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„Над Београдом господари ’Москва’!“
Руско-српска војно-економска сарадња 

на почетку ХХ века

Апстракт: У раду се на основу руске архивске и мемоар-
ске грађе, зборника докумената и релевантне литературе 
анализирају различити аспекти војно-економске сарадње 
између Руске царевине и Краљевине Србије на почетку 20. 
века. Указано је на свеобухватни карактер тих односа у пе-
риоду од Мајског преврата 1903. до 1915. године.

Кључне речи: Руска империја, Краљевина Србија, Мајски 
преврат, војна сарадња, економски односи

Руско-српска економска сарадња није била предмет дубљег 
сагледавања исцрпних и веома марљивих едиција докумената 
објављених у Србији.1 У другим појединачним збиркама докумена-
та, а још мање у истраживањима ова сарадња такође није изазива-
ла посебну пажњу. Радило се о догађајима чврсто повезаним са вој-
ним и политичким збивањима у којима је привредна конотација 
била мање уочљива. Понекад су чак и савременици занемаривали 
ову „другу страну медаље“.

1 Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, 1–VII, (Београд: 
САНУ, 1980–2015); Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и 
Словенаца, I–XIII, (Београд: Главни ђенералштаб, 1924–1927).
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Крајем 1912. године руска полиција је почела да надгледа хо-
тел „Пасаж“, који се налазио на углу Долгоруковског переулка и Твер-
ске улице у старој руској престоници. Разлог таквом интересовању 
је био једноставан. Овде су одсела двојица српских поданика, који 
су већ до тада успели да посете Виљно и Петербург. Једном од њих, 
потпуковнику српске армије Гојку Ђурићу, полицијски агенти су до-
делили смешан надимак „Нос“, а другом – Димитрију Ђорђевићу, 
дали су ништа мање смешан – „Дебељко“. У извештајима о присмо-
три, сачуван је њихов усмени портрет. „Нос“, опис: 52 године, виши 
од просека, фигура особе са средњим растом, лице мршаво, нос ду-
гачак, браду брије, светли бркови, велики, густи. Обучен у црни ка-
пут са оковратником од астрагана, капа од даброве длаке. „Дебељко“, 
опис: 45 година, виши од просека, збијен, кестењасте боје косе, про-
сед, црвенкасто лице, има браду „буланже“, бркови средње величине. 
Обучен у јесењи капут мрке боје. Капа од астрагана малоруског обли-
ка; чизме са дугачким ресама. 

Какав је био циљ њихове посете која је заинтересовала мо-
сковску тајну полицију? Њихова мисија није била повезана са извр-
шењем неког тајног задатка. Ова два Србина су стигла у Москву како 
би купила униформе и опрему за српску војску и организовала њи-
хову испоруку до Одесе, а одатле Дунавским паробродарством до Ср-
бије, о чему је још 8. новембра 1912. руско Министарство иностраних 
дела (МИД) обавестило српског посланика у Петербургу: „Први де-
партамент има част да извести Краљевску мисију, да се истовреме-
но као и она обавештава и Главна управа Генералштаба о предлогу 
српске владе да службено упути у Русију потпуковника артиљерије 
у оставци Гојка Ђурића и кројача Димитрија Ђорђевића да за потре-
бе српске армије преузму 100.000 шињела“. На први поглед, ови по-
даци могу изгледати као безначајни, тим пре јер агенти руске тајне 
полиције у њиховој активности нису пронашли никакво криминал-
но дело ни елементе шијунаже, а њихов боравак у Москви је био у по-
тпуности у складу са званичним циљем посете, који је био усклађен 
и са МИД-ом Русије. Полицијски агент је „из разговара са кочијашем 
сазнао да је он довезао ’Дебељка’ из Сиромјатникова, близу Курске 
железничке станице и који је изашао наводно из војне фабрике за 
униформе“. Затим су се према извештајима тајне полиције, 2. марта 
1913. налазили у улици Сољанка, у згради Словенског добротворног 
комитета, где су примали прилоге у „стварима и новцу“, а три дана 
касније, 5. марта 1913. отпутовали су из Москве. Како је писао из-

11–28
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вештач, „сместили су се у различите вагоне. Дебељко у вагону треће 
класе № 289, а Нос у вагон друге класе № 64. Нико их није испра-
тио“.2 У трећем тому обимног зборника докумената Москва–Србија, 
Београд–Русија, који је изашао 2012, постоји читав низ докумената 
посвећених достави тих шињела и шатора у Србију, коју је организо-
вао Ђурић, као и његова преписка са српским послаником у Петер-
бургу Димитријем Поповићем по том питању.3 Из Русије је као по-
клон српској војсци пред балканске ратове стигао и један авион типа 
DUX са руским пилотом,4 преговарало се и о набавкама војних ауто-
мобила јануара 1913.5 

Напоменућемо узгред да то није била прва Ђурићева посе-
та Русији, а сама његова личност нас упућује на догађаје од 29. маја 
1903, када су као резултат крвавог преврата, који су спровели офи-
цири београдског гарнизона, сурово убијени краљ Александар Об-
реновић и његова жена Драга Машин.6 На престо је дошао Петар Ка-
рађорђевић. Међутим, овај догађај није Србији донео стабилизацију 
политичких прилика, а државу су уочи балканских ратова потреса-
ле сталне политичке катаклизме, које су пратиле оштру партијску 
борбу и честе смене влада. Од 1903. до 1914. г. у Србији је промење-
но 18 кабинета министара, односно просечно је сваки од њих радио 
по 7,3 месеца. Само током прве три године после преврата 1903. у 
држави се променило шест влада, које су у просеку радиле по 165 
дана.7 Уосталом, преторијанци новог режима – непосредни органи-
затори преврата су стремили учвршћењу позиција како на краљев-

2 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф. 2000, 
оп. 15, д. 306, л. 1–7. 

3 Димитрије Поповић (1866–1940) је био српски посланик у Русији од 1910. до 
1913. године. Видети: Москва–Сербия, Белград–Россия. Сборник документов 
и материалов, Т. 3: Общественно-политические и культурные связи 1878–
1917, авторы-составители Андрей Леонидович Шемякин и Мирослав Пери-
шић, (Москва: Главное архивное управление города Москвы – Београд: Архив 
Србије, 2012), 461–474. 

4 Сава Микић, Историја југословенског ваздухопловства, (Београд: Штампарија 
Дрг. Грегорића, 1933), 72.

5 Далибор Денда, Аутомобил у српској војсци 1908–1918, (Београд: Војногеограф-
ски институт, 2008), 50.

6 Детаљније у: Ярослав В. Вишняков, Военный фактор и государственное разви-
тие Сербии начала ХХ века, (Москва: МГИМО, 2016).

7 Дубравка Стоjaновић, Србиja и демократиja 1903–1914; историјска студија о 
„златном добу српске демократије“, (Београд: Удружење за друштвену исто-
рију, 2003), 37.

Јарослав В. ВИШЊАКОВ „НАД БЕОГРАДОМ ГОСПОДАРИ ’МОСКВА’!“ РУСКО СРПСКА 
ВОЈНО ЕКОНОМСКА САРАДЊА  НА ПОЧЕТКУ ХХ ВЕКА
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ском двору тако и у армијском руководству, што је заоштрило раскол 
у врху државе.8 Управо услед њихових интрига, непосредно после до-
гађаја од 29. маја, велики број официра је послат у пензију или из Бе-
ограда премештен у провинцију на безначајне функције, с тим да, 
према саопштењу руског војног агента Н. В. Сисојева, „међу смење-
нима са дужности има војних начелника који су показали неодлуч-
ност у прикључењу покрету против краља, потпуно се оградивши од 
учешћа у преврату“.9 Иако је, према наводима београдске штампе, то-
ком преврата погинуло 10 официра, од којих три генерала и два пот-
пуковника, за првих годину и по дана по свргавању Обреновића, у 
пензију су послата четири генерала, 15 пуковника, осам потпуков-
ника, пет капетана и 20 младих официра. Један генерал, један пуков-
ник и 20 официра уписани су као резерве. Тројица потпоручника су 
сами отишли у пензију, а двојица су против своје воље пензионисани. 
Тако је, на пример, у марту 1904. пензионисан познати потоњи гене-
рал, тада пуковник Живојин Мишић. Осим тога, на суду је оптужено 
260 официра са различитим чиновима.10 

Удаљавање официра - активних учесника преврата од пре-
стола отворено су тражиле све европске државе, а енглески каби-
нет, који је одмах након догађаја од 29. маја опозвао свог послани-
ка, поставио је то као главни услов обнове дипломатских односа са 
Србијом. Руско посланство у Београду је, са своје стране, испољи-
ло чврст став по питању пратње, при повратку у Србију, Петрових 
синова – Александра и Ђорђа – који су се школовали у Петрограду. 
Осим краљевског секретара Ненадовића, у руску престоницу је тре-
бало да буде упућен и један од краљевих ађутаната, на чему је посеб-
но инсистирала ћерка црногорског краља Николе – кнегиња Милица 
Николајевна, супруга великог кнеза Петра Николајевича. Руско по-

8 Видети детаљније: Љиљана Алексић - Пејковић, Односи Србије са Француском и 
Енглеском 1903–1914, (Београд, 1963); Васа Казимировић, Црна рука, (Крагује-
вац: Призма, 1997).

9 РГВИА, ф. 400, оп. 4, д. 313, л. 21.
10 Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ), ф. „Политархив“, оп. 

482, д. 2869, л. 124. - Према подацима руског војног агента Н. В. Сисојева, само у 
току првих пет дана после преврата учињено је 40 нових постављења. РГВИА, 
ф. 400, оп. 4, д. 313, л. 20–21. Он је наглашавао да су непосредно после преврата у 
пензију послата четворица од шесторице начелника дивизије, скоро сви начел-
ници јединица војске београдског гарнизона, неколико војних начелника који 
су премештени у провинцију и „сва лица која су заузимала најутицајније функ-
ције у централним војним установама. Те мере су се односиле и на неколицину 
млађих официра“. РГВИА, ф. 400, оп. 4, д. 313, л. 75 (об). 
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сланство у Београду није издало пасоше никоме из краљевог најбли-
жег окружења. „Не могу да допустим да српска влада на основу оба-
вештења наше владе од 5. јуна не уважи став моје владе, пославши 
у Петербург лица попут Антића и Ђорђевића“,11 писао је В. В. Му-
равјев-Апостол Коробин у извештају од 13. јула 1903. године. Тада је 
краљ предложио кандидатуру још једног свог ађутанта, потпуков-
ника Милоша Божановића. Одговор руског привременог отправни-
ка послова је такође био негативан. „Ја сам уз велико жаљење кон-
статовао да је на дан преврата и тај официр имао активног учешћа и 
то у Нишу, припретивши да ће убити дивизијског генерала ако се он 
не помири са убиством краља Александра. Као награду преведен је у 
чин потпуковника и краљ Петар га је поставио за свог ађутанта“. Због 
тога је у Петербург упућен ађутант Гојко Ђурић, с тим да ће му ру-
ска дипломатска мисија дати пасош „само уколико добије задовоља-
вајући одговор којим се потврђује Ђурићев алиби на дан београдске 
револуције“.12 Управо зато не треба сумњати у честитост овог офици-
ра, који је успео да сачува част униформе у сложеним околностима, 
условима дворских и политичких интрига које су постале саставни 
део државног живота Србије после догађаја од 29. маја 1903. Гене-
рал Панта Драшкић је у својим мемоарима веома сликовито описао 
ту унутрашњу црту српске политике, која се као црвена нит провла-
чи кроз целу државну историју земље на почетку ХХ века: „Чим ми, 
Срби, престанемо да очекујемо опасност, ми одмах почнемо међусоб-
но да се уједамо“.13 

Међутим, вратићемо се управо Ђурићевој мисији са почетка 
1913. године, чија је важност, у времену када је још увек одјекива-
ла паљба топова Првог балканског рата, неоспорна. Сувопарни из-
вештаји руских полицијских агената, званична писма самог Ђурића 
српском посланику у Петербургу, у којима се виде, на први поглед, 
досадни сегменти организације доставе робе, откривају нам цео 
комплекс руско-српских односа на почетку ХХ века, који тек треба 

11 АВПРИ, ф. „Политархив“, д. 2868, л. 203 (об).
12 АВПРИ, ф. „Политархив“, д. 2868, Л. 203 (об) – 204. - Чак је и аустријски посланик 

Думба, сазнавши за одлуку краља Петра да новембра 1903. позове на ручак цео 
дипломатски кор, рекао да „он истог часа одбија да прими позив из двора, како 
би избегао могућност да седи за столом са убицама краља Александра, који су 
се налазили у краљевој најближој свити“. Видети: АВПРИ, ф. „Политархив“, д. 
2869, л. 2. 

13 Панта Драшкић, Моjи мемоари, (Београд: Српска књижевна задруга, 1990), 117. 
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детаљно истражити. Ради се о војно-економској сарадњи две земље, 
која је почетком прошлог века постала посебно блиска, што је било 
директно повезано са стратешким интересима Русије на Дунаву. 

Почетком ХХ века тај регион је постао део широког руско-ау-
стријског супарништва за политички утицај на Балкану. Њега одсли-
кава обимна руска инвестиција у Србији, коју је могуће сматрати је-
диним крупним улагањем руског капитала у државу до 1917. године 
– изградњом пословног центра „Осигуравајуће друштво Русија“. То, 
некада највише здање у Београду, данашњи хотел „Москва“, који је и 
данас једна од главних знаменитости и најпрепознатљивијих зграда 
српске престонице, почело је да се гради 1906. уз употребу најновије 
технологије, а три године раније се Управа осигуравајућег друштва 
„Русија“ обратила Министарству унутрашњих дела са молбом да јој 
се дозволи стицање непокретности у српској престоници, обећа-
вајући притом да ће у државни буџет уложити знатна финансијска 
средства: „Управа Друштва намерава да отпочне са делатностима 
у неколико страних држава, укључујући земље Балканског полуо-
стрва. Започевши у садашње време делатност у Србији, Управа је на 
основу постојећег закона о осигуравајућим друштвима у Србији, од 
31. марта 1892. г., била обавезна да: 1) у касу српског Министарства 
државне својине да залог од 100.000 динара у злату или српским др-
жавним хартијама; 2) осим тога, да у каси тог министарства поседује 
залог, такође у злату или српским државним хартијама, ради обе-
збеђења текућих осигурања Друштва у Србији у висини од 20% пре-
мије које је Друштво прикупило према таквим осигурањима; сума 
тог залога се одређује једном годишње на основу промета Друштва 
за претходну годину; и 3) да за друштво „Русија“ стекне непокретну 
имовину у Београду у вредности не мањој од 200.000 динара“.14 

Са своје стране, руски МИД је, на основу саопштења дипло-
матске мисије у Србији, известио 10. новембра 1903. Министарство 
унутрашњих дела о томе да је према српском законодавству свако 
осигуравајуће друштво које ради у Србији требало да стекне у Бео-
граду незаложену непокретну имовину у вредности од 150.000 до 
200.000 франака, с тим да ће у случају да друштво „Русија“ стекне 
имовину од 500.000 франака, услови из тачака 1 и 2 бити испуње-
ни. Осигуравајуће друштво „Русија“ је, уместо да стекне непокрет-
ност, одлучило да изгради у српској престоници здање свог пред-

14 Москва–Сербия, Белград–Россия, Т. 3, 141.
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ставништва.15 Године 1905. објављен је конкурс за најбољи пројекат, 
на којем је победио Јован Илкић, архитекта из Земуна. Затим је у Пе-
тербургу његов пројекат довршавао руски архитекта немачког по-
рекла Павел Бергштресер. Изградња на Теразијама је почела 1906. 
Ово величанствено шестоспратно здање је свечано отворено у јану-
ару 1908. Изградња зграде је коштала два милиона рубаља. 

Слаткоречиве успомене о урбанистичком, али и о политич-
ко-симболичком значају здања, повезане са демонстрацијом утицаја 
Руске империје у Србији, оставио је секретар руске дипломатске ми-
сије Василиј Николајевич Штрандман: „Устао сам прилично рано да 
бих без журбе прошетао до мисије. Успут сам први пут на тргу Тера-
зије угледао велику зграду у којој се налазио хотел ’Москва’. Ту згра-
ду је 1906. г. подигло Осигуравајуће друштво ’Русија’, и у њој су се 
налазиле и канцеларије представништва овог друштва у Србији. Је-
динствено по својој величини, ово здање се јасно издвајало од сусед-
них зграда које су скоро све биле приземне. На панорами Београда, 
на ушћу Саве у Дунав, истицали су се само звоник Саборне цркве – 
симбол вере, краљев двор са три куполе – симбол краљевске власти, 
и хотел ’Москвa’ – симбол вере у Русију! Српска престоница је тада 
имала свега око 70.000 становника“.16

То здање, имајући у виду целокупни изглед српске престо-
нице и њених улица, оставило је јак утисак на још једног савреме-
ника – познатог публицисту и новинара Новог времена Д. Н. Вергу-
на,17 који је 1910. стигао у српску престоницу. Он није без гордости 
говорио о њему као о симболу јачања руског утицаја на Балканском 
полуострву, противтежи Аустро-Угарској. „Необична је судбина сло-
венских држава на Балкану. Београд је прави вереник који очекује 
наслеђе америчког ујкице; (…) Нека лењост, дремљивост и лакомис-
леност на неумољивој жеги. Прича се да је сад тај град узео зајам од 60 
милиона како би себи дао карактер културне престонице. Али та ак-
тивност не напредује. То не изненађује – како је могуће преуређење, 
када са друге обале Дунава, из земунске луке неумољивим шпијуни-

15 Исто, 163.
16 Василий Н. Штрандтман, Балканские воспоминания, (Москва: Книжница, 2014), 

71. 
17 Следеће, 1911. године, Вергуново понашање на конгресу словенских нови-

нара, који се одржавао у Београду, претворило се у прави скандал, а он је хитно 
морао да напусти српску престоницу. Видети детаљније: Ярослав В. Вишняков, 
„’ Подальше от нашего порога’: съезд славянских журналистов в Белграде 1911 
года“, Родина 8/2011, 137–138. 
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ма са шест аустро-угарских монитора вире бакарне главе крупових 
топова. Њих попреко гледа стари Калемегдан, искезивши своје ба-
карне зубе... У оваквим околностима, нормално да не само Београд, 
него чак ни Париз, не би могао да се развија, (…) Уосталом, постоји 
једно ново здање у Београду, које оставља утисак на сваког путни-
ка. Већ су објавили уздизање његове огромне петоспратне зграде. То 
је хотел ’Москва’, који припада осигуравајућем друштву ’Русија’, које 
је успело да за неких 5-6 година скоро потпуно истисне из Србије ау-
стро-угарска осигуравајућа друштва“.18 А руски филозоф А. И. Веден-
ски, видевши тек изграђен „небодер“ ускликнуо је: „Ту је нека симбо-
лика: над Београдом господари ’Москва’!“19 

Међутим, појава овог представништва у Београду и за Ср-
бију тако обимна градња нису нимало били случајни, већ су били 
повезани са озбиљним обраћањем пажње Руске империје на пло-
видбу Дунавом, што је постало посебно приметно на крају XIX века, 
по окончању рата са Турском 1877–1878, када је Русија повратила 
луке, изгубљене после Кримског рата, које су се налазиле на њего-
вом ушћу – Рени и Измаил, што јој је пружило могућност да конкури-
ше аустријским паробродарским компанијама.20 Осим тога, у услови-
ма „новог курса“ српског кнеза (од 1882. краља) Милана Обреновића, 
усмереног на савез са Двојном монархијом, са којом је 1881. закљу-
чио трговински уговор и тајну политичку конвенцију, учвршћење 
економских позиција Русије у средњем и нижем току Дунава је могло 
да постане једна од озбиљних противтежа аустро-угарској експан-
зији у балканском региону. „Уредба о брзом робно-путничком паро-
бродарском саобраћају између градова Одесе и Измаила са уласком 
у Килију и Рени“ је 1881. г. ступила на снагу, а државни саветник, 
кнез Јуриј Гагарин (1846–1905) је преузео на себе обавезу „оствари-
вања редовног робно-путничког саобраћаја посредством паробро-
да ’Олга’, који му припада“. Тако се 1883. појавило прво руско паро-
бродарско друштво „Кнез Гагарин и Ко“, које је остваривало редовне 
везе између највеће црноморске луке Русије – Одесе и подунавских 
градова Србије, Бугарске и Румуније. Међутим, ради одржавања ре-
довног транспорта, кнежева лична средства нису била довољна. Не-
опходна су била улагања државног капитала. Његова компанија се 

18 Москва–Сербия, Белград–Россия, Т. 3, 120.
19 Исто, 215.
20 О томе детаљније видети документе тематског, „дунавског“ броја историјског 

часописа Родина за новембар 2010. године.
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1886. трансформисала у прилично успешно акционарско друштво 
„Црноморско-дунавско паробродарство“, које је до 1902. располага-
ло са 12 пароброда укупне носивости око 2.087 регистарских тона. 
Треба напоменути да је Аустро-Угарска, организујући 1830. паробро-
дарство на Дунаву, 80-их година XIX века, односно у годинама појаве 
првог руског брода „Олга“ на Дунаву, већ располагала са више од 200 
пароброда и око 1.000 теретних баржи.21 Руска влада је откупила ак-
ције „Црноморско-дунавског паробродарства“, које је у марту 1903. 
основало трговинско предузеће „Руско дунавско паробродарство“. 
Његова управа се налазила у Санкт-Петербургу, а представништва у 
највећим градовима Русије и Европе – у Москви, Лођу, Марсеју, Хам-
бургу. Компанија је остваривала транспорте између Одесе, Систова и 
Кладова, али и обезбеђивала пловидбу до Батума.22 

Организација руске пловидбе на Дунаву доприносила је поја-
ви руске робе и инвестиција у Србији. У новембру 1881, руски преду-
зимач, србофил, А. Л. Мурањевич, запажајући важност организације 
пловидбе Дунавом за Русију, с обзиром да је „њена крв, проливена за 
Словене на Балканском полуострву, била покретач не само за уну-
трашње, већ и за њихове економске и првенствено трговинске од-
носе“, саставио је представку Московском берзанском комитету, у 
којој је, покушавајући да укаже руским пословним круговима на ко-
рист од трговине са Србијом, нагласио и политички значај тих еко-
номских веза као противтежу проаустријском курсу кнеза Мила-
на. Он је истакао да се међу „Србима све више и више шири убеђење 
да ће само трговинска веза са Русијом спасити њихову отаџбину од 
потпуног аустријског поробљавања. У Србији чак помишљају да ос-
нују читаво друштво, чији би чланови куповали само руске произво-
де, чим се они појаве на српском тржишту, и у последње време се с 
тим циљем међу виђенијим Србима прикупљају потписи. Срби, пре-
узевши на себе обавезу да потисну из своје домовине све оно што 
на себи има аустријски печат, познати су код нас у Русији под име-
ном руско-српски патриоти, или ’руска партија’, како их сами Срби 
називају“.23 Истовремено, обим и увоза и извоза није могао бити ве-
лики нити права конкуренција робној размени Србије са Двојном 
монархијом. Мурањевич је истицао да ће „главно место у увозу у Ру-

21 Россия на Сербском фронте Первой мировой войны. Помощь армии и флота Рос-
сии Королевству Сербия в 1914–1918 гг., составители Алексей Ю. Тимофеев и 
Дарко Кремич, (Москва: Вече, 2014),12.

22 Исто, 12–13.
23 Москва–Сербия, Белград–Россия, Т. 3, 128–129.
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сију заузети српска вина разних сорта, међу којима су на гласу, по 
свом квалитету, неготинско (црвено) и смедеревско (бело). Српска 
сува шљива такође заузима веома важно место у спољној трговини 
Србије. Српска сува шљива и вина долазе у Русију из иностранства, 
под француским именом, и продају се по вишим ценама од правих 
француских“.24 Такође, занимљив је списак руске робе која би, према 
мишљењу предузимача, могла да има сталну прођу у Србији. Цити-
раћемо у потпуности тај списак, имајући у виду да нам он даје пред-
ставу не само о степену, тачније о фактичном одсуству робне разме-
не међу државама на крају XIX века, већ он приказује и каква је била 
тражња руске робе на српском потрошачком тржишту. 

„1. Црквени сасуди, богослужбене књиге и многе друге ства-
ри. Због недостатка руске трговине, а услед тога и повољне куповине 
тих предмета, српске и бугарске цркве се због потреба ограничавају 
или на домаће производе израђене на стари начин или их нехотице 
наручују из Аустрије. Треба истовремено напоменути да сама форма 
и спољни изглед црквених предмета који се наручују у Аустрији носе 
римокатоличко обележје, што се посебно не допада народу; цркве-
ни предмети добијени, у ретким случајевима, из Русије повећавају у 
очима тамошњег православног становништва њихову вредност. 

2. Иконе које се достављају из Аустрије више личе на като-
личке него православне. Народ, дистанцирајући се од овога, са вели-
ком радошћу прибавља руске иконе, случајно тамо допремане. 

3. Руске слике и цртежи, које веома ретко доносе мали инду-
стријски трговци из Русије, распродају се веома брзо и по високим 
ценама, као реткост. Слика која у Русији кошта 5–10 копејки, про-
даје се тамо за 80 сантима, и за 1 франак, односно 40 копејки. Тако су 
на пример ове године мали трговци руским иконама и неуметнич-
ким сликама имали, према њиховим речима, и до 10.000 рубаља чи-
стог профита. Та чињеница може послужити као најбољи доказ по-
тражње и добре прође руске робе. 

4. Звона. 
5. Црквене воштане свеће. Тако, на пример, у Србији пуд свеће 

белог и не потпуно чистог воска кошта више од 60 рубаља на кредит, 
док се код нас у Москви неупоредиво боље црквене свеће, чак и са по-
златом, продају за 26 рубаља и јефтиније.

24 Исто, 129.
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6. Масне и стеаринске свеће. Последње се продају тамо за 40 
до 56 копејки за фунту, с тим да се код нас, опет како кажу, бољег ква-
литета, продају за 24–25 копејки за фунту. 

7. Чај се првенствено добија из Енглеске и толико је ниског 
квалитета да његова употреба стагнира. На пример, фунта чаја нај-
ниже сорте у Србији кошта 8 франака или, према курсу, око 3 рубље; 
фунта боље сорте – 15 франака или 6 рубаља. Тражња за руским чајем 
је стална и прођа може бити много боља. 

8. Самовара у продаји тамо скоро да нема, а ако и некад стиг-
ну – они су једноставне аустријске израде или руске тулске произ-
водње; мали самовар, који у Русији кошта 5–6 рубаља, тамо се про-
даје за 15 и скупље. 

9. Разни производи од руског сребра и месинга, прибор за чај 
и трпезаријски прибор, као и дрвени. 

10. Руска кожа за чизме, запрегу и т. д. и кожне чизме. 
11. Разне врсте крзна. 
12. Циц, марамице од калика, калико, руско платно, рукавице, 

кавкаски производи и т. д., мушеме и т. д. 
13. Риба свих врста, харинга, икра, сир, печурке, сапун и т. д. 

и т. д. 
14. Руске књиге, новине и часописи“.25

Нешто касније, 1891. године, сам кнез Гагарин је саставио до-
пис Московском берзанском комитету са предлогом да се у Београду, 
под његовим патронатом, организује изложба-сајам руске робе, што 
би, према његовом мишљењу, омогућило „да се с једне стране отворе 
нова тржишта за руску робу и, са друге – српском народу да се време-
ном ослободи од економског ропства Аустро-Угарске“.26 

Почетком ХХ века ситуација је значајно почела да се мења. 
Политички догађаји у Србији, убиство краља Александра Обрено-
вића 29. маја 1903, из корена су променили и руско-српске односе, 
који су од тог времена задобили карактер стратешког партнерства, 
а економска сарадња је почела да се одређује пре свега војним циље-
вима и интересима, тим пре што се, као последица Царинског рата 
1906–1911, суштински смањио традиционални аустријски утицај.27 

25 Исто, 130–131.
26 Исто, 133.
27 Рок међудржавног трговинског уговора, закљученог 1892, истекао је 1902. 

године. У Србији је 1904. уведена нова царинска тарифа, а 1905. закључен је, 
за Аустро-Угарску непрофитабилан, трговински уговор са Бугарском и Црном 
Гором, што је појачавало перспективе њихове политичке интеграције, веома 
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У државу је почео да продире крупни руски капитал, повезан 
са заинтересованошћу Београда за војне испоруке из Руске импе-
рије. Тако је, на пример, у јулу 1904. руски император, услед усложња-
вања унутрашњополитичке ситуације од маја месеца 1903, дао 
одобрење за одложену испоруку у Србију 10 милиона метака за „бер-
данке“. Истина, сама испорука, услед немарности српског министар-
ства војске, могла је да буде остварена тек у априлу 1905, пошто, како 
је појашњавао руски војни агент Сисојев, српска влада за месец и по 
дана није могла да одлучи кога да пошаље у Русију да их преузме. Тек 
је средином октобра 1904. г. у Русију службено послат поручник Јок-
симовић, питомац руске артиљеријске академије, који, према речи-
ма Сисојева, „у потпуности одговара датом задатку“. Међутим, до тог 
времена, пловидба Дунавом је већ била прекинута и он је био при-
моран да чека у Петербургу до следећег пролећа.28 Осим тога, руски 
мањински акционари су се појавили у Српском бродарском друштву, 
које је од почетка ХХ века почело да координише своју активност са 
Црноморско-дунавским паробродарством. Није случајно то да је из-
градња хотела „Москва“ постала могућа умногоме захваљујући Све-
тозару Вукадиновићу, бившем директору Српског паробродарског 
друштва, које је конкурисало Аустријском паробродарству.29 Нови 
значајнији српско-руски стратешки пројекат, који је уочи балкан-
ских ратова изазвао озбиљну забринутост Аустро-Угарске, постала 
је изградња железнице у југоисточној Србији која је повезивала Ниш 
са дунавском луком Прахово.30 Њен иницијатор и пројектант је био 
инжењер и новинар Јероним Павлович Табурно.31 

опасне за интересе Двојне монархије. Као одговор на те акције српске владе, 
аустро-угарска влада је забранила увоз на своју територију сточарских про-
извода, који су представљали основну ставку извоза Србије. Као одговор на 
то, српска влада је забранила увоз аустријске индустријске робе. Царински 
или „свињски рат“ је трајао од 1906. до 1911. и завршен је фактичким поразом 
Аустро-Угарске, с обзиром да су Француска и Русија пружиле економску подршку 
српској влади. Од 1905. до 1907. извоз српске робе у Аустро-Угарску с првобит-
них 64,7 милиона динара, пао је на 12 милиона. Економски односи између Србије и 
Аустро-Угарске су обновљени 1911. потписивањем новог трговинског договора.

28 РГВИА, ф. 400, оп. 4, д. 312, л. 45–46, 50–51, 52–54. 
29 Россия на Сербском фронте Первой мировой войны, 10–11.
30 Видети: Докладная записка инженера И. П. Табурно председателю Совета 

министров и министру финансов о мерах для поднятия торгово-промышлен-
ных оборотов России на Балканском полуострове, датум приступа 20. 4. 2018, 
https://www.prlib.ru/item/357639 

31 Јероним Павлович Табурно (1862–1913) је био руски инжењер и војни новинар. 
Родом из Боке Которске (Рисна), био је један од пројектаната Транссибирске 
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Талентованог руског инжењера није преварио инстинкт. 
Први светски рат, који је ускоро започео, показао је значај руског 
економског присуства у дунавском региону и коришћења српских 
речних лука за војне интересе Русије и њених савезника. У перио-
ду 1914–1915. бродови паробродарства су преносили оружје и вој-
не материјале у Србију, учесницу рата, а испоруку и плаћање српских 
војних набавки је остваривало његово представништво у Одеси. Ру-
ске испоруке су од првих дана рата имале велики значај за Србију, 
чији су војници у августу и септембру 1914. морали да иду у борбу са 
њима непознатим руским пушкама мосина. Истовремено је Русија, 
одмах по почетку јулске кризе, предузела прве кораке с циљем осна-
живања српске војске новим наоружањем. Два дана после Сарајев-
ског атентата, покренут је поступак у вези са одговарајућом молбом 
српске владе, која је „стајала у фиоци“ од јануара 1914. године. Доне-
та је одлука о издвајању за Србију 120.000 тролинијских пушака и 
120 милиона метака за њих.32 В. Н. Штрандман је запазио да „пред-
ложена набавка од 300.000 пушака из Француске, по свему судећи, 
може бити спремна тек за 30 месеци и зато он [Александар] придаје 
огроман значај доласку у Србију свих пушака које је Император усту-
пио“.33 Прва пошиљка пушака од 50.000 комада стигла је у Србију убр-

железнице. Своје идеје за развој Далекоисточног региона је изложио у књизи 
„Како на најбољи начин обезбедити слободан развој Русије на Далеком Истоку 
и неприкосновеност њених граница“ (Санкт Петербург, 1908). Као инжењер, 
дао је велики допринос развоју експлоатације угља на Донбасу. Као кореспон-
дент Новог времена био је сведок догађаја из Руско-јапанског рата, о којима је 
написао књигу Истина о рату (Санкт Петербург, 1905). Као кореспондент је 
1912. извештавао о догађајима из Првог балканског рата, о којима је написао 
књигу О српским биткама. Утисци очевица рата Срба са Турцима 1912. г. (Санкт 
Петербург, 1913). Био је уредник новина Вечер. 

32 АВПРИ, ф. „Политархив“, д. 2899, л. 21. Видети и: Михаил Алексеев, Военная раз-
ведка России. От Рюрика до Николая II, т. 2, (Москва: Русская разведка, 1998), 331. 
- Преговори о испоруци наоружања, тако неопходног српској војсци, исцрпље-
ној у балканским ратовима 1912–1913, вођени су током судбоносне посете пре-
столонаследника Александра и премијера Николе Пашића Петербургу јануара 
1914. Међутим, у марту 1914. руски војни ресор је одбио да испоручи Србији нео-
пходно наоружање. Одлука о испоруци у Србију 120.000 пушака, уместо прво-
битно тражених 400.000 комада, донета је још у мају 1914. У то време, у јуну 1914, 
руска влада је одбила да испоручи Србији „топове са гранатама, као и средства 
интенданске и инжењерске службе“, објашњавајући ову одлуку тиме да „њихова 
испорука, без наношења штете руској армији, није могућа “. Видети: АВПРИ, ф. 
„Политархив“, д. 2899, л. 16, 21. 

33 АВПРИ, ф. „Политархив“, д. 2899, л. 24.
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зо по почетку војних операција, почетком августа 1914, а већ до 16. 
августа послато је 93.000.000 метака и 113.000 пушака.34 Од Колу-
барске битке до 15. марта 1915. из Русије у Србију је упућена војна 
опрема у вредности од 15 милиона рубаља, а из Француске 206.000 
пушака разног калибра и 231.544 гранате за пољску артиљерију.35 
Ради достављања муниције и оружја из Русије у Србију, формирана 
је Експедиција за посебну намену, на челу са капетаном првог ран-
га Веселкиним. Састав робе, упућене његовим напорима, био је ве-
ома разноврстан: пушке, топови, гранате, телефонска опрема, пон-
тонски мостови, коњи, животне намирнице и санитетски материјал. 
Све је то стизало железницом до руске луке Рени, одакле је Дунавом 
достављано до Прахова, где се претоваривало у српске вагоне. Прва 
два конвоја Експедиције су стигла у Србију 21. октобра и 24. новем-
бра 1914. Од најпотребнијих ствари у Србију је достављено 32.814 
паковања пушчане муниције и већа количина топовске муниције: 
24.000 граната од 75 mm, 4.000 од 80 mm, 6.000 од 120 mm, 1.000 од 
152 mm и др.36 

Међутим, како примећује истраживач Алексеј Тимофејев, 
„ништа мање важно је било коришћење бродова компаније за пре-
воз ’војне контрабанде’ – стратешке робе, неопходне за руску војну 
индустрију, достављане из Француске железницом из Солуна (у не-
утралној Грчкој) до луке Прахово у периоду 1914–1915. г. Бродови 
су коришћени за доставу војних контингената у Србију и Румунију, 
а њена представништва су била аутоматски инкорпорирана у ру-
ску обавештајну мрежу на Дунаву“.37 Тимофејев даје табелу која при-
казује количину и састав војних материјала превезених на тај начин, 
а који су, услед неорганизованости њихове производње у Русији, 
играли важну улогу у војним операцијама на руско-немачком и ру-
ско-аустријском фронту.38 

34 АВПРИ, ф. „Политархив“, д. 2899, л. 30–33.
35 Юрий А. Писарев, Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914–1915 гг., 

(Москва: Наука, 1990), 168.
36 Россия на Сербском фронте Первой мировой войны, 48.
37 Исто, 13.
38 Владимир В. Поликарпов, Русская военно-промышленная политика 1914–1917 

гг., (Москва: Центрполиграф, 2015), 367–369.
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Списак робе, превезене путем 
Солун–Прахово–Рени од фебруара до октобра 1915.39

Тип робе Број по-
шиљака

Број 
комада

Број 
тона

Топови 2 30 74,30

Барут и друге експлозивне направе 12 10.269 812,06

Гранате, експлозиви и сл. 10 25.394 2.272,55

Аероплани и хидроплани 10 223 412,76

Мотори и авијацијска средства 27 1.223 228,02

Машински делови 11 591 266,19

Аутомобили, каросерија, средства
и резервни делови за њих 15 277 425,15

Бицикли и резервни делови 2 535 91,74

Радиотелеграф и радиотелефон 6 74 12,44

Средства за осветљавање 8 140 85,61

Двогледи, оптички 
инструменти, перископи 11 59 11,69

Свила за артиљерију 3 4 0,16

Шлемови за пешадију 1 1 0,02

Термометри, лекови, целулоид 6 8 1,27

Сумпор, торбе, дрво ораха,
остаци свиле и вуне 11 4.466 743,50

Електрични кабл, жива,
алуминијум и жица 4 5.361 366,97

Барографи 1 1 0,05

Трансформатори 1 33 15,92

Укупно 141 48.689 5.820,30

39 Алексей Ю. Тимофеев, „Россия на Балканах в годы Первой мировой войны“, у: 
Алексей Ю. Тимофеев, Ярослав В. Вишняков и Горан Милорадович, Битва дву-
главых орлов. Очерки по истории русско-сербских отношений в годы Первой 
мировой войны, (Москва: РУСЦ, 2016), 42.
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Сличне испоруке су трајале све до јесени 1915, када су Срби 
заједно са руским инжињерским, санитетским и минерским одреди-
ма, услед новог аустро-немачког напада, били принуђени да започну 
одступање. Међутим, пораз Србије и херојско повлачење њене армије 
преко албанских планина дали су руско-српској војној сарадњи нови 
правац. У јесен 1916. уследило је наређење о формирању Друге и Чет-
врте посебне пешадијске бригаде, које су послате на Солунски фронт, 
где су заједно са Французима и Србима учествовале у борбама све до 
1917. године. У Одеси је 1916, под командом генерала Живковића, ос-
нован Српски добровољачки корпус, чија ће судбина, како се показало, 
бити тесно повезана са револуционарним догађајима 1917. 

Тема учешћа Руске империје у пловидби Дунавом почетком 
ХХ века, веза између њених стратешких интереса у региону и актив-
ности њених паробродарских компанија, општи економски интере-
си Русије, како у Србији тако и у другим земљама региона, могу поста-
ти предмет нових истраживања руских, али и страних историчара. 
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Summary

Jaroslav V. Višnjakov

“‘Moscow’ Governs the City of Belgrade!” 
Russian-Serbian Military and Economic Cooperation 

at the Beginning of the 20th Century

Abstract: Based on Russian archival sources and memoirs, col-
lections of documents and relevant literature, this paper analyzes 
different aspects of military and economic cooperation between 
Russian Empire and the Kingdom of Serbia at the beginning of 
the 20th century. It has been pointed out that from May Coup in 
1903 until 1915 these relations took the widest range of forms.

Key words: Russian Empire, Kingdom of Serbia, May Coup, mili-
tary cooperation, economic relations

Period between May Coup in 1903 and 1915 was marked by the de-
velopment of military and economic relations between Russian Empire and 
the Kingdom of Serbia. At the beginning of the 20th century the Balkans be-
came a basis of the widespread rivalry between Russia and Austria-Hungary. 
Russian strategic interests were linked to the navigation on Danube, so the 
Empire started organizing that activity. As a result, goods from the Empire 
appeared on Serbian markets, and so did the Russian investments. At the be-
ginning of the century, the only major investment was building the business 
center of the Insurance Company “Russia”, modern day “Hotel Moscow”. This 
large scale building was at the time one of the tallest in Belgrade. 

Political events followed by the May Coup dramatically changed the 
Russian-Serbian relations – they reached a level of strategic partnership. 
From this period on, economic relationships were driven by the military 
goals and interests. Russian funding became close related to Serbian inter-
est in buying arms in the Empire. Also, minor Russian auctioneers appeared 
in Serbian navigation society, which coordinated their activities with the 
Russian Black Sea and Danubian Society. Another signi icant project was 
the building of the railway in southeast Serbia that connected the city of 
Niš with Prahovo. This economic and military cooperation continued dur-
ing the First World War and it lasted until the end of 1915 when Serbian 
people and military, together with the Russian engineers, medical and min-
er troops, started retrieving.
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Властимир Вуковић у Великом рату: од Битке на 
Мачковом камену до преласка на Солунски фронт

Апстракт: Велики рат (1914–1918) је био у историји 
српског народа велики и преломни догађај. Многи до тада 
непознати људи дали су несебично свој допринос у одбра-
ни отаџбине и учествовали у покрету отпора. Један од њих 
је и Властимир Вуковић, који је као добровољац ратовао 
1914. године, а потом за време окупације учествовао у ге-
рилским акцијама и Топличком устанку. У чланку су прика-
зане његове најважније активности у овом периоду.

Кључне речи: Властимир Вуковић, Велики рат, Топлички 
устанак, Солунски фронт, 1914–1918.

 У Великом рату су многи до тада непознати људи по-
стали историјске личности. Међу њима је и Властимир Вуковић, који 
је на почетку рата имао 16 година. Када се завршила ова светска ка-
таклизма, Вуковић је био двадесетогодишњак. У историју је „ушао“ 
као један од тројице бораца Ибарско-копаоничког одреда који су из-
вели немогућу мисију, однели писмо команданта одреда Косте Воји-
новића Косовца од Копаоника (село Бабице) до српске врховне ко-
манде на Јужном фронту. Путовање је трајало 55 дана и прешли су 
невероватних скоро 400 километара.

 Чланак је резултат рада на пројекту Од универзалних царстава ка национал-
ним државама. Друштвене и политичке промене на Балкану (N0 177030), који 
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 
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Властимир Вуковић је рођен 1898. у селу Комирићи, у Рађе-
вини. Отац му је био Стеван Вуковић. Старији Вуковић је на почетку 
Великог рата 1914. учествовао у пограничним борбама на Дрини и 
Сави.1 Исте године млађи Вуковић је у Прокупљу завршио шести раз-
ред гимназије. О њему је у говору на седници Народне скупштине на 
Крфу у пролеће 1917. између осталог речено: „Да вам о овом младићу 
додам још и ово. Кад му је било 16 година, отишао је у добровољце 
и учествовао у борбама на Дрини, поименице на Мачковом камену, 
али је он то по својој скромности прећутао. И у Топлици се он показао 
храбар, те га је Коста Војиновић произвео за поднаредника“.2

Властимир Вуковић није одступио са главнином српске 
војске преко Албаније и северне Црне Горе до обала Јадрана. Он је у 
јесен друге ратне године остао у Прокупљу. За време окупације Ср-
бије у Великом рату на подручју Топличког округа непрекидно је по-
стојао покрет отпора, који је нарочито ојачао од јесени 1916. годи-
не. Тада је на ове просторе са Солунског фронта „стигао“ четнички 
војвода Коста Пећанац. Он је долетео авионом типа њепор који је во-
зио француски пилот Рене Корнемон, са задатком да подигне уста-
нак у Топлици по пробоју Јужног фронта и на тај начин омогући брже 
наступање српској војсци и савезницима.3 

1 Драгољуб Трајковић, „Из успомена Властимира Вуковића (Поводом седамдесе-
тогодишњице Топличког устанка)“, Лесковачки зборник, бр. XXVIII, 129–132.

2 Побуна у Топлици и Јабланици. Говор у Народној скупштини 12. априла 1918. 
године на Крфу, (Београд: Књижарница Геце Кона, 1919), 42–43.

3 По инструкцији која је Кости Пећанцу саопштена 3. септембра 1916. године 
у Оперативном центру Врховне команде у Солуну, задатак му је био: „1. да у 
пределу Топлице и Јужне Мораве пронађете наше тамошње обвезнике, да им 
саопштите наш скори долазак и да их организујете за четничку акцију. 2. да 
ступите у везу са Арнаутима и да гледате да их придобијете да нашу ствар. Про-
гласи за њих одштампани су и предају Вам се. Ове прогласе растурићете тек 
кад се осети да Бугари почну напуштати Македонију. 3. да нашем народу дате 
на знање да ћемо ускоро доћи и да му изложите општу ситуацију у Европи. 
4. да четничку акцију отпочнете тек онда кад се буде јасно видело да Бугари 
одступају и да је наша војска близу. Уопште, Ваше бављење мора да остане у 
највећој тајности. Бугарске власти не смеју сазнати за Вас и Вашу акцију, како 
не би предузимале репресивне мере према становништву. 5. експлозивом који 
будете понели вршићете рушење мањих објеката на железницама и друмским 
мостовима како би ометали транспорте непријатеља. Ово ћете предузети тек 
онда кад се буде јасно видело да смо близу и да се Бугари повлаче. Веће објекте 
немојте рушити. 6. Ви ћете бити у арнаутском оделу, а у случају да паднете у 
шаке непријатељу, не треба одати ко сте, да сте послани из Оперативне војске.“ 
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Вуковић је, приликом давања изјаве у Врховној команди 
српске војске на Солунском фронту, до кога се пробио у јесен 1917, 
испричао да од радости није могао веровати када је 1916. чуо да Ко-
ста Војиновић четује.4 Касније је сплет околности био такав да је Ву-
ковић постао један од најближих људи Косте Војиновића, који се у 
Ибарско-копаоничком одреду борио више месеци а августа 1917. 
се добровољно пријавио да са шесторицом другова однесе писмо 
српској Врховној команди.5

Драгољуб Трајковић је у чланку публикованом у Лесковачком 
зборнику анализирао Вуковићеве „хартије“, које се, претпостављамо, 
чувају у породици.6 На почетку својих записа Властимир Вуковић 
је забележио да је „пред Божић 1916. године“ Коста Пећанац са Со-
лунског фронта авионом пребачен у Србију „са специјалним задат-
ком“ да дигне народ на устанак против окупатора: „Тај његов задатак 
био је у вези са пробојем Солунског фронта, који је ускоро требао да 
буде.“ Вуковић је почетак устанка због којег је Пећанац стигао у Ср-
бију повезивао са почетком савезничке офанзиве на Јужном фронту 
и сматрао је да је трeбало да „започну истовремено“. У тренутку када 
је четнички војвода полетео авионом из Солуна, ова замисао је „има-
ла своју логику“. У међувремену су се ратне околности промениле. 
У табору сила Антанте појавила су се два проблема: пораз Румуније 
у јесен 1916. и „постепено испадање“ Русије из рата. Услед тога је до 
пробоја Солунског фронта дошло две године касније од планиране 
акције поводом које је Пећанац стигао у Топлицу.7

У наставку белешки Вуковић је записао да су се због измење-
них околности у силама Антанте герилски одреди у Србији нашли 
у, најблаже речено, чудној позицији. Одреди којима су командовали 
Коста Пећанац, Коста Војиновић, Милинко и Тошко Влаховић и Јован 

Миливоје Перовић, Топлички устанак 1917, (Београд: Слово љубве, 1971), 
60–61.

4 Андреј Митровић, Устаничке борбе у Србији 1916–1918, (Београд: Српска књи-
жевна задруга, 1987), 145–146.

5 Властимир Вуковић је о свом учешћу у Топличком устанку и покрету отпора 
дао изјаву 16 година касније. Војни архив – Београд, пописник 7, кутија 79, 
фасцикла 9, број 11, В. Вуковић, Топлички устанак 1917. године, изјава дата у 
Охриду 18. маја 1933.

6 По завршетку Великог рата Властимир Вуковић је завршио Правни факултет 
у Београду. У међуратном периоду био је судија, потом председник суда у Про-
купљу. Касније је, све до почетка Другог светског рата, био председник Окруж-
ног суда у Охриду. Умро је у Београду 1986. године у 88. години живота.

7 Трајковић, „Из успомена Властимира Вуковића“, 130.
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Радовић, били су у „доста незавидној ситуацији“. Њихови командан-
ти нису били сложни по питању да ли устанак треба започети одмах 
или почетак одложити до пробоја Солунског фронта. Нарочито је Ко-
ста Пећанац инсистирао на чекању солунске офанзиве као времену 
за почетак устанка.8 

Властимир Вуковић је о „подвојености у вођству“ српске ге-
риле и „прераном почетку устанка“ стекао одређени закључак, на-
стао као резултат дубоког промишљања савременика и у исто вре-
ме учесника устанка. Он је записао како се заправо ушло у борбе из 
којих је проистекао устанак: „А кад Пећанцу није пошло за руком да 
устанак одложи и кад је био принуђен да се стави на чело устанка, 
који је, истина, букнуо из самог народа, онда је било јасно да је Пећа-
нац био у праву“. Младог Вуковића су дубоко погодила страдања ци-
вилног становништва и велика материјална штета коју је нанела 
казнена експедиција здруженог окупатора. Стога је забележио: „И 
поред не знам каквих првих успеха, устанак [је] морао да буде утр-
нут и да буде угушен у великој крви. А последице тога излиле су се у 
ужасном бугарском терору, који је завладао над територијом преко 
које је устанак прохујао. Тај терор однео је у гроб око двадесет хиља-
да нашег света обојег пола и разног узраста, од детета у колевци до 
крајње изнемогле старости“.9

Властимир Вуковић је остао упамћен по акцији ношења из-
вештаја Косте Војиновића српској врховној команди у Солуну.10 Одлу-
ка о овој мисији је, по његовим белешкама, донета почетком јуна 
1917, по повратку Косте Пећанца из Бугарске.11 На састанку у Вич-
кој шуми је свештеник Димитрије Димитријевић тражио од двојице 

8 Исто.
9 Исто.
10 Носилац писма Прока Планић је донео у Солун све што је понео из Бабица. То су 

били Војиновићев извештај Врховној команди и писма пешадијском пуковнику 
Панти К. Грујићу, пешадијском потпуковнику Светомиру С. Ђукићу и пеша-
дијском капетану II класе Момчилу Бајаловићу. Архив Србије, Министарство 
војно, Комисија, министар војни министру унутрашњих дела 9. 9. 1917, Пов. 
Ф.Ђ.О.Бр. 6744.

11 Будући да је Вуковић датирао по сећањима важне догађаје, проверили смо 
белешке Пећанца и Војиновића: Жив се не предајем !!!, Дневник Косте Војино-
вића Косовца oд 1916. дo 1917. године, пр. Божица Младеновић, (Ниш: Талија 
издаваштво, Филозофски факултет Ниш, 2017); Дневник Косте Миловановића 
Пећанца од 1916. до 1918. године, пр. Божица Младеновић, (Београд: Историј-
ски институт, 1998). Овај податак је нетачан, судећи по дневнику Косте Војино-
вића.
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челних војвода да се неколико четника упути у Солун српској врхов-
ној команди и однесе писмо о догађајима у окупираној Србији. Сма-
трао је да врховна команда и српска влада треба да буду обавештене 
о устанку, његовим резултатима и злочинима које су Бугари почини-
ли гушећи устанак. Циљ акције, како је замишљао поп Мита, био би 
да Влада и Врховна команда замоле савезнике да интервенишу, да се 
престане са паљењем села и бруталним убиствима. Војвода Пећанац 
је, по сећањима Властимира Вуковића, наредио Војиновићу да изве-
де акцију.12

У извештају је четнички војвода Војиновић описао ситуацију 
у окупираној Краљевини Србији, наглашавајући да је то време за 
српски живаљ представљало „најтеже (дане) и најгрозније тренут-
ке“. Окупатор је пропагандом и физичким истребљењем радио на 
сламању политичке свести и националног осећања код српског ста-
новништва, па је било неопходно ради очувања самосвести народа 
пружати оружани и пропагандни отпор. Војиновић је сажето објас-
нио разлоге који су довели до избијања устанка, као и последице по-
буне против окупационе власти. Управо због безнађа које је лагано 
освајало људе, он је одлучио да пошаље групу четника са извештајем 
„пошто видим да Врховна Команда није о догађајима у Србији потпу-
но информисана била“.13 У последњем делу извештаја војвода Воји-
новић је предложио Врховној команди неколико конкретних врста 
помоћи.14 Помоћ је тражио овако: „А ако Срп.[ска] Врх.[овна] Коман-
да жели повести рачуна о српском народу, који се сада пати овамо и 

12 Овај податак није тачан. Коста Војиновић је записао 23. јула / 5. августа 1917. 
године: „Налазимо се на истом месту. Решисмо ја и војвода поп Димтрије Дими-
тријевић, да он са потпоручником Александром Пипером и још 5 четника прође 
кроз фронт и однесе извештај српској Врховној команди“. Жив се не предајем !!!, 
221. У дневнику команданта Централног одреда нема записа о овом догађају. 
Закључујемо да је Војиновић осмислио и урадио све ово без икаквог договора 
са Пећанцем. 

13 Жив се не предајем !!!, 223.
14 Војиновић је експлицитно навео: да лецима, који би били бацани из авиона по 

окупираној Србији, одмах започне пропаганда у корист Србије, да одмах дође 
један официр и донесе новац неопходан за борбу и за помоћ становништву 
које је остало без средстава за живот, да авионом буде пребачен „један спреман 
хирург“ са потребним санитетским материјалом, да се преко Албаније убаци 
једна добро опремљена чета добровољаца и да се герили пошаљу инструкције 
за рад и одреде начини одржавања везе. Жив се не предајем !!!, 224–225.
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који још у њој и нами гледа спасиоце, онда нека једино изволи испу-
нити ова неопходна потребна наша тражења“.15 

Група од седам људи кренула је из села Бабица на Копаонику 
према Солуну 5. августа 1917. Димитрије Димитријевић је био пред-
водник, Александар Пипер заменик командира, а Прока Планић но-
силац писма.16 Остали чланови групе били су Влајко Владисављевић, 
Властимир Вуковић, Ратко Стефановић и Петар Јовановић, прекаље-
ни борци Ибарско-копаоничког одреда, одабрани међу добровољци-
ма за извршење задатка.17 Војиновић је забележио: „Сви су пошли са 
особитом вољом и тврдо решени да у име Бога изврше тешки зада-
так. Сви смо им пожелели сретан пут и скоро виђење у слободној Вели-
кој Србији.“18 По Вуковићевим белешкама, војвода Војиновић предао 
је писмени извештај Димитријевићу, а осталима рекао да је поп Мита 
вођа групе „и да нам је дужност покоравати се његовим заповестима“. 
Седморица четника узела су по двеста метака и две бомбе, опростили 
се са војводом и четницима и кренули на дугачак и неизвестан пут.19

Носиоци писма кренули су на југ, најпре долином Ибра, потом 
долином Дрима, да би преко Ораховца и Велике Хоче и кроз жупу Си-
ринићи, избили на Шар-планину.20 Када су били у непосредној бли-
зини фронта, открила их је бугарска војска. Био је 10. септембар, 35. 
дан путовања. Дошло је до сукоба између српских герилаца и бугар-
ске војске. Поп Мита је бомбом прокрчио пут себи и Пиперу. Стефа-
новић и Јовановић су погинули. Планић, Вуковић и Владисављевић 
су побегли свако на своју страну.21 Димитријевић и Пипер су прове-
ли 11. септембар сакривени у неком рову. Кад су увече кренули даље 
били су опкољени и после пуцњаве у којој је Димитријевић рањен у 
стомак, обојица заробљени.22 Димитрије Димитријевић и Алексан-
дар Пипер били су затворени у нишку тврђаву и подвргнути саслу-

15 Жив се не предајем !!!, 224.
16 Божица Младеновић, „Димитрије Димитријевић, ученик Призренске Бого-

словије“, Историја и значај Призренске Богословије, ур. Славиша Недељковић, 
(Ниш: Филозофски факултет, 2013), 121–131.

17 Митровић, Устаничке борбе у Србији 1916–1918, 444–445.
18 Жив се не предајем !!!, 228.
19 Трајковић, „Из успомена Властимира Вуковића“, 130.
20 Исто.
21 Исто, 129.
22 Митровић, Устаничке борбе у Србији 1916–1918, 445. - Властимир Вуковић је 

записао: „Било је око два сата после пола ноћи, кад чусмо да Бугари, из правца 
одакле смо дошли, вичу неком: ’Предавај се’. После тога чусмо неколико 
револверских хитаца, а затим се све смири. Тада смо закључили да су Бугари 
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шању и тортури. У тврђави им се изгубио сваки траг. Осим записни-
ка са њиховог саслушања који су сачувани, ништа друго се не зна о 
двојици истакнутих личности из устаничких и герилских борби. 

Вуковић, Планић и Владисављевић су кренули даље. После 
двадесет дана лутања, успели су да пређу бугарску линију фронта на 
врху Тамарос на планини Галичици. Неколико дана по преласку фрон-
та, дошли су у српску врховну команду у Солуну.23 Пуковник Данило 
Калафатовић, шеф Оперативног одељења Врховне команде, примио 
је тројицу герилаца. Вуковић је забележио: „Рапортирао сам му по вој-
нички да смо дошли из Србије, из Ибарско-копаоничког одреда војво-
де Косте Војиновића, и да смо донели извештај о устанку у Топлици; 
потом сам му предао писмени извештај, и кад нам је пуковник казао: 
’Браво јунаци!’, ми смо у глас узвикнули: ’Живела Србија!’“24 

Врховна команда српске војске је, после анализе приспелог 
извештаја, донела одлуку да упути капетана Јована Илића и пило-
та Синишу Стефановића у Србију.25 Илић и Стефановић су се пре по-
ласка на пут срели у Микри са Вуковићем. Вуковић се сећао: „Једнога 
дана месеца августа 1917. год. позва ме пуковник Калафатовић и на-
реди да пред Врховном командом сачекам једног Енглеза са мотоци-
клом. Казао ми је да тај војник зна где треба да ме одвезе. [...] Сео сам у 
корпу и отишли смо у Микру. У Микри се заустависмо пред једном ба-
раком из које изађоше капетан Јован Илић и пилот Синиша Стефано-
вић.“26 Илић, Стефановић и Вуковић су разговарали о стању у Србији, 
четничкој организацији и устанку. Капетан Јован Илић и пилот Си-
ниша Стефановић су тражили од Властимира Вуковића да им покаже 
најпогоднија места за слетање у Топличком округу, где могу сакрити 
авион и како да најлакше пронађу четничке војводе.27 Вуковић је за-
писао: „Ја сам им показао нека места, и они су та места обележили у 

похватали поп-Миту и Ацу Пипера. Доцније смо сазнали да је тако и било.“ 
Трајковић, „Из успомена Властимира Вуковића“, 130

23 Када су прешли фронт, на првој борбеној линији наишли су на војнике руског 
четвртог пука. После испитивања и провере, руска команда их је предала фран-
цуској команди, која их је такође испитивала, проверавала и преводила писма. 
Тек 11. октобра 1917. године тројица герилаца стигла су у српску врховну 
команду. Митровић, Устаничке борбе у Србији 1916–1918, 510.

24 Трајковић, „Из успомена Властимира Вуковића“, 131.
25 О акцији капетана Илића видети: Митровић, Устаничке борбе у Србији 1916–

1918, 458–460, 474.
26 Трајковић, „Из успомена Властимира Вуковића“, 131–132.
27 Божица Младеновић, „Нови подаци о Јовану Илићу и Синиши Стефановићу“, 

Историјски часопис, књ. XL–XLI (1993–1994), 212.
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својим картама. Упутио сам их на људе које тамо треба да нађу и који 
ће их одвести овом или оном вођи.“28 

Властимир Вуковић је пружио све информације и податке 
двојици српских официра, али није пристао да се врати у Србију. То је 
правдао исцрпљеношћу и болешћу.29 И заиста, када се има у виду ки-
лометража коју је група четника препешачила, не можемо замерити 
Вуковићу што је одбио да се врати и настави герилску борбу. Када, 
међутим, имамо у виду да је до Топлице требало да отпутује авио-
ном, некако се логички поставља питање да ли само због умора и ис-
црпљености није желео да напушта Солунски фронт. Да ли је можда 
сумњао у успешност акције Илића и Стефановића? Или му пак ситу-
ација у окупираној Србији није одговарала, односно да ли је подсти-
цала подозрење и сумњу? 

Акција капетана Илића и пилота Стефановића завршила 
се трагично. Авион се срушио, вероватно услед квара на уређаји-
ма. Српски капетан и пилот су ухапшени, саслушавани и осуђени на 
смртну казну.30 И по завршетку рата у Вуковићевом памћењу остала 
је дубоко урезана слика свих сабораца који су настрадали, посебно 
капетана Јована Илића из Прокупља.31

28 Трајковић, „Из успомена Властимира Вуковића“, 132.
29 У белешкама је Вуковић записао да је пуковник Калафатовић више пута инсисти-

рао да се врати у Србију авионом, са Илићем и Стефановићем. Властимир Вуко-
вић није пристао. Забележио је и: „Синиша ме упита да ли бих пристао да се вра-
тим у Србију, јер је то војвода Војиновић у свом писму захтевао. Одговорио сам му 
да сам и сувише изнурен од пута и маларије и да због тога не могу дати пристанак 
за повратак у Србију“. Трајковић, „Из успомена Властимира Вуковића“, 132.

30 Младеновић, „Нови подаци о Јовану Илићу и Синиши Стефановићу“, 212.
31 Вуковић је посебно дирљиво описао сусрет са мајком Јована Илића: „Мајка 

капетана Јове Илића звала се баба Бона. Дође ми она 27. марта 1927. год. у кан-
целарију Првостепеног суда у Прокупљу где сам ја био судија. Беше погрбљена 
и изнемогла. Рече ми да је изгубила мужа Мијалка, [и] ратника са Солунског 
фронта и храниоца - сина Јову, кога су Бугари 1917. године стрељали у нишкој 
тврђави. За овог свог изгубљеног сина - храниоца вели да јој држава даје 
годишње петстотина динара и ништа више. Молила ме је за праведну интер-
венцију код најмеродавнијих (као председника одбора за прославу десетого-
дишњице Топличког устанка) да јој се као мајци једног хероја додели заслу-
жена помоћ. Видим да ова заслужна старица тавори своје старе дане и живи са 
једном утехом, поносна да је имала сина јунака, који је волео своју земљу свим 
жаром синовље љубави, волео ју је више него своју мајку, јер је за њу дао живот, 
да би своју мајку оставио у глади и беди. А ја као тада млад човек, који је прежи-
вео тешке и судбоносне дане, живео сам у вери и убеђењу да наша мила отаџ-
бина, за коју смо се жртвовали, неће пропустити да поведе рачуна о породици 
пок.[ојног] Јована и сличним породицама. Преварио сам се у свом веровању, јер 
све што је Краљевина Југославија учинила за жртве првог светског рата, поро-
дице изгинулих, ратну сирочад и инвалиде, није дало никакве наде да ће се 
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Критички приступајући белешкама Властимира Вуковића, 
које су вероватно настале у зрелим годинама његовог живота, закљу-
чујемо да је био учесник у Топличком устанку и герилским борба-
ма, али и једне, рекли бисмо немогуће мисије. У реалности је задатак 
остварен, предајом извештаја Косте Војиновића шефу Оперативног 
одељења Врховне команде српске војске, пуковнику Данилу Калафа-
товићу. Тако је Властимир Вуковић као деветнаестогодишњи мла-
дић препешачио пут од око 400 километара, од копаоничког села 
Бабице до Солунског фронта. То је био његов допринос у борби за ос-
лобођење и обнову независности отаџбине.
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Summary

Božica B. Mladenović

Vlastimir Vuković in the Great War: from the Battle 
on Mačkov Kamen to the Salonika Front

Abstract: The Great War (1914–1918) was a great and deci-
sive event in the history of the Serbian people. Many people, 
previously unknown, unsel ishly contributed to the defence of 
their homeland and participated in the resistance movement. 
One of them was Vlastimir Vuković, who fought as a volunteer 
in 1914, and later, during the occupation, participated in guer-
rilla actions in Toplica uprising. The article presents his most 
important activities during this period. 

Key words: Vlastimir Vuković, the Great War, Toplica uprising, 
Macedonian front, 1914–1918

This paper presents the activities of Vlastimir Vuković during the 
First World War, starting from the phase of homeland defence, when he, as 
a sixteen-year-old volunteer, participated in the Battle on Mačkov kamen, 
to his engagement in the resistance movement during the occupation of 
Serbia and Toplica uprising. The episode of carrying the letter of Kosta Vo-
jinović’s to the Serbian Supreme Command in Thessaloniki is described 
in detail. Vuković was among the three guerrillas who managed to arrive 
from Kopaonik to Thessaloniki and hand over a letter to Colonel Dani-
lo Kalafatović. The attention is also paid to the support Vuković provided 
to Captain Jovan Ilić and pilot Siniša Stefanović, the representatives of the 
Serbian Supreme Command who were supposed to establish a link with 
the resistance movement in Toplica and lead it at the moment of the break-
through of the Salonika front. The paper is mostly based on Vlastimir Vuk-
ović’s notes, which were compared to the irst order resources on Toplica 
uprising and subjected to a critical analysis.
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Југословенска сарадња са „Телеграфен унионом“ 
и немачким новинарима, 1927–1934. године*

Апстракт: У раду је истраживан један важан сегмент југо-
словенске пропаганде у немачком говорном подручју, ана-
лизом сарадње са „Телеграфен унионом“ и односа са поје-
диним личностима које су биле директни учесници или 
посредници. Чланак је заснован на релевантној домаћој и 
страној историографској литератури и необјављеној ар-
хивској грађи похрањеној у архивима у Београду.

Кључне речи: Југославија, Немачка, Аустрија, пропаганда, 
новинари, новинске агенције

Краљевина СХС је током 20-их година XX века заснивала 
спољну политику на сарадњи са Француском, и Чехословачком и Ру-
мунијом у оквиру Мале антанте. Главна претња биле су претензије 
Италије на Балкану и у Подунављу.1 Стога је италијанска акција на 

 Рад је резултат рада на пројекту Института за новију историју Србије Срби и 
Србија у југословенском и међународном контексту: унутрашњи развитак и 
положај у европској/светској заједници (No 47027) који финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

1 Др Вук Винавер, „О спољнополитичкој оријентацији Југославије 1920–1925“, 
Зборник Матице српске за друштвене науке, свеска 44 (1966), 23–35, 38–57; Bog-
dan Krizman, „Italija u politici kralja Aleksandra i kneza Pavla (1918–1941)“, Časopis 
za suvremenu povijest, br. 1 (1975), 23, 25, 26, 33–39; Bogdan Krizman, Vanjska poli-
tika jugoslavenske države 1918–1941. Diplomatsko-historijski pregled, (Zagreb: Škol-
ska knjiga, 1975), 22–29, 38–46; Enes Milak, „Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i 
Rimski sporazum (1922–1924)“, Istorija XX veka, zbornik radova, tom XIV–XV, Beo-
grad: Institut za savremenu istoriju (ISI), 1982; Vuk Vinaver, Jugoslavija i Francuska 
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зближавању са балканским и подунавским државама, 1926–1928. 
године, била највећи изазов са којим се суочила југословенска др-
жава на међународном плану током треће деценије XX века. Јачање 
италијанско-румунских веза отварало је могућност за распад Мале 
антанте, а приближавање Италије и Пољске потенцијално је могло 
да уруши читав француски систем пријатељско-савезничких одно-
са у источној и средњој Европи. Додатна опасност била је британска 
подршка Мусолинијевом плану за формирање тзв. Балканско-поду-
навског Локарно пакта, јер им је циљ био да сузбију француски ути-
цај у оба региона. Одговор Краљевине СХС је уследио уговорним ре-
гулисањем односа са Француском, тражењем начина да се споразуме 
са Бугарском и Мађарском, разматрањем могућности признања и 
успостављања дипломатских односа са Савезом Совјетских Соција-
листичких Република, али и неутралисањем аргументације Италије 
да је југословенска страна била најодговорнија за проблеме у њихо-
вим билатералним односима и покушајем да посредно ослаби ита-
лијанске позиције.2

između dva svetska rata (Da li je Jugoslavija bila francuski „satelit“), (Beograd: ISI, 
1985); Luciano Monzali, „La questione jugoslava nella politica estera italiana dalla 
prima guerra mondiale ai trattati di Osimo (1918–75)“, Europa adriatica: Storia, rela-
zioni, economia, (cura di Franco Botta, Italo Garzia), (Roma–Bari: Laterza, 2004), 
20–26; Vojislav Pavlović, „Le con lit franco-italien dans les Balkans 1915–1935: Le 
rôle de la Yougoslavie“, Balcanica XXXVI (2005), 172–176, 179–188, 190–192; Mas-
simo Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia (1922–1939), (Bari: B.A. Graphis, 2006), 13, 
14, 20–29; Stanislav Sretenović, „Le poids grandissant de l’Italie dans les relations 
entre la France et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 1924–1927“, Istorija 
20. veka, br. 2 (2007), 11–24; Stanislav Sretenović, Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata 
i Slovenaca 1918–1929, (Beograd: ISI, 2008); Luciano Monzali, Il sogno dell’egemo-
nia: l’Italia, la questione jugoslava e l’Europa centrale (1918–1941), (Firenze: La 
Leterre, 2010), 10, 11, 13–16, 20–33, 36–39; Драгољуб Р.  Живојиновић, „La Dalma-
zia o morte“: италијанска окупација југословенских земаља 1918–1923. године, 
(Београд: Завод за уџбенике, 2012), 241–271, 277–302, 342, 343, 347–377, 415–
422; Goran Latinović, „Yugoslav-Italian Economic Relations (1918–1929): Main 
Aspects“, Balcanica, Vol. XLVI (2015), 173–177, 181–186.

2 Vuk Vinaver, „Engleska i italijansko ’zaokruživanje Jugoslavije’ 1926–1928ˮ, zbornik 
radova, tom VIII, (Beograd: ISI, 1966); Milan Vanku, Mala antanta 1918–1920, 
(Titovo Užice: „Dimitrije Tucović“, 1969), 39, 40, 44–46; Vuk Vinaver, Jugoslavija i 
Mađarska 1918–1933, (Beograd: ISI, 1971); Krizman, Vanjska politika jugoslavenske 
države, 47–51; Vinaver, Jugoslavija i Francuska, 90–96, 108–111, 117–124; Magda 
Ádám, Richtung Selbstvernichtung. Die Kleine Entente 1920–1938, (Budapest–Wien: 
Corvina – Österreichischer Bundesverlag, 1988), 72, 73, 79, 80; Piotr S. Wandycz, 
The Twilight of French Eastern Alliance 1926–1936: French-Czechoslovak-Polish 
Relations from Locarno to Remilitarization of Rhineland, (New Jersey: Princeton 
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Неизвесност у погледу француског отпора против италијан-
ске офанзиве, утицала је на југословенске државнике да потраже до-
датну потпору у зближавању са Немачком. Циљ је био искоришћа-
вање сукоба немачко-италијанских интереса у Подунављу ради 
јачања позиција Краљевине СХС према Италији. Постојале су извес-
не олакшавајуће околности за реализацију идеје. У немачком мини-
старству спољних послова су јануара 1926. развијени планови за ја-
чање привредне сарадње са државама југоисточне Европе. Наредне 
године било је приметно јачање анимозитета између Немачке и Ау-
стрије, са једне стране, и Италије, са друге стране, због третмана не-
мачке мањине у Јужном Тиролу. Стога су југословенске интенције 
наишле на погодно тло у Берлину; чак је и наговештавана могућ-
ност потписивања уговора о пријатељству и арбитражи. Ипак, ју-
гословенски руководећи кругови морали су да буду опрезни у раду, 
да зближавањем са Немачком не би провоцирали Француску и Че-
хословачку, и тиме угрозили постојећу подршку коју су имали током 
1297. године.3

Поред званичних дипломатских преговора, покренута је и 
иницијатива за привредну и новинарску сарадњу. И на информа-
тивно-пропагандном пoљу, овај план је био противан дотадашњим 

University Press, 1988), 85–88; Isabelle Davion, “L’Integration de la Pologne dans la 
Petite Entente: chevаl de Troie de la France et serpent de mer diplomatique’’, Valahian 
Journal of Historical Science, No. 2/2004, 73, 74; Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia, 
42, 43, 103; Zdeněk Sládek, Malá dohoda 1919–1938: Její hospodářské, politické a 
vojenské komponenty, (Praha: Karolinum, 2000), 71–74, 78; Jovan Zametica, „Sir 
Austin Chamberlain and the Italo-Yugoslav Crisis over Albania February–May 1927“, 
Balcanica, Vol. XXXVI (2006), 214, 215, 217–228; Sretenović, „Le poids grandissant 
de l’Italie“, 26–30, 32–34; Sretenović, Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 
318–324; Monzali, Il sogno dell’egemonia, 40, 41, 43–45; Árpád Hornyák, Hungarian-
-Yugoslav relations 1918–1927, (New York: Columbia University Press, 2013), 240–
243, 245–253, 255–265, 268, 270, 273–276.

3 Vinaver, Jugoslavija i Mađarska 1918–1933, 354–356; Andrej Mitrović, „Deutsch-
land und Jugoslawien 1919–1933“, Зборник Филозофског факултета, XII–1, 
Споменица Георгија Острогорског, (1974), 570, 572–574; Vuk Vinaver, „’Austrijsko 
pitanje’ i velika preorijentacija kralja Aleksandra prema Nemačkoj (1927–1932. 
godine)“, Istorija 20 veka, broj 1, godina III (1985), 11, 12; Vinaver, Jugoslavija i Fran-
cuska, 103, 107, 120, 123–125; Arnold Suppan, Jugoslawien und Österreich 1918–
1938. Bilaterale Außenpolitik im europäischen Umfeld, (Wien–München: Verlag für 
Geschichte und Politik – Oldenbourg, 1996), 184, 185, 253, 254, 1153–1154; Sládek, 
Malá dohoda, 74, 75; Далибор Ж. Денда, „Југословенска војска и Трећи рајх 1933–
1941“, (докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 
Одељење за историју, 2016), 102–109.
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општим смерницама спољне политике Краљевине СХС. Наиме, пре 
Првог светског рата српско Министарство иностраних дела (МИД) је 
имало велике проблеме да пласира информације мимо бечког „Теле-
графен коресподенц бироа“ (Telegraphen-Korrespodenz-Bureau), под 
чију јурисдикцију је потпало поделом интересних сфера шест ев-
ропских новинских агенција.4 Југословенски МИД је искористио ак-
тивности агенција „Ава“ (Havas) и „Ројтерс“ (Reuters) за преузимање 
доминантне улоге на европском тржишту услед повлачења немачког 
„Волфс Телеграфишес Бироаˮ (Wolffs Telegraphisches Bureau) и бечког 
„Телеграфен коресподенц бироа“,5 да би успоставио блиску сарадњу 
са француском и британском агенцијом 1921. године.6 Југословенска 
новинска агенција „Авала“ је ојачала свој положај 1924. успоставив-
ши још ближу сарадњу са „Авом“ и „Ројтерсом“ и добивши монопол 
над пласирањем извештаја иностраних агенција на југословенском 
тржишту.7 У таквим околностима „Волфс Телеграфишес Биро“ је без-
успешно покушао да парира „Авиномˮ утицају у Краљевини СХС, у 
циљу прекида информисања о Вајмарској републици преко Париза.8

4 Драг[омир] Л. Стевановић, Реорганизација наше дипломатске струке, (Загреб: 
Хрватски штампарски завод, 1920), 13–15; Bogdan Lj. Popović, Istorija Ministarstva 
inostranih dela, (Beograd: Službeni glasnik, Diplomatska akademija MSP SCG, 2005), 
132, 148, 149.

5 John Hohenberg, Foreign Correspondence. The Great Reporters and their Times, (Syra-
cuse: Syracuse University Press, 19952), 133, 134.

6 МИД је уз подршку Ке д’Орсеја преговарао, током 1920. и прве половине 1921. 
године, о потписивању уговора о сарадњи између агенција „Авала“, „Ава“ и „Рој-
терс“. Циљ је био да се преко француске и британске агенције, које су сарађи-
вале са „Асосиејтед пресом“ (Associated Press), пласирају југословенске инфор-
мације и пропаганда. МИД је преузео финансијске обавезе према „Ави“ и 
„Ројтерсу“ за њихове услуге. Архив Југославије, Фонд Посланства Краљевине 
Југославије у Француској – Париз, Виши (388), кутија 13, јединица описа 33, 
фолијације 716, 718, 719, 722, 727, 729, 730, 740, 746; Архив Југославије, Фонд 
Посланства Краљевине Југославије у САД – Вашингтон (371), кутија 75, једи-
ница описа 98, фолијација 32.

7 Проф. др Миодраг Симић, Лист „Политикаˮ и његов утицај на ширење демо-
кратских идеја у периоду између два светска рата, (Београд: Правни факул-
тет Универзитета у Београду, 1987), 55; Миодраг Жико Аврамовић, „Новинска 
Агенција ’Авала’“, Два века српског новинарства, ур. Михаило Бјелица, (Београд: 
Институт за новинарство, 1992), 89; Vojislav Lalić, Od Avale do Tanjuga. Agencijsko 
novinarstvo u Srbiji i Crnoj Gori, (Beograd: Tanjug, 2005), 23; Бојан Симић, „Агенција 
’Авала’“, Зборник Матице српске за историју, бр. 75–76, (2007), 76.

8 Stephen G. Gross, Export Empire. German Soft Power in Southeastern Europe 1890–
1945, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 118.
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Ситуација се променила током 1927. услед тежње да се успо-
ставе ближи југословенско-немачки односи, али и незадовољства 
МИД-а начином на који је „Ава“ извештавала о суштини југословен-
ско-италијанских проблема.9 Стога је сарадња на информативно-
-пропагандном пољу имала два циља. Први, да се немачки финансиј-
ски и индустријски кругови заинтересују за улагања у југословенску 
привреду. Други, да се у југословенској и немачкој јавности створи 
повољна атмосфера за рад на политичком зближавању. Ови контак-
ти су скривани од југословенских савезника да не би изазвали сумњу 
у спољну политику Краљевине СХС и због тога није успостављана ди-
ректна веза Београд–Берлин. Читав подухват је прикриван фасадом 
приватних пословних подухвата који су везивани за друге југосло-
венске и немачке градове. Особе преко којих су вођени преговори 
о новинарској сарадњи биле су члан Народне радикалне странке 
и уредник листа Време Милан Л. Поповић10 и Гилберт ин дер Мау-

9 Исто.
10 Милан Поповић је рођен у Панчеву 1883. године; школовао се у Панчеву и 

Новом Саду; студирао право у Будимпешти и Тибингену, и теологију у Ченов-
цима и Берну. Од студентских дана био је национални радик у Хабзбуршкој 
монархији; један је од оснивача омладинског клуба „Словенски Југ“ у Београду. 
Био је члан Српске народне радикалне странке и Српске народне странке. Био 
је добровољац у балканским ратовима, због чега су га угарске власти осудиле 
на тринаест месеци строгог затвора. На почетку Првог светског рата је интер-
ниран, а након тога мобилисан у аустроуграску војску без ранга и права на 
официрски чин. Након рата био је члан Српског народног одбора и Југословен-
ске демократске стране. Био је срески начелник у Сенти 1921–1922. године. 
Био је уредник за спољну политку листа Време 1927. и дописник више стра-
них листова. Биран је за сенатора у Дунавској бановини 1932–1938. Један је 
од оснивача Антимарксистичког комитета у Југославији 1935. Изабран је за 
потпредседника Југословенско-мађарског друштва у Београду. Током Другог 
светског рата, на предлог Комесарске управе Милана Аћимовића и уз саглас-
ност мађарске владе, постављен је за члана мађарског парламента децем-
бра 1941. Као члан парламента и уредник новосадске Нове поште позивао је 
Србе на лојалност, али је протестовао против злочина почњених над Србима 
и Јеврејима током рација. Осуђен је на смрт стрељањем због колаборације 1. 
новембра 1945. године. Архив Србије, Збирке докумената Безбедносно-инфор-
мативне агенције, (даље: АС, БИА), списак III, предмет бр. 110, досије „Анти-
марксистички комитет – основан 1935. године“, фолијације 1, 16, 33, 34, 36, 
37; Душан Попов, Српска штампа у Војводини 1918–1941, (Нови Сад: Матица 
српска, 1983), 297, 393; Звонимир Голубовић, Рација у Јужној Бачкој 1942. 
године, (Нови Сад: Историјски музеј Војводине, 1992), 168, 169, 178, 179; Dr 
Aleksandar Kasaš, Mađari u Vojvodini 1941–1946, (Novi Sad: Filozofski fakultet u 
Novom Sadu, 1996), 45, 46, 74, 88, 92–98, 106, 107, 136–138, 141–143, 204–206; 
Aleksandar Veljić, Racija. Zaboravljeni genocid, (Beograd: Metaphysica, 2007), 92, 
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ер (Gilbert In der Mauer).11 Они су почели преписку априла 1927. го-
дине. Прво су приступили успостављању новинарске сарадње ради 
истовременог, обостраног утицања на југословенско и немачко јав-
но мњење за ставарање повољне атмосфере за потписивање пакта 
пријатељства. Гилберт ин дер Мауер је придобио за ову идеју свог 
шефа из редакције листа Germania: Zeitung für das Deutsche Volk, пар-
тијског органа Немачке партије центра (Deutsche Zentrumspartei), 
др Рихарда Куенцера (Dr Richard Kuenzer).12 Његов предлог је био 
да се повременим, али темпираним појављивањем чланака о Бал-
кану у листовима Време и Germania успоставља атмосфера немач-
ко-југословенског пријатељства. Гилберт ин дер Мауер је свој први 
чланак „Italiens Außenpolitik“ поднео на увид бившем министру ино-
страних дела Момчилу Нинчићу, преко југословенског посланства 
у Бечу, пре него што га је послао за објављивање у југословенској 
штампи.13 Жеља Милана Поповића је била да преузме кореспондент-
ску службу у Београду за један или више немачких листова. Гилберт 
ин дер Мауер се консултовао са југословенским послаником у Бер-
лину Живојином Балугџићем и Немцима који су били поборници 
политике пријатељства, маја 1927, те је закључио да су превасход-
но левичарски оријентисани листови (социјалдемократски Vorwärts 
и демократски Vossische Zeitung и Berliner Tageblatt) заинтересовани 

198, 327; Senatori Kraljevine Jugoslavije. Biografski leksikon, ur. prof. dr Momčilo 
Pavlović, Nebojša Stambolija, dr Milan Gulić, (Beograd: ISI, Društvo istoričara Srbije 
„Stojan Novaković“; Zagreb: Hrvatski institu za povijest, 2016), 234–237.

11 Разговоре о привредно-финансијској сарадњи иницирао је дописник Oдељења 
за штампу МИД-а у Бечу Александар Илић, бивши уредник Трговинског глас-
ника и заговорник југословенско-немачког зближавања. Он је контактирао 
Гилберта ин дер Мауера, јуна 1927, који је потом директно комуницирао са 
министром финансија др Божидаром Максимовићем. АС, БИА, списак III, пред-
мет бр. 110, фолијације 108–110.

12 Рихард Куенцер је средином 20-их година био поборник немачко-француске и 
паневропске сарадње, за коју се залагао преко листа Germania. Био је утицајан 
члан удружења јужнонемачких и аустријских политичара за сарадњу средњо-
европских католичких партија, 1921–1926; немачки делегат у Међународном 
секретаријату демократско-хришћанских партија (Secrétariat International des 
Partis Démocratiques d’Inspiration Chrétienne) у Паризу. Француско-немачку 
политичко-економску сарадњу сматрао је основом организовања контине-
талне Европе против Британске империје. Guido Müller, Europäische Gesell-
schaftsbeziehungen nach dem Ersten Weltkrieg. Das Deutsch-Französische Studien-
kommite und der Europäische Kulturbund, (München: R. Oldenbourg Verlag, 2005), 
59–65.

13 АС, БИА, списак III, предмет бр. 110, фолијација 115.
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да имају дописника у Београду, док су десничарски оријентисани ли-
стови сматрали да је осматрачница у Бечу била много објективнија 
за писање о Краљевини СХС. Стога је одлучио да настави рад на при-
добијању националистичких кругова око великих немачких листо-
ва.14

Први неуспешни кораци у отварању немачке кореспондент-
ске службе у Београду директно преко листова превазиђени су авгу-
ста 1927. године. Друга по величини немачка новинска агенција „Те-
леграфен унион“ (Telegraphen-Union Internationaler Nachrichtendienst 
GmbH – Telegraphen-Union)15 се заинтересовала да отвори канцела-
рију у Београду која би радила са њиховом Међународном инфор-
мативном службом за југоисточну Европу у Бечу (Telegraphen-Union 
Internationalen Nachrichtendienst für Südosteuropa G.m.b.H., Wien) и 
прослеђивала информације њиховом сараднику у Букурешту. Гил-
берт ин дер Мауер је покушавао да обезбеди поставељење Србина 
на чело службе, али није успео јер је „Телеграфен унион“ увек кори-
стио Немце. Стога је препоручио југословенској страни др Алексан-
дра Редлиха (Dr Alexander Redlich)16 за сарадњу, којег је централа у 

14 АС, БИА, Списак III, предмет бр. 110, фолијације 115, 117, 126, 127. 
15 Алберт Константин фон Шверин (Albert Constantin von Schwerin), члан Немачке 

конзервативне партије (Deutschkonservativen Partei), основао је „Телеграфен 
унион“, 1913, као независну агенцију изван картела пет европских агенција. 
Извршио је фузију са мањим новинарским агенцијама, изградивши мрежу 
филијала и кореспондентских служби у Другом немачком рајху и почео рад 
у иностранству. „Телеграфен унион“ је постао озбиљан конкурент званичне 
новинске агенције „Волфс телеграфишес бироа“. Gunda Stöber, Pressepolitik 
als Notwendigkeit. Zum Verhältnis von Staat und Öffentlichkeit im Wilchelminischen 
Deutschland 1890–1914, (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000), 25, 26.

16 Александар Редлих се пре 1914. залагао за сарадњу европских континентал-
них држава у циљу стварања јединствене европске велике силе која би повела 
борбу против светске доминације Британске империје, САД-а, Русије и Јапана. 
Са истог становишта је писао о рату Антанте и Централних сила током 1914–
1918. године (Bert Riehle, Eine neue Ordnung der Welt. Föderative Friedenstheorie im 
deutschsprachigen Raum zwischen 1892 und 1932, (Göttingen: V & R Unipress, 2009), 
160, 161). Сматрао је да руски панславизам није једини узрочник светског рата, 
јер је Аустро-Угарску видео као нестабилну тамницу народа (Jan Vermeiren, The 
First World War and German National Identity: The Dual Alliance at War, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2016), 115). Након пропасти Хабзбуршке монар-
хије одустао је од континенталних и светских политичких концепција, тра-
жећи одговор за тежак положај Немаца. Преко Vossische Zeitung залагао се за 
идеју уједињења свих територија на којима су Немци чинили већинско ста-
новништво (Alfred D. Low, The Anschluss Movement 1918–1919 and the Paris Peace 
Conference, (Philadelphia: The American Philosophical Society, 1974), 108). Идеју 
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Берлину намеравала да постави за шефа службе, јер је био руково-
дилац Међународне информативне службе за југоисточну Европу. 
На основу раније постигнутог споразума Мауер–Поповић, расходи 
канцеларије и телеграфских трошкова падали су на терет Краље-
вине СХС. „Телеграфен унион“ је био спреман да преузме покри-
вање месечних расхода у висини до 1.000 аустријских шилинга и те-
лефонске трошкове за дневне позиве у трајању до 20 минута. Један 
од услова је била блиска сарадња са југословенским државним ин-
ституцијама. Гилберт ин дер Мауер је напомињао да је „Телеграфен 
унион“ једна од највећих немачких агенција која сервира информа-
ције у 1.500 листова, да није заинтересована за политичку пропаган-
ду већ привредно-информативну службу. Због тога је сматрао да би 
добијањем објективних информација из Београда и „уласком“ „Те-
леграфен униона“ у југословенску штампу остварили значајан ко-
рак у немачко-југословенском зближавању.17 Понуда је прихваћена 
и почеле су припреме за отварање канцеларије у Београду. Ипак, Ми-
лан Поповић је настојао да обезбеди за себе кореспондентску служ-
бу. Као аргументе, наводио је да има добре контакте са бившим и 
тадашњим министром иностраних дела Момчилом Нинчићем и 
Војиславом Маринковићем и послаником у Бечу Миланом Милоје-
вићем, док Александар Редлих није познавао ниједног руководио-
ца спољне политике Краљевине СХС.18 Након сусрета Поповић–Ред-
лих у Београду, септембра 1927, одлучено је да „Телеграфен унион“ 
направи изузетак и на чело кореспондентске службе у Београду по-
стави Србина19 којег је препоручио МИД, као и кореспондента у За-
гребу.20 Договорено је да услуге које би Александар Редлих чинио 
Краљевини СХС буду преко Посланства у Бечу новчано награђиване 
из буџета МИД-а. За сваку суму која би била исплаћена било је неоп-

аншлуса напушта након доласка националсоцијалиста на власт, сматрајући да 
нема простора споразумном уједињењу већ само немачкој анексији Аустрије. 
Стога је предлагао аустријску привредну сарадњу са суседима и државама 
наследницама Хабзбуршке монархије (Österreich! und Front Heil! Aus den Akten 
des Generalsekretariats der Vaterländischen Front Innenansichten eines Regimes, 
Robert Kriechbaumer (Hg.), (Wien–Köln–Weimar: Böhlau Verlag, 2005), 408, 409).

17 АС, БИА, Списак III, предмет бр. 110, фолијације 133–135.
18 АС, БИА, Списак III, предмет бр. 110, фолијације 118, 119.
19 АС, БИА, Списак III, предмет бр. 110, фолијација 132.
20 Архив Југославије, Фонд Централног пресбироа Краљевине Југославије (38), 

(даље: АЈ, 38) кутија 23, јединица описа 64, дописник ЦПБ-а у Бечу Ратко Паре-
жанин директору ЦПБ-а Милану Марјановићу, Стр.Пв.Бр. 117 од 22. децембра 
1929. године.
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ходно да министар иностраних дела Војислав Маринковић изда лич-
но одобрење.21 Главни циљ београдске кореспондентске службе био 
је успостављање пријатељских немачко-југословенских новинар-
ских односа,22 пласирањем информација које су добијали од МИД-а.23

Југословенски државни органи су били свесни чињенице 
да „Телеграфен унион“ припада Хугенберговом новинском концер-
ну који је окупљао десничарске страначке органе и дневне листове, 
преко којег су пласиране информације у 1.300–1.500 листова који 
су излазили у средњој Европи на немачком језику. Стога нису под-
легли наводима Гилберта ин дер Мауера да је у питању привредно 
оријентисана агенција, знајући да спроводи политичку информа-
тивно-пропагандну службу. Пошто су националистички листови за-
ступали идеје супротне спољној политици Краљевине СХС, Францу-
ске и Мале антанте, југословенски државни органи нису веровали 
да ће успостављањем сарадње омогућити објективно информисање 
немачке и европске јавности, већ су желели да инфилтрирају своје 
људе у кореспондентску службу и посредно утичу на пласирање про-
паганде. Први циљ је био обавештавање у складу са југословенским 
интересима и паралисање непријатељске пропаганде. Други циљ је 
био постепено преузимање кореспондентске службе за Балканско 
полуострво од агенцијске канцеларије у Бечу. Крајњи циљ је био по-
средни утицај на централу „Телеграфен униона“ и преко ње на не-
мачку националистичку штампу у складу са југословенским инте-
ресима. Овај план није се сводио само на рад преко југословенских 
поданика, већ је обухватао и употребу личних пријатељстава која су 
успостављена са људима из немачке новинске агенције преко њихо-
вих пословних веза са Београдом.

Први проблеми су настали након достава појединих Нема-
ца из Београда и Беча централи „Телеграфен униона“ у Берлину да 
је Милан Поповић радио према инструкцијама државних органа 
Краљевине СХС пласирајући преко кореспондентске службе тенде-

21 АЈ, 38–23–64, Ратко Парежанин директору ЦПБ-а Милану Марјановићу, Стр.
Пов.Бр. 117 од 22. децембра 1929. године.

22 АЈ, Збирка Александра Цинцара-Марковића (310), кутија 1 Direktor der Telegra-
phen-Union Internationaler Nachrichtendienst für Südosteuropa G.m.b.H. Dr Alex-
ander Redlich дописнику ЦПБ-а у Бечу Ратку Парежанину, Беч, 22. октобар 1929. 
године.

23 АЈ, 38–23–64, Direktor der Telegraphiphen-Union Internationaler Nachrichtendienst 
für Südosteuropa G.m.b.H. Dr Alexander Redlich Direktor des Zentralpressbüros 
beim Ministerpräsidium Herrn Milan Marianović, Wien, 22. Oktober 1929.
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циозне вести које су биле саставни део југословенске пропаганде 
а не објективног информисања. Директор Међународне информа-
тивне службе за југоисточну Европу „Телеграфен униона“ Алексан-
дар Редлих је успео да оправда београдског дописника против свих 
оптужби користећи сопствени утицај. Међутим, њихова учесталост 
је онемогућавала Милану Поповићу да учврсти свој положај у окви-
ру кореспондентске службе, јер није успевао да придобије поверење 
централе у Берлину.

Питање усклађивања извештавања кореспондената из раз-
личитих престоница било је уочљиво током Скопског судског проце-
са 1927, када је ухапшен већи број припадника Омладинске македон-
ске тајне револуционарне организације (Македонската младежка 
тайна революционна организация – ММТРО), углавном студената 
у Скопљу, Београду и Загребу.24 Кореспондент „Телеграфен униона“ 
из Софије Валтер Брел (Walter Brell) је на основу препоруке посла-
ника у Софији Љубомира Нешића отпутовао у Скопље да би прису-
ствовао судском процесу. Он је до тада одржавао добре односе са ју-
гословенским посланством у Софији и није показивао антисрпске 
ставове. Према накнадним оценама дописника Централног пресби-
роа Бранислава Денића, Брел је променио држање према југословен-
ској држави и тзв. македонском питању након успостављања бли-
ских веза са чланом Централног комитета Унутрашње македонске 
револуционарне организације (Вътрешна македонска революци-
онна организация – ВМРО) Иваном Михајловим Гавриловим (Иван 
Михайлов Гаврилов), због чега је почео да заступа тезе македон-
ствујушчих. Слично се понео и у случају Скопског процеса.25 Међу-

24 Иако су хапшења извршена током маја и јуна, судски процес у Скопљу је почео 
тек након погоршавања југословенско-бугарских односа, 5. децембра 1927. 
године. Иванъ Михайловъ, Спомени III. Освободителна борба 1919–1924 г., 
(s. l. [Louvain: A. Rosseels Printing Cо], 1967), 301–310, 313, 314, 363–365, 369, 
373, 397; Костадин Палешутски, Македонското освободително движение след 
Първата световна война /1918–1924/, (София: Българската академия на нау-
ките (БАН), 1993), 66, 122; Димитър Косев, Външната политика на България 
при Управлението на Андрей Ляпчев 1926–1931, (София: Издателство на БАН 
„Проф. Марин Дринов“, 1995), 85; Vladan Jovanović, Jugoslovenska država i Južna 
Srbija 1918–1929. Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS, (Beograd: 
INIS, 2002), 176, 177, 337.

25 Валтер Брел је успоставио блиске пријатељске односе са Иваном Михајловим 
Гавриловим и због тога је у својим дописничким извештајима заступао тезе 
ВМРО-а. АЈ, 38–27–71, Аташе за штампу Посланства у Софији Бранислав Денић 
ЦПБ-у ПМС-а, Пов.О.Ш.Бр. 96 од 11. марта 1930. године; АЈ, 38–31–76, Годишњи 
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тим, чехословачки посланик у Софији др Вацлав Рејхолец (Dr. Václav 
Rejholec) је, на основу необјављеног Бреловог чланка о третману 
којем су га подвргли полицијски агенти у Нишу и Скопљу, закључио 
да су југословенски државни органи сносили највећи део одговор-
ности за промену његовог држања.26 Централа „Телеграфен униона“ 
је прихватила становиште Валтера Брела о Скопском процесу и же-
лела је да исто учини и Александар Редлих. Ипак, он је као надлеж-
ни шеф кореспондентима у Краљевини СХС и Бугарској настојао код 
својих претпостављених у Берлину да пропагира југословенску тезу. 
Учинивши корак даље, тражио је да Валтер Брел буде премештен из 
Софије или отпуштен. И поред уложених напора није остварио пот-
пуни успех. Није могао да аргументује своје ставове који су били су-
протни ставу централе у Берлину, јер није благовремено добио нео-
пходну документацију од државних органа Краљевине СХС. Успешно 
је сузбијао извештавање Валтера Брела, али није издејствовао његов 
премештај или отпуштање.27

Александар Редлих је желео, поред директног рада са 
МИД-ом, да успостави блиску сарадњу са београдским новинама 
Новости, Правда и Политика. Његов циљ је био да претплатом ма-
кар два југословенска листа на услуге „Телеграфен униона“ кори-
сти пред својим претпостављенима јачање пословних веза као ар-
гумент за немачко-југословенску новинарску сарадњу.28 Очекивао 

извештај дописника ЦПБ-а Бранислава Денића за 1929. годину, Пов.О.Ш.Бр. 857 
[децембар 1929. или јануар 1930. године].

26 Валтера Брела су пратили полицијски агенти од његовог доласка у Ниш. Био 
је уверен да су новинари који су ступили у контакт са њим били невешто при-
кривени полицијски агенти. Док је присуствовао првом заседању суда, његова 
хотелска соба је била обијена а личне ствари претресене. (Документ бр. 50, 
13. prosinec 1927, vyslanec dr. Rejholec, Mimořádná zpráva politická vyslanectví 
republiky československé v Sofii ministerstvu zahraničních věcí v Praze, Чехосло-
вашки извори за българската история, II, със. Jozef Kolář, Ivan Ščovíček, Валериан 
Бистрицки, Васил А. Василев, Лидия Манолова, (София: БАН, 1987), 99–101).

27 АЈ, 38–23–64 Ратко Парежанин директору ЦПБ-а Милану Марјановићу, Стр.Пов.
Бр. 117 од 22. децембра 1929. године.

28 „Телеграфен унион“ се борио за удео на иностраним тржиштима средином 
20-их година. Циљ је био да прерасте из агенције која је информисала искљу-
чиво о привредним питањима у конкурента „Волфсбироу“ на свим медијским 
пољима. Посебна пажња посвећена је отварању представништава и сарадњи 
са новинама у источној Европи. Martin Neitemeier, „Die Telegraphen-Union“, Tele-
graphenbüros und Nachrichtenagenturen in Deutschland: Untersuchungen zu ihrer 
Geschichte bis 1949, Hrsg. Jürgen Wilke, (München–New York–Paris: K. G. Saur, 1991), 
124–131; Ulrich Heitger, Vom Zeitzeichen zum politische Führungsmittel. Entwick-
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је помоћ Милана Поповића због његових контаката у новинарским 
круговима, посебно у погледу листа Време.29 Овај подухват је био 
тим изгледнији јер је Штампарско-издавачко предузеће „Време“ 
показало интересовање да узме немачки зајам, током јесени 1927. 
године.30 Настојања Александра Редлиха нису дала очекиване ре-
зултате, јер се једино загребачка Jugoslovenskа štampа одазвала по-
зиву на сарадњу. Дописник Одељења за штампу МИД-а у Бечу Ратко 
Парежанин је, након стављана на располагање, радио у Београду у 
другој половини децембра 1927.31 као посредник између „Телегра-
фен униона“ и београдске штампе.32 На основу трогодишњег допис-
ничког искуства је знао да је Беч из више разлога и даље био глав-
на новинарска осматрачница за Балканско полуострво. Дописници 
великих новинских листова и агенција су претпостављали удобан 
живот једне метрополе у односу на балканске престонице. Био је 
централа за многобројне обавештајне службе, политичке емигран-
те и људе сумњивих моралних начела који су били спремни да учи-
не много штошта уз одговарајућу материјалну награду. Поред ових 
објективних разлога, постојала је устаљена слика о Балкану као ме-
сту интрига, преврата, подвала и много чега другог што је увек мог-
ло да буде сензација привлачна новинарима.33 Иако је на основу са-
чуване архивске грађе тешко тврдити, већ се може једино рећи да 
документа указују да је њега ангажовао МИД, свакако да Ратку Па-

lungstendenzen und Strukturen der Nachrichtenprogramme des Rundfunks in der Wie-
marer Republik 1923–1932, (Münster: Lit Verlag, 2003), 38–40.

29 АЈ, 38–23–64, Дописник ЦПБ-а у Бечу Ратко Парежанин ЦПБ-у, О.Ш.Бр. 47 од 14. 
септембра 1928; АЈ, 310–1, Dr Alexander Redlich, Direktor der Telegraphiphen-
Union Internationaler Nachrichtendienst für Südosteuropa G.m.b.H. дописнику 
ЦПБ-а у Бечу Ратку Парежанину, Беч, 22. октобар 1929. године.

30 АС, БИА, Списак III, предмет бр. 100, фолијације 108–110.
31 Током рада у Бечу 1924–1927. године одржавао је блиске контакте са новина-

рима, противницима аустроугарске спољне политике и са личностима бли-
ским бечком двору (Др Драган Суботић, Балканске теме Ратка Парежанина. 
Године учења и сазревања (1910–1934), књига 1, (Београд: Институт за поли-
тичке студије, 2001), 149–154). Стваљен је на располагање решењем од 22. 
новембра 1927, јер је изабран за народног посланика (АЈ, Фонд Министарства 
иностраних послова Краљевине Југославије (334), Персонални одсек, кутија 
181, јединица описа 504, фолијације 417, 429).

32 АЈ, 310–1, Dr Alexander Redlich, Direktor der Telegraphiphen-Union Internationaler 
Nachrichtendienst für Südosteuropa G.m.b.H. дописнику ЦПБ-а у Бечу Ратку 
Парежанину, Беч, 22. октобар 1929. године.

33 Ratko Parežanin, Za Balkansko jedinstvo. Osnivanje, program i rad Balkanskog 
instituta u Beogradu (1934–1941), (Minhen: Iskra, 19802), 10, 11.
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режанину није недостајала мотивација да својим радом промени 
слику о Балкану, или макар о Краљевини СХС. Почетком 1928. успео 
је да приволи редакцију листа Политика да успостави сарадњу са 
немачком новинском агенцијом; ипак уговор није потписан. Потом 
је договорио састанак представника „Телеграфен униона“ и заступ-
ника министра иностраних дела Косте Куманудија, који је обећао 
сарадњу листова Правда и Политика, али није учињен никакав по-
мак по том питању.34

Поред Милана Поповића, и загребачки новинар Максими-
лијан (Макс) Кант (Maximilian Kandt)35 је показао интересовање за 
ближу сарадњу са немачком штампом и агенцијама. Он је током 1927. 
основао Телеграфску агенцију „Зета“ која је превасходно била усме-
рена ка немачком тржишту. Његов подухват су подржале југословен-
ске државне институције због незадовољства извештавањем „Аве“ 
о југословенско-италијанским односима након потписивања Ти-
ранског пакта. Максимилијан Кант је ступио у директан контакт са 
немачким конзулатом у Загребу током октобра 1927. године.36 На-
редне године, са породицом се преселио у Беч, вероватно да би про-

34 АЈ, 310–1 Dr Alexander Redlich, Direktor der Telegraphiphen-Union Internationaler 
Nachrichtendienst für Südosteuropa G.m.b.H. дописнику ЦПБ-а у Бечу Ратку Паре-
жанину, Беч, 22. октобар 1929. године.

35 Максимилијан Кант, загребачки новинар јеврејског порекла, оснивач „Hrvatsko-
-slavonskog brzojavnog dopisnog ureda“ 1906; као сарадник листа Agramem 
Zeitung прикупљао је инкриминишуће документе против Хрватско-српске 
колације за барона Рауха (Baron Pavao Rauch de Nyék) 1908–1909. године. Након 
откривања афере постао је наклоњен Хрватско-српској коалицији. Његов уред 
је затворен по налогу војних власти 6. априла 1919. Преселио се у Беч 1927–
1928. године. Вратио се у Београд током 30-их, а пре Другог светског рата био 
је главни уредник загребачког листа Morgenblatt. Током рата боравио је у ита-
лијанској окупационој зони; интерниран је на острво Раб 1943. године. После 
рата преселио се у Изразел, и променио име у Моше Дафни (Moshe Dafni). Dok. 
126, Briefe von Regina Kandt an ihren Ehemann Max und ihren Sohn Rudi vom 
November 1941, Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das 
nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, Band 14: Besetztes Südosteuropa 
und Italien, Mitarbeit: Sara Berger, Sanela Schmid, Erwin Lewin, Maria Vassilikou, 
(Oldenbourg: De Gruyter, 2017), 394, fußnote no. 3; Leopold Mandl, Österreich-
Ungarn und Serbien: ein Beitrag zur Erkenntnis der herrschenden politischen Ideen 
unter den Serben, (Wien: C. Reisser‘s Söhne, 1911), 49; Robert W. Seton-Watson, The 
Southern Slav Question and the Habsburg Monarchy, (London: Constable & Co. Ltd., 
1911), 326, 327; Većeslav Wilder, Dva smjera u hrvatskoj politici, (Zagreb: Hrvatski 
štamparski zavod, 1918), 90; Josip Horvat, Povijest novinstva Hrvatske 1771–1939, 
(Zagreb: Stvarnost, 1962), 358, 388.

36 Gross, Export Empire, 118.
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ширио пословање своје агенције и на аустријско тржиште. Тиме је 
остварена јача југословенско-немачка пропагандна сарадња, која је 
била још боље прикривена јер је спровођена на релацији Загреб–Беч 
а не Београд–Берлин.

Поред сарадње са „Телеграфен унионом“, југословенска ди-
пломатска служба је тежила да успостави добре односе и са „Теле-
графен компани“ (Telegraphen-Compagnie GmbH)37 из Беча. Међутим, 
односи са бечком агенцијом нису били институционализовани већ 
су се базирали на личним контактима. Иницијативом посланика у 
Берлину Живојина Балугџића, дописник Одељења за штампу при 
Посланству у Берлину на раду при Генералном конзулату у Минхе-
ну Божидар Алберт успоставио је контакт са немачким новинарем 
др Шобером, 1924. године. Он је од тада заузео лојално држање пре-
ма Краљевини СХС. Ова сарадња је, према замислима Живојина Ба-
лугџића и Божидара Алберта, требало да буде контратежа извешта-
вању „Телеграфен униона“ о Краљевини СХС које је до 1927. било 
неповољно. Након оснивања „Телеграфен компани“, 1927, др Шобер 
је наставио сарадњу са југословенском дипломатском службом као 
кореспондент бечке агенције.38

Александар Редлих је наставио лојалну сарадњу са МИД-ом 
и поред проблема на које је наилазио у успостављању сарадње са бе-
оградском штампом. Након завођења диктатуре краља Александра, 
јануара 1929. године, успео је личним утицајем у централи у Берлину 
да сузбије интервенције које су биле противне југословенским инте-
ресима. Прво је преокренуо став централе која је желела да прихва-
ти предлог Јураја Крњевића да се за дописника „Телеграфен униона“ 
у Загребу постави Хрват. Потом се супротставио настојањима хабз-
буршких легитимиста и потпуно је неутралисао утицај који је Иван 

37 „Телеграфен компани“ основао је у Бечу 1927. године новинар и бивши гене-
рални секретар Национал-либералне партије Макс Флајшер (Max Fleischer) 
заједно са Хансом Шултесом (Hans Schulthess). „Трансокеанска“ агенција 
(Transocean GmbH) је била главни власник. Cornelius Klee, „Die Transocean 
GmbH“, Telegraphenbüros und Nachrichtenagenturen in Deutschland: Untersuchun-
gen zu ihrer Geschichte bis 1949, Hrsg. Jürgen Wilke, (München–New York–Paris: K. 
G. Saur, 1991), 174; Deutsche Biographische Enzyklopädie, Band. 3, Hrsg. Rudolf Vier-
haus, (München: K. G. Saur, 20062), 378.

38 АЈ, 38–24–65, Дописник ЦПБ-а у Будимпешти Божидар Алберт ЦПБ-у ПМС-а, 
Стр.Пов.Бр. 551 од 23. децембра 1931; АЈ, 38–44–100, Аташе за штампу у Будим-
пешти Божидар Алберт шефу ЦПБ-а Милану Марјановићу, Стр.Пов.Бр. 116 од 
13. фебруара 1930. године.
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Перчевић имао до тада у централи „Телеграфен униона“. Поред ин-
тервенцвија у Берлину, Александар Редлих је наставио да води аген-
цијску канцеларију у Бечу у складу са југословенским интересима. 
Одбио је да штампа меморандум који је добио лично од Јураја Крње-
вића; а други, који је потписао Анте Павелић, морао је да одштампа у 
билтену „Телеграфен униона“ јер га је примио од агенцијског допис-
ника из Женеве, али је настојао да му дâ што мањи публицитет.

Проблеми су настали оснивањем Централног пресбироа 
Председништва Министарског савета (ЦПБ), у чију надлежност је 
пренет највећи део послова Одељења за штампу МИД-а, са којим је 
бечка канцеларија „Телеграфен унион“ имала споразум. Тиме је знат-
но отежано правилно функционисање кореспондентске службе, што 
је погоршано настојањима Италијана, Мађара и Бугара да успоставе 
пословне везе са немачком агенцијом. За разлику од београдских ли-
стова, који нису били одушевљени идејама Александра Редлиха, ита-
лијанска La Stampa је у то доба већ била абонент а мађарски Az Est је 
водио преговоре о претплати. Услед неуспеле политике сарадње са 
београдском штампом, централа у Берлину је дала отказ кореспон-
денту из Београда Милану Поповићу, 1. априла, са отказним роком 
до 1. откобра 1929. године. Дописник ЦПБ-а у Будимпешти Божидар 
Алберт, иако велики противник сарадње са „Телеграфен унионом“, 
предлагао је својим претпостављенима током јула да субвенциони-
шу рад бечке канцеларије која је била постојана у лојалном држању 
према Краљевини СХС. Дописник у Бечу Ратко Парежанин, који је 
одржавао личне односе са Александром Редлихом, предлагао је на-
дређенима средином септембра да што пре позову у Београд шефа 
кореспондентске службе у Бечу на дискретне преговоре. При том је 
упозорио да не покрећу питање уколико нису били спремни да по-
тпишу нови аранжман са „Телеграфен унионом“ који би задовољио 
обе стране. Детаљне информације које је послао о немачкој агенцији 
биле су уврштене и у преглед стране штампе ЦПБ-а, али изгледа да у 
централи нису на адекватан начин реаговали у погледу упозорења 
која им је слао дописник из Беча. Александар Редлих је пренео Рат-
ку Парежанину 2. октобра да су му утицајни фактори у „Телеграфен 
униону“ ултимативно наложили да отпусти из службе Милана Попо-
вића, и да му је запрећено да би у супротном и сам добио отказ.

Поред промена извршених у функционисању информативне 
и пропагандне службе Краљевине Југославије, „Телеграфен унион“ 
је желео да унесе измене у рад своје кореспондентске службе. Њихов 
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опуномоћеник је привремено продужио радни однос Милану Попо-
вићу до 30. новембра, а Ратко Парежанин је поновио предлог шефу 
ЦПБ-а Милану Марјановићу да позове Александра Редлиха у Београд 
јер је проценио да је било могуће постићи споразум. Међутим, шеф 
бечке кореспондентске службе је известио Милана Марјановића, 22. 
октобра, да прекидају даљу сарадњу. Као разлоге навео је потешкоће 
у покривању канцеларијских трошкова и прекид сарадње са листом 
Политика након реорганизације рада Агенције „Авала“. Тиме је дове-
дена у питање и даља служба Милана Поповића и београдске коре-
спондентске службе.

На крају је уследио сукоб на личној основи који је претио да 
компромитује више југословенских служби у иностранству. Очи-
гледно мотивисан да задржи своје позиције и приходе, Милан По-
повић је послао писмо централи „Телеграфен униона“ у којем је оп-
тужио Александра Редлиха да ради у корист пропаганде хрватских 
сепаратиста и македонствујушчих, отворено пишући о дотадашњој 
природи односа са југословенским државним органима. Известио 
је да су директору агенцијске канцеларије у Бечу исплаћиване суме 
из буџета МИД-а на предлог југословенског посланика у Бечу Ми-
лана Ђ. Милојевића а на основу решења министра иностраних дела 
Војислава Маринковића. Милан Поповић је уцењивао „Телеграфен 
унион“ објављивањем докумената у страној штампи којим би дока-
зао своје наводе, у случају да му не продуже отказни рок на додат-
них шест месеци и не исплате надокнаду трошкова за кирију.39 На-
кон пријема његовог писма, централа „Телеграфен униона“ послала 
је др Реца у Беч да извиди ситуацију. Тиме је доведен у питање чи-
тав дотадашњи систематски рад Александра Редлиха на заштити ју-
гословенских државних интереса.

Додатни проблем била је индискреција чиновника МИД-а. За 
југословенске службе много важније питање од мотивације Мила-
на Поповића да саопшти „Телеграфен униону“ тачне износе исплата 
било је на који начин је он могао да сазна садржину једног строго по-
верљивог телеграма који је Милан Милојевић упутио лично Војисла-
ву Маринковићу. Ратко Парежанин је због тога упозорио шефа ЦПБ-а 
Милана Марјановића да се таквим радом не могу успешно сузбијати 

39 Према постојећем уговору Милан Поповић је био дужан да исплати „Телегра-
фен униону“ салдо од 17.338,64 динара, а сам је имао потраживања у износу 
од 45.000 динара. АЈ, 38–76–201, Max Kandt šefu Centralnog presbiroa Milanu 
Marjanoviću, Beograd, 28 januar 1930.
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антидржавне кампање: „Са великим напором и трудом ради се месе-
цима и годинама на придобијању извесних људи, на сузбијању и не-
утралисању извесних непријатељских извора и онда, најзад, дола-
зи до оваквих појава“. Срећна околност за југословенске службе била 
је чињеница да Александар Редлих поменуте новачне суме није узи-
мао за себе, већ их је користио за покриће канцеларијских трошкова 
и о свему извештавао централну у Берлину. Стога је др Рец умирио 
Ратка Парежанина да се тим питањем неће озбиљније занимати.40

Поред проблема на релацији Александра Редлиха са Мила-
ном Поповићем и ЦПБ-ом, уследио је и инцидент са Гилбертом ин 
дер Мауером. Бранећи југословенске тезе, он је припремио чланак за 
лист Germania о сарадњи аустријске фашистичке организације Хајм-
вер (Heimwehr) у акцијама хабзбуршких легитимиста и са хрват-
ским емигрантима, у другој половини новембра 1929. На овом послу 
сарађивао је са Ратком Парежанином, који је препоручио ЦПБ-у да ју-
гословенска штампа пренесе текст без помињања аутора. Иако је до-
био потребна уверавања из Београда, чланак није прештампан у ју-
гословенским листовима, и Ратко Парежанин се нашао у незавидној 
позицији према Гилберту ин дер Мауеру средином децембра.41 Тиме 
је отежана комуникација преко два кључна канала везе за одржа-
вање југословенско-немачке новинарске сарадње током 1929. годи-
не. Додатни проблем био је и начин рада бечке агенције „Балкан ко-
респоденц“ (Balkan Korrespodenz) којом је руководио Максимилијан 
Кант. Дописник у Берлину Омер Кајмаковић је сматрао да није има-
ла никаквог уплива на информисање немачке јавности, јер Кант није 
успео да сакрије свој рад у служби југословенске пропаганде.42

40 АЈ, 38–23–64, Извештаји Ратка Парежанина ЦПБ-у, Пов.О.Ш.Бр. 42 од 4. септем-
бра, Пов.О.Ш.Бр. 47 од 14. септембра, Пов.О.Ш.Бр. 71 од 2. октобра, Пов.О.Ш. Бр.85 
од 23. октобра; Преглед стране штампе ЦПБ-а од 26. септембра; Dr Alexander 
Redlich Milan Marianovic, Wien, 22. Oktober; Извештај дописника ЦПБ-а Ратка 
Парежанина директору ЦПБ-а Милану Марјановићу, Строго Пов.Бр. 117 од 
12. децембра и Пов.О.Ш.Бр. 119 од 16. децембра 1929; АЈ, 38–44–100, Аташе 
за штампу у Будимпешти Божидар Алберт шефу ЦПБ-а Милану Марјановићу, 
Стр.Пов.Бр. 116 од 13. фебруара 1930; АЈ, 38–76–201, Max Kandt šefu Centralnog 
presbiroa Milanu Marjanoviću, Beograd, 28 januar 1930; АЈ, 310–1, Dr Alexander 
Redlich Ratko Parezanin, Wien, 22. Oktober 1929.

41 АЈ, 38–23–64, Писмо Ратка Парежанина Милану Марјановићу, Беч, 22. новем-
бар; Пов.О.Ш.Бр. 119 од 16. децембра 1929. године.

42 АЈ, 38–47–105, Дописник ЦПБ-а у Берлину Омер Кајмаковић шефу ЦПБ-а, 
Пов.О.Ш.Бр. 468 од 15. октобра 1929. године.
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Током јануара 1930. године ЦПБ и МИД су желели да прего-
варају са „Телеграфен унионом“ о регулисању проблема и несугла-
сица. Милан Марјановић је тајно ангажовао Максимилијана Канта, 
који је постигао договор са централом „Телеграфен униона“ да не по-
стављају неког немачког новинара за новог кореспондента у Београ-
ду, већ да посао привремено повере његовом сину Рудолфу (Рудију) 
Канту (Rudolf Kandt) који је радио у Загребу. Потом се споразумео са 
Миланом Поповићем да исплати постојећи салдо бечкој канцела-
рији „Телеграфен униона“ и прекине кампању против Александра 
Редлиха. Да би избегао даље компромитовање бечког уреда, Макси-
милијан Кант му није саопштио да ће сви трошкови бити покриве-
ни директно из буџета ЦПБ-а, већ је тврдио да ће новац издвајати из 
сопствених прихода које буде добијао од „Телеграфен униона“ на име 
кореспондентске службе. Милан Поповић је писмено известио цен-
тралу у Берлину да након добијених додатних информација и регу-
лисања њиховог спора повлачи све оптужбе изречене на рачун Алек-
сандра Редлиха. Тиме су Максимилијан и Рудолф Кант, у име ЦПБ-а, 
преузели сарадњу са „Телеграфен унионом“.43

Напоредо са регулисањем проблема које је проузроковао 
Милан Поповић, ЦПБ и МИД су обновили разговоре са Александром 
Редлихом о реорганизацији рада кореспондентске службе у Југосла-
вији. Ипак, није постигнут договор о висини новачних сума које би 
биле исплаћиване из њихових буџета на име учињених услуга, те 
није потписан нови споразум.44 Наставак комуникације је одржа-
ван на личном нивоу између Ратка Парежанина и Александра Ред-
лиха, који је наставио да сузбија утицај хрватске политичке еми-
грације у оквирима „Телеграфен униона“. Избегавао је да доставља 
већем броју листова њихова саопштења и публикације, и био је спре-
ман да према потреби ставља на увид дописнику ЦПБ-а поверљиву 
преписку са централом. Са друге стране, Живојин Балугџић је ужи-
вао поверење кључних људи у централи „Телеграфен униона“, те је 
својим мишљењем и ставовима могао да утиче на њихово држање 

43 AJ, 38–76–201, Милан Л. Поповић Максу Канту, Београд, 24. јануар; Milan L. 
Popović an der Telegraphen-Union G.m.b.H. Wien, Belgrad, 28. Januar; Max Kandt 
šefu Centralnog presbiroa Milanu Marjanoviću, Beograd, 28. januar 1930. godine.

44 АЈ, 38–23–64, В. д. генералног политичког директора МИД-а др Павле Каро-
вић ЦПБ-у, Пов.Бр. 3870/29 од 25. јануара; Шеф Информативног одсека ЦПБ-а 
посланику у Бечу Милану Ђ. Милојевићу, Ц.П.Бр. 507 од 31. јануара 1930; АЈ, 
38–44–100, Аташе за штампу у Будимпешти Божидар Алберт шефу ЦПБ-а 
Милану Марјановићу, Стр.Пов.Бр. 116 од 13. фебруара 1930. године.
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у погледу унутрашњих прилика у југословенској држави. Проблем 
је био што посланик у Берлину није био упућен у све детаље одно-
са МИД-а, ЦПБ-а и кореспондентске службе „Телеграфен униона“, па 
стога није могао на правилан начин да се оријентише у различитим 
ситуацијама.45

„Телеграфен унион“ је поставио немачког новинара др Шрота 
за новог дописника из Београда, крајем 1930, који је резиденцијал-
но био у Грацу. Тиме је измењена дотадашња ситуација у погледу из-
вештавања немачке штампе из Југославије, те је ЦПБ морао да се до-
датно ангажује да би му помогао у превазилажењу свих проблема 
на које је он наишао у свом раду. Међутим, суштинска промена у од-
носу на претходни период је била да је Шрот радио самостално, без 
директног мешања југословенских институција. Да би га што више 
придобили за југословенске тезе, Министарство иностраних посло-
ва (МИП) и ЦПБ су послали инструкције посланствима односно до-
писницима у Берлину и Бечу да му у границама својих могућности 
излазе у сусрет и олакшавају рад.46

Директор „Телеграфен униона“ Ото фон Рутген (Otto von 
Rutgen) лично је допутовао у Београд почетком маја 1931. године,47 
у време када је изгледало да су југословенски државници заузели 
благонаклоно држање према пројекту немачко-аустријске царинске 
уније. Међутим, погоршавање југословенско-немачких односа, иза-
звано оштрим наступом Војислава Маринковића у Друштву наро-
да,48 утицало је на то да ЦПБ у споразуму са МИП-ом обнови сарадњу 

45 АЈ, 38–23–64, Дописник ЦПБ-а у Бечу Ратко Парежанин директору ЦПБ-а, Стр.
Пов.О.Ш.Бр. 93 од 18. априла 1930. године.

46 АЈ, 38–24–65, Дописник ЦПБ-а у Бечу Ратко Парежанин Информативном одсеку 
ЦПБ-а, Пов.О.Ш.Бр. 7 од 13. јануара 1931; АЈ, 38–47–105, Дописник ЦПБ-а у Бер-
лину Омер Кајмаковић ЦПБ-у ПМС-а, О.Ш.Бр. 7 од 8. децембра 1930. године.

47 АЈ, 38–48–106, Писмо Омера Кајмаковића др Радоју М. Марковићу, 20. април 
1931. године.

48 Пројект царинске уније је изазвао оштру реакцију међу европским државама, 
јер су многи државници и дипломате претпостављали да је то био само први 
корак ка уједињењу Немачке и Аустрије. Краљ Александар и министар ино-
страних послова Војислав Маринковић су почетком 1931. желели да ојачају 
привредне односе са Вајмарском републиком у циљу превазилажења економ-
ских проблема са којима се суочила Југославија. Међутим, Војислав Маринко-
вић је био противник планова Берлина и Беча, док је краљ Александар нак-
надно тврдио да се није слагао са ставом свог министра иностраних послова. 
Vanku, Mala antanta, 57, 58; Милан Ванку, „Притисак ’Трећег рајха’ на чланице 
Мале антанте – Југославију и Румунију“, Историјски гласник, бр. 1–2 (1975), 
118, 119; Campus Eliza, The Little Entente and the Balkan Alliance, (Bucureşti: 
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са Гилбертом ин дер Мауером, после трогодишње паузе. Као контакт 
особе коришћени су Ратко Парежанин и Максимилијан Кант. Циљ је 
био да га користе за пласирање југословенских теза у немачкој и ау-
стријској јавности. Поред наставка претходне сарадње, југословен-
ски органи су желели да искористе чињеницу што је бечки дописник 
листа Germania, бивши повереник Густава Штреземана (Gustav Ernst 
Stresemann), близак политички сарадник аустријског вицеканцела-
ра Јохана Шобера (Johann Schober), на основу свог племићког порек-
ла имао добре односе са вођом Хајматшуца (Heimatschutz) Ернестом 
Штарембергом (Ernst 6. Fürst von Starhemberg), а као бивши официр 
одржавао је контакте са припадницима секције немачке војне оба-
вештајне службе која је била задужена за Југославију и Италију.49 На 
тај начин је делимично ублажено погоршање односа са „Телеграфен 
унионом“, са којим је дописник у Берлину Станислав Винавер имао 
само „пристојне“ односе до краја 1931. године.50

Долазак Адолфа Хилтера (Adolf Hitler) на власт у Немачкој 
створио је Југославији проблеме на пољу пропагандног рада. Код 
Максимилијана Канта је преовладало његово порекло над интере-
сима државне спољне политике, те је у својству уредника „Балкан 
коресподенца“ почео да ради противно жељама ЦПБ-а и МИП-а, по-
вевши „отворену кампању против националсоцијалиста, а при том 
се представљао у бечким круговима као потпарол министра ино-
страних послова Богољуба Јевтића“. Извештавање његове агенције 
почело је да ствара проблеме југословенским службама у Немачкој, а 
посебно у Аустрији. Дописник ЦПБ-а у Бечу Велимир М. Кривошић је 
сматрао да је рад Максимилијана Канта постао „злонамеран и ште-

Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1978), 32, 33; Vinaver, Jugoslavija 
i Francuska, 200, 201; Vuk Vinaver, Svetska ekonomska kriza u Podunavlju i nemački 
prodor 1929–1935, (Beograd: ISI, 1987), 126–129; Wandycz, The Twilight of French 
Eastern Alliance 1926–1936, 198–202; Sládek, Malá dohoda, 116–120, 146–148; Др 
Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић у европској политици, 
(Београд: Завод за уџбенике, 2010), 125; Срђан Мићић, Краљевина Југославија и 
аншлус Аустрије 1938. године, (Београд: Службени гласник – Evropski centar za 
mir i razvoj, 2010), 36, 37; Денда, Југословенска војска и Трећи рајх, 112.

49 АЈ, 38–24–65, Дописник ЦПБ-а у Бечу Ратко Парежанин Публицистичком 
одсеку ЦПБ-а, Пов.О.Ш.Бр. 228 од 14. новембра; В. д. начелника ПО МИП Дра-
гомир Касидолац ЦПБ-у, Пов.Бр. 23948 Ау-6 од 3. децембра; В. д. шефа Публи-
цистичког одсека ЦПБ-а Милан Николић дописнику у Бечу Ратку Парежанину, 
Пов.Ц.П.Бр. 11225 од 10. децембра 1931. године.

50 АЈ, 38–49–108, Дописник ЦПБ-а у Берлину Станислав Винавер ЦПБ-у, А.Бр. 2250 
од 1. децембра 1931. године.

39–65



59

тан“, и тражио је да прекине нападе на националсоцијалистички ре-
жим јер је угрожавао повољан развој југословенско-немачких одно-
са. Пошто њихови састанци нису дали жељене резултате, фебруара 
1934, препоручио је ЦПБ-у да директно интервенише.51 Нарушавање 
немачко-аустријских односа након убиства канцелара Енгелбер-
та Долфуса (Engelbert Dolfuß), јула 1934. отворило је питање даље 
сарадње ЦПБ-а са „Телеграфен компани“, која је губила утицај у ау-
стријској јавности.52

Поред државних интереса, долазак Адолфа Хитлера на власт 
у Немачкој изазвао је сукобе на личном нивоу. Велимир Кривошић се 
у обавештајном раду ослањао на блиску сарадњу са аустријским на-
ционалсоцијалистима. Стога се може поставити питање да ли је пре-
теривао у негативним оценама које је износио о раду Максимилија-
на Канта. Са друге стране, када је дописник Ратко Парежанин 1933. 
предложио смањење државних субвенција за услуге Канта и Шос-
бергера, јер су учинили извесне пропусте у заштити југословенских 
интереса и имали све безначајнију улогу за југословенску пропаган-
ду, они су га прозвали антисемитом.53

Током 1934. године, личности које су биле корисне за ју-
гословенско-немачку новинску и пропагандну сарадњу више нису 
имале свој ранији значај. Ратко Парежанин је премештен из Беча, 
док су Максимилијан Кант и др Шосбергер својим држањем и радом 
почели да стварају озбиљније проблеме у југословенско-немачким 
односима. Дописник у Берлину Станислав Винавер је закључио да 
је за југословенске интересе била срећна околност што је „Телегра-
фен унион“ инкорпориран у „Волфс телеграфишес биро“.54 Једино је 
Александар Редлих наставио сарадњу са дописницима ЦПБ-а у Бечу, 
али се на основу сачуване архивске грађе стиче утисак да је она била 
сведена на информативну службу.

51 АЈ, 38–24–65, Дописник у Бечу Велимир М. Кривошић ЦПБ-у ПМС-а, Пов.Шт.Бр. 
33 од 2. фебруара 1934. године.

52 АЈ, 38–24–65, Шеф ЦПБ-а Коста Луковић дописнику ЦПБ-а у Бечу, Пов.Ц.П. 
Бр.5691 од 21. августа; Велимир Кривошић ЦПБ-у ПМС-а, Пов.Шт.Бр. 298 од 6. 
септембра 1934. године.

53 АЈ, 38–24–65, Дописник ЦПБ-а у Бечу Велимир Кривошић ЦПБ-у ПМС-а, Пов.
Шт.Бр. 298 од 6. септембра 1934. године.

54 У свом годишњем извештају за 1933. годину је навео да су представници „Теле-
графен униона“ били чести гости код њега и посланика Живојина Балугџића, 
али да је агенција водила непријатељску политику према Југославији. АЈ, 
38–49–108 дописник Станислав Винавер ЦПБ-у, П.Бр.99 од 13. фебруара 1934.
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Summary
Srđan Mićić

Yugoslav Cooperation with “Telegraphen Union” 
and German Journalists 1927–1934

Abstract: This paper studies an important segment of Yugoslav 
propaganda in the German speaking area, analyzes cooperation 
with the “Telegraphen Union” and relations with individual 
persons who were direct participants or mediators. The arti-
cle is based on relevant domestic and foreign historiographic 
literature and unpublished archival material stored in archives 
in Belgrade.

Key words: Yugoslavia, Germany, Austria, propaganda, jour-
nalists, news agencies

The covert institutionalized Yugoslav-German propaganda-in-
formation cooperation was established at a time of tightened relations 
between the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and Italy. The goal 
was to give a response to the Italian plans, but also not to provoke the al-
lied countries, France and Czechoslovakia. The success of cooperation de-
pended on the development of the relationship between the great powers, 
the importance of the German factor in suppressing the plans of Italy, the 
division of competences between Yugoslav state institutions, as well as on 
the personal ambitions and political views of individuals.
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Скопска фабрика алкалоида браће Огњановић 1936–1945.

Апстракт: Овај чланак, заснован на нeистраженој архив-
ској грађи, представља покушај реконструкције делатно-
сти Југословенске фабрике алкалоида С. & Ф. Огњановић у 
Скопљу која је после национализације 1945. наставила са 
радом као државно предузеће Алкалоид-Скопје. Чланак 
доноси фактографске појединости и анализу пословног 
развоја браће Огњановић, који су од произвођача сирева 
и млечних производа постали водећи (легални) прерађи-
вачи сировог опијума у Југославији. У раду ћемо показати 
како је њихово упуштање у илегалну производњу и крујум-
чарење водило заоштравању југословенско-америчких 
привредних односа, угрозивши извоз македонског опију-
ма у САД.

Кључне речи: опијум, фабрика алкалоида, хероин, кријум-
чарење, Скопље, Краљевина Југославија

У настојању да оживе привреду својих балканских терито-
рија турске власти су почетком 19. века, уместо некада рентабилне 
производње сировог памука која је посустајала пред јефтином аме-
ричком конкуренцијом на европским пијацама, донеле у Повардарје 
семе белог мака.1 Погодна клима, земљиште и јефтина али вешта 

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

1 Милан Влајинац, Историја производње памука, (Београд: Штампарија „Св. 
Сава“, 1927).
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радна снага допринели су да се до 1910. на простору Вардарске Ма-
кедоније из чаура мака годишње производи 100–200 тона сировог 
опијума, да би се у наредној деценији производња преполовила са 
тенденцијом даљег пада.2 Томе су допринели уситњавање бивших 
турских велепоседа, исељавање искусне (турске) радне снаге, као 
и „диктатура“ солунских извозних фирми која је трајала до почет-
ка 30-их година 20. века. Тада је југословенска држава, увидевши ис-
плативост ове пољопривредне културе, преузела откупни и извоз-
ни монопол.3 

Значај македонског опијума као фармацеутске сировине из 
које су екстраховани алкалоиди заснивао се на изузетно високом са-
држају морфина (16%) због чега је извожен водећим немачким, швај-
царским и француским прерађивачима све до 1929,4 када су готово 
читаву годишњу продукцију почеле да откупљују америчке фарма-
цеутске фабрике. У недостатку правних норми, које су успостављене 
тек пошто је Југославија сходно одредбама Женевске опијумске кон-
венције донела Закон о опојним дрогама (1931), феномен опијума 
је постао место преплитања крупних економских и политичких ин-
тереса са све озбиљнијим међународним импликацијама. У тргови-
ну опијумом умешали су се високи државни званичници (сенатори, 
народни посланици), конзулати и приватне банке које су „ломбар-
довањем“ фиктивних количина сировог опијума код државних ба-
нака уздрмале финансијско тржиште југа.5 Под таквим околностима 

2 Antun Vrgoč, “Das mazedonische Opium”, Archiv der Pharmazie, vol. 267, issue 5 
(1929), 364–370. 

3 Предузећа солунске породице Шалом деценијама су доминирала опијумском 
трговином у Европи извозећи 9/10 сировог опијума произведеног у Вардар-
ској Македонији. Од 1932. искључиво право откупа ове квалитетне фармацеут-
ске сировине југословенска држава је доделила повереницима новооснованог 
Привилегованог акционарског друштва за извоз земаљских производа (ПРИ-
ЗАД-у), односно његовом опијумском одељењу (ЈУЗОП-у). 

4 Aрхив Југославије (АЈ), Фонд Стална делегација Краљевине Југославије при 
Друштву народа у Женеви, Деловодни протоколи (159), фасц. 7, арх. јед. 
10/I, Министарство иностраних послова Краљевској сталној делегацији при 
Друштву народа, 22. 7. 1929, „Преглед извоза опиума за целу 1928. годину“.

5 Иван М. Бецић, „Банка `Стара Србија`“, Зборник радова Филозофског факул-
тета, год. XLIV, бр. 1/2014, (Косовска Митровица, 2014), 421; Владан Јовано-
вић, „Македонски опијум: о финансијским и политичким размерама феномена 
(1918–1941)“, Годишњак за друштвену историју, год. XVI, св. 3/2016, 74–75.
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сазрела је идеја о отварању постројења за прераду опијума у самом 
средишту сировинске зоне – Скопљу.6

Одсуство историографских радова о овако важној економ-
ској али и друштвеној теми може указати на недостатак релевант-
них писаних трагова,7 иако се он може надоместити коришћењем 
докумената неколико фондова Архива Југославије и записника са 
седница Саветодавне опијумске комисије Друштва народа. Стога је 
овај чланак конципиран тако да, скицирањем пословних почетака 
власника скопске фабрике алкалоида Софронија и Филипа Огњано-
вића, укаже на континуитет праксе и након промене њихове основне 
делатности. У посебном делу обрађен је период интернационализа-
ције њиховог контроверзног пословања, а посредством расположи-
вих извора назначен је фактички статус фабрике током бугарске 
окупације и околности под којима је извршено њено подржављење у 
првим месецима социјалистичке Југославије.

Огњановићи – предузетници и/или кријумчари?

Када је имање угарског поджупана Јожефа Хертелендија у Бо-
чару на северу Баната завршило у поседу Софронија Огњановића који 
се 1921. доселио из западне Македоније, овај дворац је међу мешта-
нима остао познат управо по презимену новог власника. Заправо, у 
Бочару су се привремено настанили и Софроније и Филип – најста-
рији од деветорице браће Огњановић из Галичника, који су се у за-
вичају бавили прерадом овчјег и козјег млека. Они су већ 1923. зајед-
но са др Аурелом Пајжем, од кога су купили део имања поменутог 
угарског великаша, основали Прву војвођанску фабрику разних сире-
ва Огњановић–Пајж. Млекара је имала своје погоне у Великој Кикин-
ди и Беодри а бочарски качкаваљ са етикетом „Млекара Огњановић“ 
је преко Скопља и Солуна извожен у САД, Европу, Турску и Египат.8 

6 Дотадашња југословенска индустрија алкалоида ослањала се на неколико 
испостава будимпештанских фармацеутских компанија у Загребу, а од 1931. и 
на фабрику хемијских производа у Храстнику.

7 80 years Alkaloid Skopje: Health above all, (Skopje: Alkaloid AD, 2016), 138.
8 Драган Ђ. Обрадовић, „Антропогеографска испитивања севернобанатског 

села Бочара по моделу Војислава С. Радовановића“, Демографија. Међународни 
часопис за демографска и остала друштвена истраживања, књ. 12, (Београд: 
Географски факултет, 2015), 129–130.
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Марта 1938. Огњановићи су у Бочару подигли и хладњачу за млека-
ру која је носила назив Софроније и Филип – синови Томе Огњановића.9

Ова цртица о предузетничком духу двојице јужњака који 
своју породичну мануфактуру шире на север земље не би одударала 
од уобичајених пословних биографија у некадашњој југословенској 
краљевини да имена двојице Огњановића нису постала главна тема 
неколико заседања Саветодавне опијумске комисије Друштва на-
рода у другој половини тридесетих година двадесетог века.  Наиме, 
већ средином 20-их браћа Огњановић се увелико помињу у аферама 
везаним за кријумчарење македонског сировог опијума, веома тра-
женог у фармацеутској индустрији због високог процента морфина 
који је садржао. Пишући о инвентивности шверцера који су опијум 
извозили у оквиру легалних контингената прехрамбених произ-
вода, филолог Тодор Маневић се индиректно осврнуо и на Огњано-
виће: „Један промућуран нашинац нашао опет да су осушене коже од 
охридских јегуља одличне мешинице које се могу испунити опију-
мом и послати у свет као Made in Ohrid. Кажу да и Made in Galičnik – 
шарпланински качкаваљ не садржи увек млеко и масло шарпланин-
ских оваца“.10 

Спекулације о кријумчарским активностима Огњановића до-
биле су на значају тек августа 1935. када је Министарство тргови-
не и индустрије одобрило подизање постројења за прераду опијума 
крај пута Скопље–Велес, усред непрегледних поља белог мака. Наи-
ме, индустријализација југословенске привреде и увођење држав-
них монопола након Светске економске кризе отворили су питање 
сврсисходности прераде опијума у зони његове непосредне произ-
водње, што је са друге стране могло угрозити извоз америчким пре-
рађивачима који су откупљивали целокупну годишњу производњу 
југословенског (македонског) опијума. У тако амбивалентној стра-
тешкој позицији југословенска власт је прераду опијума препустила 
породици предузетника која је иза себе имала разрађене канале из-

9 После Другог светског рата млекара је национализована а до 1958. најмлађи од 
браће Огњановић (Крста) старао се о квалитету „бренда“, након чега се пресе-
лио у Београд. Иако је поред барањског Беља била најпознатији произвођач кач-
каваља, фабрика у Бочару је затворена 1975. године. Vlastimir Jankov, „Banatski 
sir i na astalu Bele kuće“ (2016), datum pristupa 20. 8. 2017,  https://mojbecej.rs
/banatski-sir-na-astalu-bele-kuce; Слободан Пашић, „Војвођанске приче: Бочар–
село са три дворца“, Вечерње новости, 9. 11. 2016.

10 Тодор Маневић, „Опијум – злато Јужне Србије“, Јужни преглед, бр. 5, (Скопље, 
1936), 183–184.
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воза (млечних производа) у западну Европу и САД. Дозволу за изра-
ду алкалоида, деривата опијума и индијске конопље добило је упра-
во предузеће браће Филипа и Софронија Огњановића из Галичника 
које се до тада бавило производњом сира и качкаваља. Одлуку вла-
сти нису могли променити ни протести скопске секције Хемијског 
друштва Краљевине Југославије против „нестручњака“, као ни гла-
сине да су Огњановићи годинама уместо млечних производа изво-
зили сирови опијум у Солун и Марсеј. Чим су 2. јануара 1936. добили 
од Министарства трговине одобрење за обављање делатности („ин-
дустријска радња за производњу опојних дрога“), браћа Софроније 
и Филип су стекли право представљања и потписивања у име нове 
фирме, чији је почетни капитал износио 3,5 милиона динара.11 Већи 
део овог новца потицао је од браће Ледерер (Артура и Кароља), вели-
копоседника из Чоке које су Огњановићи упознали током „банатске 
фазе“ своје млекарске индустрије.12 

Капацитет скопске фабрике „вредних и предузимљивих Га-
личанаца“ при осмочасовном радном времену био је 35 тона сиро-
вог опијума годишње,13 што је чинило више од половине годишње 
југословенске продукције. Заједно са фабриком у Храстнику крај 
Цеља скопска фабрика алкалоида је могла прерадити читаву го-
дишњу количину сировог опијума. Имајући у виду да су после 1932. 
године скоро 99% југословенског сировог опијума (35–48 тона го-
дишње) откупљивале америчке фармацеутске компаније Merck & 
Co. и Mallinckrodt Chemical Works,14 Огњановићи су се, да би конкури-
сали америчким прерађивачима, снабдели најмодернијим машина-
ма из Немачке и Шведске, отворили два погона, лабораторију и соп-
ствену електроцентралу. Средином октобра 1936. њихову фабрику, 
у којој је радило петнаест радника, освештао је скопски митрополит 

11 Нова дозвола Министарства трговине и индустрије бр. 27073 издата је скопској 
фабрици алкалоида 13. 10. 1937. године. АЈ, Фонд Министарство индустрије 
ФНРЈ (17), фасц. 43, арх. јед. 43, досије 10, Упитник о имовинско-правном стању 
индустриских предузећа, 1.

12 Алла Качева, Славица Христова, Татјана Ѓорѓиовска, Градот Скопје и форми-
рањето  граѓанска класа во периодот меѓу двете светски војни (1918–1941 год.) 
– од етнолошки аспект, (Скопје: Музеј на град Скопје, 2002), 358.

13 „Зашто је Јужној Србији потребна индустрија прераде мака?“, Самоуправа, 2. 
новембар 1936.

14 АЈ, Фонд Генерални конзулат Краљевине Југославије у Цариграду (411), фас-
цикла 15, архивска јединица 28, листови 194–195, Извештај о раду Централног 
бироа у мају и јуну 1936.
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Јосиф (Цвијовић). Занимљиво, овом чину нису присуствовали чел-
ници Вардарске бановине и града Скопља већ њихови помоћници.15

Међутим, већ крајем 1937. амерички делегат у Саветодавној 
опијумској комисији Друштва народа Стјуарт Фулер (Stuart J. Fuller) 
упозорио је на сумњиве активности скопске фабрике алкалоида која 
је, прикривајући праве податке о производњи деривата опијума, пу-
стила у илегални промет читаву тону хероина и морфина (1.013 кг). 
Наиме, у званичном извештају „таксеног одељка“ Финансијске ди-
рекције у Скопљу који су потписали Филип Огњановић и његов служ-
беник Никола Јакимовић стоји да је до децембра 1937. у скопској фа-
брици прерађено 4.600 кг опијума у 16 „партија“, из чега је добијено 
494 кг морфин-базе. Са друге стране, америчке власти су распола-
гале податком да су Огњановићи прерадили скоро троструко више 
сировог опијума (11.434 кг) у 28 партија из чега је добијено 1.507 кг 
морфин-базе. Даље, у фингираном извештају Огњановића стоји да је 
прерађени опијум садржао свега 12% морфина иако је било позна-
то да је македонски опијум захваљујући високом проценту морфина 
(14–16%) био најтраженија фармацеутска сировина. И сама Финан-
сијска дирекција у Скопљу је посумњала у наведену „морфинажу“ па 
се обратила за мишљење Централном хигијенском заводу, али није 
добила одговор. Штавише, Фулер је имао у поседу још један извештај 
југословенског финансијског чиновника упућен министарствима 
трговине и народног здравља у коме се браћа Огњановић терете за 
кријумчарење сто килограма морфина. Амерички делегат у Жене-
ви је тим поводом затражио информације од југословенске делега-
ције о мерама које се предузимају за дисциплиновање ове контро-
верзне фабрике. Том приликом је поменуо и случај Ивана Ширјака 
у Загребу код кога су 19. новембра 1937. заплењена два килограма 
хероина направљеног у фабрици Огњановића.16 Премда југословен-
ска статистика није бележила случајеве кријумчарења опијума, у су-

15 Владан Јовановић, „Илегални путеви југословенског опијума између два свет-
ска рата“, Годишњак за друштвену историју 3/2016, 77–78. - У име банске 
управе присуствовали су начелник Никола Димитријевић, уместо председника 
општине његов заменик др Петар Јовановић и архитекта Јосиф Михаиловић, те 
неколико народних посланика и „бројни Галичанци, суграђани браће Огњано-
вић“. Софроније Огњановић је том приликом одржао говор у коме се захвалио 
краљевској влади на „визионарским схватањима“ усмереним ка привредном 
процвату „класичног Југа“. 

16 AJ, 159–36–23/XI, Драг. Михаиловић, „Извод реферата г. Фулера у преводу“, 
Женева, 3. 6. 1938. 
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седним земљама су хапшени шверцери који су опијум и његове де-
ривате преносили управо из скопске фабрике. Грчка полиција је у 
Солуну и Атини ухапсила неколико кријумчара са дрогом произве-
деном у Скопљу.17 Даље деловање ове фабрике очито је водило ком-
промитовању Југославије пред већ алармираним контролним орга-
нима Друштва народа.

Фабрика Огњановића као међународни проблем
Ситуација је измицала контроли како је у Београду реги-

стровано још неколико кријумчарских група (Данила Томасовића, 
Ђорђа Стојановића и Петра Бркана) подређених организацији ру-
ског емигранта Јосифа Раскина18 чије су пошиљке плењене у север-
ноамеричким лукама. То је био повод да јануара 1938. у Београд дође 
Самјуел Брамер (Samuel Brumer), саветник америчке амбасаде у Па-
ризу,19 који је југословенским властима запретио „веома незгодним 
обртом“ уколико се не обуздају кријумчари дроге о којима је изнео 
веома прецизне податке. Брамер је представницима југословенске 
полиције предочио како су раније искључиво странци прерађивали 
југословенски опијум, али да су се у кратком року целокупна илегална 
прерада и промет нашли у рукама Југословена. Навео је позитиван 
пример Бугарске и Турске, које су искорениле своје кријумчаре, на 
шта су представници полиције Краљевине Југославије обећали 
бољу сарадњу обавестивши америчког госта о успешној сарадњи 
са аустријском полицијом која је резултирала хапшењем шверцера 

17 Ahmed Hadka, „Forty years of the campaign against narcotic drugs in the UAR“, 
UNODC Bulletin, 1. 1. 1965, datum pristupa 20. 2. 2017, https://www.unodc.org/
unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1965-01-01_4_page002.html

18 Јосиф Јудел Раскин је био истакнути вођа кријумчарске мреже Елија Елиопу-
лоса која је транспортовала наркотике из Европе у САД. Мењао је места преби-
валишта (Истамбул, Беч, Париз, Берлин) а јула 1933. нашао се и у Београду. Advi-
sory Committee on Traf ic in Opium and Other Dangerous Drugs, Annex to documents, 
Geneva, Leauge of Nations, 23 July 1936, 7.

19 На иницијативу Харија Анслингера (Harry J. Anslinger), шефа Федералног бироа 
за наркотике, при америчкој амбасади у Паризу формирана је 1935. радна 
група агената за сузбијање шверца дроге из Европе за САД. Њоме је руководио 
бивши царински агент из Тексаса Алвин Шарф (Alvin Scharff) кога је 1937. 
заменио Чарли Дајер (Charlie Dyer). Брамер је био један од 46 агената које је овај 
амерички центар распоредио по најважнијим европским градовима. Douglas 
Valentine, The Strength of the Wolf: The Secret History of America`s War on Drugs, 
(London – New York: Verso, 2004), 23–25.
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из Скопља и Загреба. Уз патетично подсећање на америчку помоћ 
Србији током ратова 1912–1918. Брамер је изнео и конкретне 
замерке југословенском правосуђу, инспирисан случајем извесног 
Јанкуловића који је, након учешћа у опијумској афери у Немачкој, 
одмах по доласку у Југославију добио посао у фабрици Огњановића.20 

Свега неколико месеци касније Брамер се поново обрео у Бе-
ограду и још жешће запретио југословенским властима потпуним 
ембаргом на увоз опијума у САД, овога пута због нових „пословних 
испада“ браће Огњановић.21 Шеф Трећег политичког одсека МИП-а 
је забележио како су га уочи поласка на састанак Мале антанте у Си-
наји посетила двојица саветника америчке амбасаде у Паризу – „Бру-
мер и Вет,22 амерички чиновници који се баве сузбијањем илегалне 
трговине опијумом“. Састанак се завршио усменим договором да се 
даља сарадња на сузбијању кријумчарења дроге настави писаним 
путем између „америчког сервиса“ у Паризу и југословенског Трећег 
политичког одељења МИП-а.23

У међувремену, нови комисијски преглед у скопској фабри-
ци алкалоида априла 1938. показао је да су пословне књиге браће 
Огњановић и даље вођене примитивно, због чега су подаци о про-
изводним трошковима били потпуно недоступни. За разлику од пе-
дантне документације фабрике у Храстнику, Огњановићи су водили 
евиденцију само о споредним, али не и производним трошковима. 
Тако у њиховим књигама доминирају подаци о фабричкој библиоте-
ци, мазиву и патенту, док о производњи алкалоида говоре свега три 
ставке (дужници, роба, сировина).24 Притиснуто америчким претња-
ма, Министарство трговине и индустрије Краљевине Југославије је 
већ у мају 1938. забранило Огњановићима да и даље купују опијум 
на слободном тржишту. Уместо тога, њихова фабрика је преусмере-

20 Јовановић, „Илегални путеви“, 84.
21 AJ, 159–36–23/XI, Стална комисија за опојне дроге. Извештај о Десетом засе-

дању одржаном 23–28. септембра 1938, 6–7.
22 Заправо, у питању је био Бернард Вејт (Bernard Wait), финансијски аташе аме-

ричке амбасаде у Паризу.
23 AJ, 159–36–23/XI, шеф Трећег политичког одсека МИП Краљевској сталној 

делегацији при Друштву народа, 14. 5. 1938.
24 AJ, Фонд Министарство трговине и индустрије Краљевине Југославије (65), 

фасц. 725, арх. јед. 1465, Рачун изравнања на дан 31. 12. 1937.
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на на ПРИЗАД а при производним погонима је именован стални ко-
месар како би се појачала државна контрола.25

На 23. заседању Саветодавне комисије за опијум Друштва на-
рода у Женеви јуна 1938. амерички делегат Фулер је у свом реферату 
изнео три нова случаја шверца и незаконите производње у скопској 
фабрици С & Ф Огњановић. У „мучној атмосфери“ југословенски деле-
гати су се трудили да одобровоље америчке делегате статистикама о 
сузбијању илегалне трговине у Југославији, као и старим предлогом 
да се сва заплењена дрога без изузетка уништава. Фулер је дипло-
матски узвратио како „цени напор владе у Београду“, те да Вашинг-
тон разуме препреке на које она наилази у борби са кријумчарењем 
опијума.26 Утицајни директор Централног обавештајног бироа за 
наркотике у Каиру Томас Расел (Thomas W. Russel), на Балкану по-
знатији као „Русел-паша“, био је директнији изјавивши како се у Ју-
гославији и даље илегално производи дрога која се редовно плени у 
египатским и америчким лукама.27

Чак и приликом легалног извоза морфина у Европу и Јужну 
Америку браћа Огњановић су дестабилизовала позицију Југославије 
као водећег извозника медицинског опијума јер су своје препара-
те, на изненађење фабрика из европског картела, продавали дале-
ко испод цене и својеврсним „дампингом“ покушавали да се домогну 
легалног европског тржишта алкалоида. Осим што је турско-ју-
гословенска извозничка кооперација доведена у питање а европске 
фабрике најавиле прекид сарадње са Централним бироом у Цари-
граду,28 ризично пословање Огњановића је претило да обори цену 
опијума у Америци и доведе до заједничког турско-иранског насту-
па ради истискивања југословенског опијума са тржишта САД-а, на 
коме је овај годинама доминирао. Америчка администрација је пери-
одичним обуставама увоза југословенског опијума најављивала пот-
пуни ембарго, па је ПРИЗАД затражио да се скопска фабрика алка-

25 AJ, 159–36–23/XI, саветник Политичког одељења МИП Краљевској сталној 
делегацији, 31. 5. 1938.

26 Јовановић, „Илегални путеви“, 78.
27 AJ, 159–36–23/XI, Божидар Вајић, саветник Централног хигијенског завода 

Краљевској сталној делегацији, 23. 6. 1938.
28 О турско-југословенском Централном бироу за извоз сировог опијума у Цари-

граду (1932–1941) више у: Vladan Virijević, Zdravko Deletić, „The Central Bureau 
of Opium in Constantinople: the Segment of Yugoslav-Turkish Economic Relations 
between the Two World Wars“, Teme. Časopis za društvene nauke, vol. XL/2, (Niš, 
2016), 597–612.
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лоида хитно затвори „јер прети државним интересима“. Најоштрије 
притужбе на Огњановиће стизале су од две шведске фирме (MM 
Sjoeberg и Bergstein-Stockholm), француске фабрике Ihno J. Bensussan, 
као и белгијског Coutelier Frères који је био највећи потрошач југосло-
венско-турског опијума.29 

У условима растућег одијума домаће и иностране јавности 
према пословном идентитету фабрике Огњановића, београдска по-
лиција је 10. августа 1938. ухапсила Софронија Огњановића у њего-
вом београдском стану запленивши том приликом 10 кг хероина. 
Огњановић је признао да је дрога била произведена у Скопљу а да је 
у Београду намеравао да је прода познатом кријумчару опијата Ри-
харду Лончару, са којим је раније договорио цену од 13.000 динара по 
килограму. Крајњи купац хероина био је неидентификовани фран-
цуски држављанин. Огњановић је осуђен на 30 дана затвора и 50.000 
динара, а Лончар на новчану казну од 20.000 динара. Пошто му је по-
лиција током истраге конфисковала укупно 60 килограма хероина, 
Огњановић се обратио Министарству трговине и индустрије, али је 
његова жалба да му се врати „вишак“ заплењене робе одбачена као 
неоснована.30

У свом извештају с краја августа 1938. Брамер је записао како 
је тих дана у Париз допутовао шеф београдске полиције Радомир Пе-
тровић, који је лично ислеђивао Огњановића у Београду. Он је аме-
ричким агентима открио да је Огњановићево хапшење омогућио 
Михаил Стамбуровски, руски емигрант и шверцер опијума кога је 
у међувремену заврбовала југословенска полиција али и амерички 
ервис у Паризу („my informer Stamburovsky“, наводи Брамер у из-
вештају). Током саслушања, Софроније Огњановић је претио Пе-
тровићу позивајући се на своје наводне везе са Миланом Стојади-
новићем и највишим државним функционерима. То очито није 
импресионирало шефа полиције, који му је на прилично груб на-
чин изнудио признање о намери да прода заплењени хероин. Што 
је још важније, Петровић је након Огњановићевог хапшења посетио 
тадашњег министра трговине и индустрије др Милана Врбанића и 
обавестио га о „актуелној причи“ да је управо он – Врбанић – „имао 

29 Јовановић, „Илегални путеви“, 79.
30 Trafic de l’opium et autres drogues nuisibles, Rapports annuels des gouvernements pour 

1938 Yougoslavie, C. 59. M. 54. 1940. xi. [O.C./A. R. 1938/105], Société des nations, 
Genève, le 23 avril 1940, datum pristupa 14. 8. 2017. http://biblio-archive.unog.ch/
Dateien/CouncilMSD/C-59-M-54-1940-XI_FR.pdf
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интереса у фабрици Огњановића“. Према Петровићевим речима, Вр-
банић је „експлодирао од беса“ и наложио хитно затварање скопске 
фабрике како би отклонио сумње у своју умешаност у њене незако-
ните активности. Брамер је ово доживео као лични успех те је извеш-
тај одмах прослеђен Стјуарту Фулеру у Женеву и Харију Анслингеру 
у Вашингтон.31

Из заплењеног Огњановићевог пасоша откривено је да је 
често путовао у Грчку, али не и у друге државе. Међутим, код њега 
су приликом хапшења пронађени спискови са именима и адресама 
фирми које су постале предмет истраге америчких агената.32 У фо-
кусу америчког сервиса у Паризу било је и неколико немачких, че-
хословачких, аустријских и швајцарских предузећа33 којима је Огња-
новић само током јула 1937. извезао тоне „чаја од камилице“.34

Међутим, Брамерово задовољство затварањем скопске фа-
брике није дуго трајало. Већ крајем октобра 1938. из ПРИЗАД-а су 
поново упозорили министра трговине и индустрије како их скопска 
фабрика непрекидно уцењује захтевајући да јој се омогући куповина 
сировог опијума по повлашћеној цени. Како би демонстрирали оз-
биљност својих претњи, браћа Огњановић су „форсираним радом“ и 
са свесно укалкулисаним губицима извозили алкалоиде испод цена 
које су важиле у европском картелу прерађивача сировог опијума. 

31 National Archives at College Park, Maryland (NACP), Record Group: General Records 
of the Department of State (59), Division of Far Eastern Affairs, “Name files of 
suspected narcotics traffickers, 1927–1942”, NAI 6101093, Entry 55D607, Box 10, 
ARC 2194829, A1 1487, S. Brumer, Memorandum for Mr. Wait, Paris, August 25, 
1938. - На уступљеним копијама докумената из Државног архива у Мериленду 
захваљујем се колеги др Костису Коцинасу (Κωστής Γκοτσίνας), постдокто-
ранту са Универзитета на Криту.

32 Firma Butter Braun (Leipzig), Milchindustrie Berlin, Conrad Ruhmke (Berlin), Josef 
Linnemann (Berlin), Fritz Hirschberg (New York), Hans Wohler (Berlin, Antwerp), Dr. 
Jacob Giaconi (Wien), The Inetrnational Merchantile Industrial and Timber SA (Paris), 
Dr. H. C. Rauch (Milano), Albert Horn. Agentur und Kommission (Berlin), Arthur Mar-
cuse (Berlin). 

33 H. Van Pels & Wolff (Hamburg), Firma Chemsan Union (Wien), Hugo Tauber 
(Bratislava), Levanchy & Co. (Lausanne).

34 NACP, RG 59, Division of Far Eastern Affairs, “Name iles of suspected narcotics traf-
ickers, 1927–1942”, NAI 6101093, Entry 55D607, Box 10, ARC 2194829, A1 1487, 

S. Brumer, Memorandum for the Supervising Treasury Atache, Paris-France, Bel-
grade, September 9 1938. - Брамер је у свом извештају нагласио да се Софроније 
Огњановић и даље легално бавио млечном идустријом у Београду (?) те да је 
његова породица била у јаким везама са извесним Коленчевићем (Colencevic) у 
Солуну.
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Генерални директор ПРИЗАД-а Едо Марковић је ту аутодеструктив-
ну политику скопске фабрике објашњавао „нелегалним извозом 
опијата“ помоћу кога су Огњановићи покривали губитке у легалном 
извозу коме су тежили („својим форсираним радом, и уз губитак, Ју-
гословенска фабрика алкалоида С&Ф Огњановић жели доказати да 
може постојати и на бази легалног извоза“). Из тих разлога Марко-
вић и његов помоћник др Ћирило Немец су у име ПРИЗАД-а затражи-
ли од Министарства трговине и индустрије „да се што хитније доне-
су потребне одлуке ради обустављања рада ове установе која штети 
земаљске интересе“.35

На захтев секретара Друштва народа од 4. новембра 1938. 
да му се доставе информације о хапшењу Огњановића, саветник По-
литичког одељења Министарства иностраних послова је затражио 
дозволу од Министарства унутрашњих послова да уопште гово-
ри о фабрици Огњановића, за коју је тврдио да ствара велике про-
блеме у Женеви, нарочито код америчког делегата Фулера. Након 
одобрења, југословенском делегату у Женеви је стигао тражени из-
вештај, у коме је потврђено да је Огњановић ухапшен у свом стану у 
Београду са десет килограма хероина те да је кажњен са 50.000 дина-
ра и месец дана затвора, што је била максимална казна по тадашњем 
опијумском закону.36 Било је јасно да је кријумчарење имало упо-
риште у необично толерантном југословенском правосуђу.37 Будући 
да је кријумчарење настављено, агенти америчког сервиса у Пари-
зу су поново запретили ембаргом, што је југословенске власти под-
стакло на размишљање о изменама Закона о опојним дрогама и поо-
штравању казнене политике. 

Пошто је, под притисцима утицајних фабрика из европског 
картела и америчке дипломатије, децембра 1938. у Београду доне-
та драконска опијумска уредба, производња у Југославији је готово 

35 АЈ, 65–1792–2931, Руководство Призада министру трговине и индустрије 
Николи Кабалину, 31. 10. 1938. 

36 AJ, 159–39–23/XI, саветник Политичког одељења МИП Министарству уну-
трашњих послова, 9. 11. 1938; М. Смиљанић, саветник МИП Краљевској сталној 
делегацији, пов. бр. 46, 4. 1. 1939.

37 Наиме, још почетком 1928. у Финансијском одбору Народне скупштине мини-
стар финансија је поднео предлог да се кријумчари ослободе царинско-кри-
вичног поступка за дела до 5.000 динара, док је новчана казна за најтежа 
кријумчарска дела лимитирана на 50.000 динара. Трговински гласник 63, 21. 
март 1928, 3.
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замрла.38 Већ у марту 1939. отправник послова америчког послан-
ства у Београду Џејмс Џојс је по налогу из Вашингтона „изразио за-
хвалност америчке владе нашој влади на њеном веома успешном 
раду по питању сузбијања нелегалне трговине опијумом“.39 У пи-
тању је било задовољство ликвидацијом старог опијумског законо-
давства које је за најтежа дела предвиђало симболичне казне, као 
у случају Софронија Огњановића. Нови закон је пооштрио казнене 
мере али и ставио под државну контролу читаву опијумску произ-
водњу, чиме је Југославија била спремна да коначно прихвати при-
мену спорног члана 23 Конвенције о сузбијању недозвољене тргови-
не опојним дрогама из 1931. године.40 На 24. заседању Саветодавне 
опијумске комисије почетком маја 1939. југословенски делегат др 
Стојан Гавриловић је упознао присутне са Уредбом о измени Закона 
о опојним дрогама и наводно добио „пријатељске и срдачне изјаве“ 
америчких делегата.41

Одолевајући спољним и унутрашњим притисцима, окретни 
Огњановићи су наставили са радом, основали домаћи картел пре-
рађивача и, штавише, наметали сопствене услове државним над-
лештвима попут ПРИЗАД-а. Иако свесни механизама функциони-
сања скопске фабрике, државни органи нису успели да сузбију њене 
илегалне активности. Доступни извори не пружају јасан одговор на 
питање изузетне отпорности скопске фабрике нити указују на евен-
туални политички извор протежирања овог контроверзног преду-
зећа. Изузетак представљају посредне информације о „приватном 
интересу“ министра трговине Врбанића да се скопска фабрика одр-
жи и хвалисању самог Софронија Огњановића о „блиским везама“ са 
Миланом Стојадиновићем. Било како било, скопска фабрика је на-
ставила да несметано послује са неколико бечких фабрика (Teerag, 
Tejessy&Glass) као и са београдском трговачком кућом Мишковић и 
Комп. Дрогерија на велико.42 

38 Михајло Чучковић, Опиумско питање и изгледи на преоријентацију привреде 
Јужне Србије, (Скопље: Културна лига, 1939), 5.

39 AJ, 159–39–23/XI, саветник Политичког одељења МИП-а Краљевској сталној 
делегацији, пов. бр. 5782, 23. 3. 1939.

40 AJ, 159–39–23/XI, саветник Политичког одељења МИП-а М. Смиљанић сталном 
делегату у Женеви, пов. бр. 46, 4. 1. 1939.

41 AJ, 159–36–23/XI, отправник послова у Сталној делегацији Политичком 
одељењу МИП, пов. бр. 407–409, 17. 5. 1939. 

42 Јовановић, „Илегални путеви“, 79.
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Ипак, суочене са кризом сировина, две водеће фабрике за 
прераду опијума – Творница кемијских производа у Храстнику д. д. 
Цеље и Југословенска фабрика алкалоида С & Ф Огњановић биле су 
принуђене да 2. јануара 1939. потпишу у Београду картелни уговор о 
заједничком наступу на иностраном тржишту у продаји алкалоида и 
препарата опијума. Обе фирме су могле пословати на простору чита-
ве Југославије уз обавезу да једна другу месечно извештавају о куп-
цу, количини, цени и начину паковања робе. Поред тога што су јед-
на другој омогућиле увид у своје књиге и фактуре, ове две фабрике 
су након сваког тромесечја биле изложене супервизији Министар-
ства трговине и индустрије. У случају кршења уговора, једна другој 
би плаћале пенале у вредности нефактурисане продаје.43 

Оба предузећа је заступао Илија К. Панић, у чијој су београд-
ској канцеларији на Обилићевом венцу одржаване седнице картела, 
а у присуству изасланика Министарства трговине и тадашњег екс-
перта за картелне режиме у индустрији Стевана Куколече.44 Глав-
не активности на седницама картела биле су усмерене на периодич-
но увећање цене алкалоида, што је нека мања хемијска предузећа из 
Загреба приморало да затраже помоћ од надлежних органа Банови-
не Хрватске. Имуне на апеле мањих прерађивача, фабрике у Храст-
нику и Скопљу су крајем новембра 1940. затражиле ново повећање 
цене алкалоида за 50%, при том фалсификујући одобрење Савезу ве-
ледрогерија да поново подигне цене алкалоида. На најављено по-
скупљење сировог опијума за долар по килограму реаговао је и Стју-
арт Фулер, овога пута у својству америчког директора контроле за 
увоз опијума, који је запретио југословенском посланику у Вашинг-
тону да ће САД поново затворити своје тржиште за југословенски 
опијум и окренути се Ирану.45 Упоредо са вођењем домаћег картела 
произвођача опијума Огњановићи су наставили са кријумчарењем 

43 Исто, 85.
44 Stevan Kukoleča, Karteli i njihov značaj za jugoslovensku privredu, (Beograd: 

Štamparija „Globus“, 1939), 83.
45 AJ, Фонд Посланство Краљевине Југославије у САД – Вашингтон (371), фасц. 11, 

арх. јед. 14, л. 357, шифровани телеграм Константина Фотића упућен Мини-
старству иностраних послова, пов. бр. 561, 23. 11. 1940. - У питању је била крат-
котрајна забрана увоза југословенског опијума из августа 1936. до које је дошло 
услед конфиликта између југословенског и америчког делегата на седници 
Саветодавне опијумске комисије у Женеви. Јовановић, „Илегални путеви“, 76.
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па је 1940. дрога из њихове фабрике заплењена на бродовима који су 
пристали у једну мексичку луку.46

Епилог 
Доступни извори и литература не пружају основу за потпу-

ну реконструкцију рада овог предузећа током Другог светског рата, 
али је из неколико докумената Министарства народног здравља 
ДФЈ и Министарства индустрије ФНРЈ познат епилог. Феномен „флу-
идног идентитета“ који се повија пред захтевима постављених по-
словних циљева и прилагођава брзим променама државних енти-
тета сликовито су демонстрирали Огњановићи. Своју ванредну моћ 
адаптације испољили су и под бугарском окупацијом када су, про-
менивши своје презиме и назив фирме (Българска фабрика алкало-
иди С. и Ф. Огнянови, Скопје), наставили да послују за потребе сила 
Осовине. Неколико писаних извора указује на то да је скопска фа-
брика радила „под својом слободном управом“ и током ратних го-
дина лиферујући алкалоиде и препарате опијума „разним апотека-
ма и дрогеријама у Бугарској“. Истина, није било података о укупној 
вредности производње „пошто фабрика не поседује књиге бив. соп-
ственика који се налазе у затвору“, како је тврдио потписник анкете 
о имовинско-правном статусу подржављеног предузећа.47 

Да је фабрика радила и почетком рата, потврдили су чинов-
ници Одељења за спољну трговину Комесарске владе Милана Аћи-
мовића који су јуна 1941. приликом усељења у зграду у Кнеза Ми-
лоша 14 у Београду пронашли неколико пакета дроге који су били 
заплењени након доношења Закона о опојним дрогама (децембар 
1938) и потом ускладиштени у просторијама Министарства трго-
вине и индустрије. Органи квислиншке управе су пронађене пакете 
уступили београдској Општој државној болници, изузев пет кеса хе-
роина за које се спекулисало да потичу из Турске или Скопља, „где се 
производња ових дрога обавља“.48

46 Јовановић, „Илегални путеви“, 78, 85.
47 AJ, 17–43–43, досије 10,  Упитник, 2.
48 Историјски архив Београда, Фонд Управе града Београда – Одељење специјалне 

полиције, кутија 590, писмо Одељења специјалне полиције Одељењу за спољну 
трговину Министарства народне привреде, 29. 3. 1944. - На уступљеној фото-
графији овог документа захваљујемо се др Радету Ристановићу.
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На сличан начин можемо претпоставити како је скопска фа-
брика све до 1943. снабдевала сировим опијумом апотеке и фабрике 
са простора Независне Државе Хрватске. Наиме, почетком септембра 
1942. загребачко предузеће Remedia је као заступник фабрике алка-
лоида у Храстнику (која је током окупације преименована у Fabrik 
Chemischer Produkte in Hrastnigg A. G. Eichtel-Untersteiermark) затра-
жило увоз 1.000 кг сировог опијума из „Бугарске“ (Скопља?) који би 
му прерадила словеначка фабрика и потом јој проследила добијене 
алкалоиде – морфин и кодеин.49 Крајем новембра исте године Мини-
старству народног господарства НДХ стигао је захтев за обезбеђење 
годишњих потреба од 1.500 кг сировог опијума и 300 кг његових ал-
калоида. Пошто је изражена сумња у могућност увоза из Немачке и 
Италије, а нарочито Швајцарске која је према одредбама конвенције 
о ограничењу досегла максимум годишњег извоза у НДХ, предложе-
но је да се као „једина могућност“ сирови опијум увезе из Бугарске а 
потом преради у Државном заводу за производњу лекова Плива, од-
носно код фирме IFa у Загребу.50 

Нове власти су по ослобођењу Југославије веома брзо реши-
ле судбину скопске фабрике коју су затекле под називом Македон-
ска фабрика за алкалоиди Ф. и С. Огњановски.51 Напрасна македони-
зација презимена, самим тим и назива предузећа након бугарске 
капитулације није могла прикрити природу њихове десетогодишње 
делатности па су тако браћа Огњановић завршила у затвору, овога 
пута као „слуге окупатора“. Са друге стране, Повереништво за народ-
но здравље Националног комитета ослобођења Југославије (НКОЈ) 
наложило је крајем новембра 1944. Антифашистичком собрању на-
родног ослобођења Македоније (АСНОМ) да „ради осигурања зали-
ха лекова“ формира уред за скупљање, чување и продају опијума „а 
под чију би контролу спадао и рад фабрике алкалоида Браће Огња-

49 Хрватски државни архив, Загреб (ХДА), Фонд 226 – Министарство здрав-
ства и удружбе НДХ, Главно равнатељство за здравство, број 61.413/1942, 
Mr. Ph Аугуст Тугосл. (Ремедиа) Министарству здравства НДХ 4. рујна 1942. и 
Министарству хрватског домобранства НДХ 8. рујна 1942. - Захваљујемо др 
Никици Барићу на копијама докумената из Хрватског државног архива.

50 ХДА, фонд 226, број 74.721/1942, ГРЗ за МНГ НДХ, 25. студени 1942. - Као ком-
пензациона роба предложена је каустична сода.

51 AJ, 17–43–43, досије 10,  Упитник, 1. - Осим што је назив фирме македонизован, 
извршена је инверзија иницијала па је тако Филипово име завршило на првом 
месту.
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новића у Скопљу“. Будући да су залихе лекова биле минималне, зах-
тевана је хитна акција.52

Стога је НКОЈ већ почетком марта 1945. дао инструкције АС-
НОМ-у како поступити у случају фабрике Огњановића, при том их 
упућујући на дипломираног фармацеута Владимира Кушевића и 
„другарицу“ мајора Јелу Жунић, а све на основу претходног спораз-
ума са „другом Андрејевом“. Према овим упутствима АСНОМ је тре-
бало да донесе одлуку о национализацији фабрике Огњановића и 
њеном „уступању“ Повереништву за народно здравље НКОЈ. Међу-
тим, изражена је сумња у власничке односе у фабрици „јер се прича 
да унутра имаде и жидовске имовине, која је по одлуци НКОЈ-а пот-
пала у власништво и надзор државе“.53 Стога је предложено да се не 
одређује одмах цена већ да делегати Повереништва преузму фабри-
ку „по инвентару“ а да се потом одреди заједничка комисија која би 
утврдила услове откупа. Заједно са скопском фабриком НКОЈ-у је 
требало продати и све сировине као и готове производе – алкалои-
де. Такође, људима из АСНОМ-а је поручено да кадровски помажу де-
легате Повереништва („да им предложите повјерљива стручна лица, 
одана народноослободилачком покрету, која би ушла у привремену 
управу предузећа и управљала с њим у име Повјереништва здравља 
НКОЈ-а“). Делегати Повереништва су добили овлашћења да прего-
варају са привредним стручњацима АСНОМ-а о засејавању „што 
већих површина маком“ и да унапред одреде услове откупа опију-
ма, повољне за македонско становништво а који би обезбедили до-
вољно опијума за наредну сезону. На крају, помоћник повереника за 
народно здравље НКОЈ је замолио АСНОМ да одреди једног делега-
та за Главну управу медицинске производње (Гумпро-Београд) које 
је требало да управља читавом хемијском и фармацеутском инду-
стријом у Југославији.54 

52 AJ, Фонд Министарство народног здравља ДФЈ/ФНРЈ (671), фасц. 10, арх. јед. 18, 
л. 192, повереник за здравље НКОЈ Антифашистичком собрању народног осло-
бођења Македоније, бр. 192, 29. 11. 1944.

53 Пословима откупа и извоза македонског сировог опијума деценијама је руко-
водила породица солунских Јевреја Шалом заједно са својим агентима у Ско-
пљу, иначе већницима Вардарске бановине – Менахемом Левијем и Салвато-
ром Мусафијом. Није познато да ли је помоћник повереника за здравље НКОЈ 
можда мислио на власнички удео неког од њих или на браћу Ледерер из Чоке 
која су Огњановићима финансијски помогла приликом основања фабрике.

54 AJ, 671–10–18, помоћник повереника НКОЈ руководству АСНОМ-а, бр. 40, 5. 3. 
1945.
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Коначно, решењем владе ДФЈ од 22. јуна 1945. године55 фабри-
ка Огњановића са седамнаест радника (од којих је само један имао ви-
соко образовање)56 је подржављена и њоме је у почетку управљало 
поменуто тело савезног министарства здравља (Гумпро). У Државној 
фабрици „Алкалоид“, Скопје57 која је формално „прешла поклоном у др-
жавно власништво“, затечени домаћи капитал износио је 2,85 милио-
на динара, док је ново осигурање предузећа на суму од 13,5 милиона 
динара извршено децембра 1945. код Државног завода за осигурање 
и реосигурање.58 У годинама идеолошког и друштвеног дисконти-
нуитета са капиталистичком Југославијом, ново државно предузеће 
Алкалоид-Скопје се, ослобођено баласта непријатне пословне про-
шлости, окренуло освајању домаћег и страног тржишта под сасвим 
другачијим политичким и економским околностима.59
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59 У прве две године након подржављења фабрике њоме су управљали Кирил 

Хаџи Томов, Венцеслав Павлов и Никола Илиев. 80 years Alkaloid Skopje, 138–
139.
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Summary

Vladan Jovanović

The Ognjanović Brothers` Alkaloid Factory in Skopje, 1936–1945

Abstract: This article attempts to reconstruct a controversial 
development of Yugoslav Alkaloid Factory S & F Ognjanović in 
Skopje during the late 1930s, which has been renamed to Al-
kaloid-Skopje soon after the nationalization took place in June 
1945. By using the unpublished archival material, I will try to 
present the unusual professional transformation of the Ogn-
janović brothers – from the dairy industrialists to the leading 
(legal) opium processors in the Balkans. I will also show how 
the intensity of their illicit activities has rapidly deteriorated 
Yugoslav-American economic relations, obstructing the legal 
export in the United States whose pharmaceutical factories 
were the main consumers or the Yugoslav raw opium. 

Key words: opium, alkaloid factory, heroin, smuggling, Skopje, 
Kingdom of Yugoslavia 

The documents from the sessions of the Opium Advisory Board 
of the League of Nations in Geneva and the Ministry of Trade and Indus-
try and Yugoslav diplomatic representations in Turkey and Washington 
were used to reconstruct the unusual business transformation of broth-
ers Sofronije and Filip Ognjanović from western Macedonia, the produc-
ers of cheese and dairy products who became the leading (legal) opium 
processors. However, the involvement of their Skopje-based Yugoslav Al-
kaloid Factory S & F Ognjanović in illegal production, covering up of of icial 
data and unscrupulous smuggling of opium derivatives (morphine, heroin 
and codeine), even across the Atlantic Ocean, have contributed to the gen-
eral criminalization of this pro itable economic branch. At the same time, 
the intensity of their illegal activities led to tightening of Yugoslav-Amer-
ican relations, threatening the export of Macedonian opium to the Unit-
ed States. Given that US pharmaceutical factories purchased almost the 
entire annual production of Yugoslav raw opium (99%), the Privileged 
Association for the Export of Agricultural Products (PRIZAD) demanded 
that the alkaloid factory in Skopje be banned from further operations. De-
spite the arrest of Sofronije Ognjanović and the seizure of heroin, his fac-
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tory in Skopje also became a target of the cartel of European opium pro-
cessors because it continued to export morphine below the market price, 
thus jeopardizing the dominant position of the Yugoslav opium on the US 
market. Due to the growing threats of US diplomacy and dissatis ied Euro-
pean customers, Yugoslavia has tightened its opium legislation, which, in 
the wake of the Second World War, led to signi icant suppression of illegal 
production and opium smuggling. Notwithstanding the fact that it caused 
serious international incidents, the Skopje alkaloid factory continued to 
operate with a state license, and in the beginning of 1939 founded a car-
tel of domestic opium processors with the factory in Hrastnik for the joint 
appearance on the domestic and foreign markets. The alkaloid factory in 
Skopje also operated during the Bulgarian occupation, and after the liber-
ation and nationalization in June 1945 continued its operations as a state-
owned company Alkaloid-Skopje.

67–88
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Холокауст као екстремни облик страдања цивила 
окупиране Србије – нумеричко одређење 

и квантитативна анализа

Апстракт: Рад представља покушај да се на основу де-
лимично ревидираног пописа „Жртве рата 1941–1945“ 
прикаже страдање јеврејске заједнице са територије оку-
пиране Србије, компаративно приказано са губицима ци-
вила других националности, првенствено српске. У раду су 
упоредно разматрани територијална припадност страда-
лих Јевреја и припадника других националности, њихова 
полна, старосна и професионална структура, те околности 
њиховог страдања.

Кључне речи: холокауст, окупирана Србија, Јевреји, Срби, 
становништво, региони, полна, старосна и професионална 
структура, концентрациони логори

Војни слом Краљевине Југославије и њена подела која је усле-
дила нису значили и крај рата на том простору, а још мање престанак 
страдања њеног становништва. Отпор окупацији је довео до јачања 
терора који су спроводиле окупационе силе, а све супротности и ан-
тагонизми који си постојали у предратном друштву у рату су досегли 
врхунац и довели до међунационалних сукоба. Изразито комплекс-
ни рат вођен на простору Југославије, са више зараћених страна раз-
личитих интереса, исказао се као ослободилачки, антифашистички, 
национални, грађански, револуционарни, идеолошки, верски и при 
томе је проузроковао масовно страдање цивилног дела популације, 
са учесталим чињењем ратних злочина, злочина геноцида и злочина 
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који су имали готово све одлике геноцида, што је посебно било изра-
жено на простору НДХ. Холокауст је био само најекстремнији облик 
спроведеног злочина геноцида.1

У Србији под немачком војноуправном командом (даље оку-
пирана Србија) спроведени холокауст је био део процеса уништења 
Јевреја који је спроводила нацистичка Немачка. Као такав је пред-
стављао јединствену појаву.2 Једна од његових специфичности на 
овој територији је била повезаност, често и испреплетеност, са масов-
ним страдањем другог становништва окупиране Србије, првенстве-
но Срба и Рома, тако да није увек лако разлучити када се холокауст 
одвијао као независни процес, а када је био део општег страдања ци-
вила у окупираној Србији. Испреплетност страдaња је била најучљи-
вија у масовним стрељањима током прве године рата. 

Холокауст у окупираној Србији је као тема истраживања при-
сутан у домаћој и иностраној историографији, или као централна 
тема или, чешће, као узгредни, односно споредни или пратећи део.3 

1 Yehuda Bauer, „Is the Holocaust explicable“, Израелско-српска научна размена у 
проучаванју холокауста / Israeli-Serbian academic exchange in Holocaust research, 
ур. Јован Мирковић, (Београд: Музеј жртава геноцида, 2008), 149.

2 Опширније видети у: Bauer, „Is the Holocaust explicable“, 147–167.
3 Од важнијих наслова о холокаусту видети: Бранислав Божовић, Страдање 

Јевреја у Београду 1941–1944, (Београд: МЖГ, 2012); Cristopher Browning, „The 
final Solution in Serbia. The Semlin Judenlager. A case Study“, Yad Vashem Studies 
XV, (Jerusalem, 1983), 55–90; Krisofer Brauning, „Konačno rešenje u Srbiji – Juden-
lager na Sajmištu – studija slučaja“, Jevrejski istorijski muzej Zbornik 6, (Beograd, 
1992), 407–428; Walter Manoschek, „Serbien ist Judenfrei“. Militarsche Besatczu-
ngspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941/42, (Minhen: R. Oldenburg, 1993); 
Valter Manošek, Holokaust u Srbiji, Vojna okupaciona politika i uništavanje Jevreja 
1941–1942, (Beograd: Službeni list SRJ, 2007); Menachem Shelach, „Sajmište – an 
extermination camp in Serbia“, Holocaust and Genocide Studies, Vol. 2, No. 2 (1987), 
243–260; Ženi Lebl, Do „konačnog rešenja“: Jevreji u Beogradu 1521–1942 (Bis zur 
„Endlösung“: Juden in Belgrad), (Belgrad: Čigoja, 2001); Milan Ristović, У потрази 
за уточиштем. Југословенски Јевреји у бекству од холокауста 1941–1945, (Beo-
grad: Službeni list SRJ, 1998); Jaša Romano, Jevreji Jugoslavije 1941–1945 žrtve 
genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata, (Beograd: JIM, 1980); Драган 
Цветковић, „Холокауст у Србији (немачко окупационо подручје) – нумеричко 
одређење и квантитативна анализа“, Токови историје 3/2017, 111–142; Dragan 
Cvetković, „Logori Topovske šupe i Sajmište kao centralna mesta holokuasta u Okupi-
ranoj Srbiji – numeričko određenje i kvantitativna analiza“, Istorija 20. veka 1/2018, 
69–92; Небојша Озимић, Јевреји у логору на Црвеном крсту, (Ниш: Народни 
музеј Ниш, 2014). О страдању Јевреја, Срба и других народа опширније видети: 
Milan Koljanin, Nemački logor na beogradskom Sajmištu 1941–1944, (Beograd: ISI, 
1992); Ljubodrag Dimić, Milan Ristović, „Uvodna studija“, u: Logor Banjica – logoraši, 
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Досадашњим сазнањима о страдању Јевреја окупиране Србије по-
требно је додати истраживање које би обрадило унутрашњу струк-
туру претрпљених губитака јеврејске заједнице и упоредити је са 
претрпљеним губицима осталих националности, те истаћи слично-
сти и разлике међу њима. Рад има за циљ да покуша да одреди тери-
торијалну припадност страдалих Јевреја и припадника другух наци-
оналности (првенствено Срба као најбројнијих), временске распоне 
њихових страдања, да установи разлике у претрпљеним губицима у 
зависности од присутности у становништву и завичајне припадно-
сти, да утврди и упореди полну, старосну и професионалну структу-
ру претрпљених губитака, те да утврдити околности њиховог стра-
дања. Компаративним приказом страдања цивила јеврејске, српске 
и других националности би се проширила и допунила постојећа 
сазнања, потврдиле неке назнаке изнете у претходним истражи-
вањима, али и отворила нека нова питања, те указало на смер бу-
дућих истраживања. Рад настао на основу делимично ревидираног 
пописа „Жртве рата 1941–1945“ из 1964. године4 има за циљ да бар 
делом одговори на поставељни задатак.

objavljeni izvori, ur. Branka Prpa, (Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 2009), 009–
049; Sima Begović, Logor Banjica 1941–1945, (Beograd: ISI, 1989); Stanoje Filipo-
vić, Logori u Šapcu, (Novi Sad: SUBNOR SR Srbije, 1967); Небојша Озимић и др., 
Жртве лагер Ниша (1941–1944), (Ниш: Музеј града Ниша, 2014); Мирослав 
Миловановић, Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту у Нишу и 
стрељање на Бубњу, (Београд: ИСИ, СУБНОР Ниша и ИРО Народна књига, 1983); 
Branislav Miša Popov, Nemački zatvori i koncentracioni logori u Banatu 1941–1944, 
(Beograd: ISI, 1992); Tomislav Žugić, Miodrag Milić, Jugosloveni u koncentracionom 
logoru Aušvic 1941–1945, (Beograd: ISI, 1989); Бранислав Божовић, Специјалана 
полиција у Београду 1941–1944, (Београд: Завод за уџбенике, 2014). За краћи 
преглед значајнијих радова у истраживању холокауста до 2000. године видети: 
Милан Кољанин, „Истраживање холокауста у Југославији“, Израелско-српска 
научна размена, 264–273; Јован Ћулибрк, Историографија холокауста у 
Југославији, (Београд: ПБФ и ИТИ, 2011). 

4 Архив Југославије (АЈ), Фонд 179, „Попис жртве рата 1941–1945“; Архив Музеја 
жртава геноцида (АМЖГ), Фонд Жртве рата 1941–1945, База података Жртве 
рата 1941–1945. - Пописом „Жртве рата 1941–1945“ из 1964. године, који је 
рађен према тадашњој административној подели на републике и покрајине, 
утврђен је број од 13.023 страдала Јевреја са територије СР Србије, од којих 
је 9.488 потицало из Војводине, 3.461 из уже Србије и 74 са КиМ. Процењена 
обухватност пописа била је 56–59% од оних које је требало пописати. Savezni 
zavod za statistiku, Žrtve rata 1941–1945, Rezultati popisa, (Beograd, 1966; reprint 
1992), 4–23. Опширније о попису „Жртве рата 1941–1945“ видети у: Dragan 
Cvetković, „Gubici pripadnika partizanskog pokreta sa teritorije Jugoslavije 1941–

Драган ЦВЕТКОВИЋ ХОЛОКАУСТ КАО ЕКСТРЕМНИ ОБЛИК СТРАДАЊА ЦИВИЛА ОКУПИРАНЕ 
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На триторији на којој је касније формирана окупирана Ср-
бија, према попису становништва из 1931, живело је 3.824.516 ста-
новника5 у десет географских региона6 неједнаких величина и де-
мографског потенцијала.7 На окупираној територији Срби су са 
85,06% представљали најбројинији део популације.8 Са минимал-
ном заступљеношћу у становништву будуће окупиране територије 
(0,33%) Јевреји су, према попису становништва из 1931, највећим 
делом били концентрисани у Београду и околини (62,51%), нешто 

1945“, (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje 
za istoriju, 2016), 6–10.

5 Пошто попис становништва 1941. није урађен због избијања рата, сви прора-
чуни за бројност становништва окупиране Србије и појединих региона и гра-
дова урађени су на основу пописа становништва из 1931. године. Definitivni 
rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knjiga I: Prisutno stanovništvo, 
broj kuća i domaćinstava, (Beograd: Državna štamparija, 1937).

6 Регионе треба посматрати искључиво као географске целине пошто они у 
том периоду нису постојали као административне јединице и настали су из 
потребе да се у раду лакше сагледа страдање становништва, те омогући компа-
ративно приказивање претрпљених губитака. Региони су обухватали општине 
или њихове делове према административној подели из 1964. године.

7 Београдски регион 9,40% (359.699 становника), Банат 15,31% (585.549), оста-
лих осам региона (северозападна Србија, део западне Србије, централна Србија, 
североисточна Србија, део источне Србије, део југозападне Србије, део јужне 
Србије, део КиМ) 75,28% (2.879.268).

8 Према попису становништва из 1931. године на територији коју је заузела оку-
пирана Србија живело је 85,06% Срба (3.253.249 – у овај број укључени су Црно-
горци и Македонци које није било могуће издвојити), 3,87% Немаца (148.186), 
2,69% Мађара (103.067), 1,50% Албанаца (57.547), 0,89% Словака (34.001), 
0,80% Муслимана (30.805), 0,79% Хрвата (30.433), 0,33% Јевреја (12.648), 
0,26% Словенаца (10.119), 3,78% осталих и непознатих (144.462). Сви прора-
чуни националне структуре у тексту су рађени на основу Definitivni rezultati 
popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knjiga II: Prisutno stanovništvo prema 
veroispovesti, (Beograd: Državna štamparija, 1938), затим публикација: Demograf-
ska statistika, Stanovništvo predratne Jugoslavije po veroispovesti i maternjem jeziku 
po popisu od 31-III-1931. god., pregled po srezovima, (Beograd: Državni statistički 
ured Demokratske Federativne Jugoslavije, 1945), Демографска статистика 
Становништво по вероисповети и матерњем језику по попису од 31–III–1931 
године, Србија са Војводином и Косово-Метохијом, Преглед по општинама, 
(Београд: Државни статистички уред Демократске Федеративне Југославије, 
1945).
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мање од трећине их је живело у Банату (29,39%) и дванестина у оста-
лих осам региона окупиране територије (8,10%).9 

Рат вођен на територији окупиране Србије, између више за-
раћених страна различитих идеолошких опредељења, аспирација и 
интереса, који се манифестовао као ослободилачки, антифашистич-
ки, грађански, национални, верски, револуционарни, проузроко-
вао је губитке међу цивилним становништвом. Страдање цивила је 
трајало током читавог рата, али се одвијало са различитом динами-
ком.

Табела 1 – Окупирана Србија – динамика страдања цивила

Окуп. Србија - 
цивили Укупно 1941. % 1942. % 1943 – 

1945. %

Укупно 55.830 20.342 36,43 10.177 18,23 25.311 45,33

АМЖГ, База података „Жртве рата 1941–1945“

Терор спровођен над цивилима у покушају сузбијања устан-
ка и застрашивања становништва проузроковао је да је трећина свих 
страдалих изгубила живот у првој години рата.10 Слом устанка у оку-

9 Према попису становништва из 1931. године, од 12.648 Јевреја са територије 
окупиране Србије у Београдском региону их је живело 7.906, у Банату 3.717 и 
у осталих осам региона 1.025. У Управи града Београда је живело 8.936 при-
падника јеврејске заједнице, од којих је 507 било настањено у Панчеву, а 523 
у Земуну, па их према ратној подели територије треба посматрати као банат-
ске (у оквиру окупиране Србије) односно сремске (НДХ) Јевреје. Ако се посма-
тра само територија града Београда у Управи града Београда (мања терито-
рија од Београдског региона), Јевреји су представљали 3,31% становништва. 
Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knjiga II, VIII–XII. 
Пошто попис становништва предвиђен за 1941. годину због избијања рата није 
обављен, приликом посматрања територијалног распореда Јевреја у ратном 
периоду, треба у обзир узети миграције током претходне деценије у оквиру 
националног корпуса, првенствено ка Београду, како Јевреја са ове територије 
тако и сународника са подручја читаве Југославије (највише из Македоније и 
БиХ), што је у извесној мери нарушило приказану територијалну структуру.

10 Поред напред наведених дела, о страдању становништва Србије опширније 
видети у: Венцеслав Глишић, Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији 
1941–1944, (Београд: Институт за историју радничког покрета Србије, 1970); 
Станиша Бркић, Име и број, Крагујевачка трагедија 1941, (Крагујевац: Спомен 
парк Крагујевачки октобар, 2007); Силивија Крејаковић, Идентитети жртава 
стрељаних у Краљеву октобра 1941, (Београд: МЖГ, 2013); Станоје Фили-
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пираној Србији у позну јесен 1941. довео је до постепеног смањења 
терора над цивилима, па су претрпљени губици у 1942, години и по-
ред разбуктавања грађанског рата, били упола мањи него у претход-
ној години.11 У последње три године рата живот је изгубило мање од 
половине страдалих цивила окупиране територије.12

Ратом су биле погођене све националне групе заступљене у 
становништву окупиране Србије.13 Препознати као носиоци отпора 
окупацији и због тога изложени терору, али и идеолошки подељени 
и међусобно сукобљени, Срби су претрпели највеће губитке: четири 
петине свих губитака цивила. Немачким расним законима унапред 
одређени за уништење, Јевреји са територије окупиране Србије14 су 
представљали деветину претрпљених губитака. У разнородној гру-

повић, „Немачки злочини у Јадру 1941. године“, Јадар у прошлости, ур. Петар 
Бојић и др., (Лозница: Музеј Јадра, 1990), 497–575; Miodrag Milić, Jugosloveni u 
koncentracionom logoru Mathauzen, (Beograd: ISI, 1992), Nikola Živković, Ratna 
šteta koju je Nemačka učinila Jugoslaviji u drugom svetskom ratu, (Beograd: ISI, 1975). 

11 Заправо, ако се у обзир узме период трајања рата у те две године, онда је пре-
трпљени губитак цивила у 1942. био реално 2,66 пута мањи него у претходној 
години. Иако номинално мањи, претрпњени губици цивила у 1941. су у односу 
на губитке у последње три године рата збирно били реално 2,86 пута већи.

12 Просечна стопа смртности у последње три године рата је, с обзиром на период 
трајања рата у њима, била изједначена са 1942. годином, с тим што је удео стра-
далих цивила у 1943. био 1,17 пута већи него у претходној, а у последњој години 
рата реално 1,64 пута мањи него у 1944. 

13 Приликом анализе страдања становништва узети су у обзир они њени станов-
ници који су у тренутку избијања рата имали пребивалиште на подручју које 
је постало окупирана Србија. На тој територији током рата губили су животе 
и грађани из других делова подељене Југославије, углавном Срби који су ту 
нашли уточиште од прогона у свом завичају, а који нису ушли у исказани збир 
страдалих. Са друге стране, треба имати у виду да је део становништва Србије 
који је живео у њој почетком рата напустио ову територију и вратио се у свој 
завичај, од којих је део тамо изгубио живот и они су ушли у исказани губитак.

14 У обзир су узети Јевреји који су били југословенски држављани, односно Jев-
реји који су у предратном периоду живели на територији на којој је успо-
стављена немачка окупациона управа. Поред њих су на територији окупи-
ране Србије страдали и Јевреји из других делова Југославије, као и Јевреји из 
европских земаља који су се као легални имигранти, „нежељени туристи“ 
или избеглице нашли на њеној територији и поделили судбину домаћих Јев-
реја, али нису урачунати у исказани губитак. Опширније о избеглим Јеврејима 
видети: Milan Ristović, „Jugoslavija i jevrejske izbeglice 1938–1941“, Istorija 20 veka 
1/1996, 21–43; Kladovo transport, ur. Andrej Mitrović, (Beograd: JIM, 2006).
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пи осталих и непознатих националности, који су чинили дванаести-
ну губитака, највеће страдање су претрпели муслимани и Роми.15

Табела 2 – Окупирана Србија – динамика страдања цивила

Окупирана 
Србија - 
цивили

Укупно Срби % Јевреји % Остали и 
непознати %

Укупно 55.830 44.770 80,19 6.254 11,20 4.806 8,61

АМЖГ, База података „Жртве рата 1941–1945“

У комплексном и изразито слојевитом рату какав је вођен на 
територији окупиране Србије, губици које су претрпеле различите 
националности нису увек били у складу са њиховом заступљеношћу 
у становништву.

Табела 3 – Окупирана Србија, цивили – учешће у популацији и учешће 
у губицима према националној припадности

Окупирана Србија 
- цивили Учешће у популацији Учешће у губицима 

Срби 85,06 80,19

Јевреји 0,33 11,20

Остали и 
непознати 14,61 8,61

Попис становништва 1931; АМЖГ, База података „Жртве рата 1941–1945“

15 Пописом „Жртве рата 1941–1945“ из 1964. године Роми нису третирани као 
посебна национална група, већ су, у случају посматране територије, углав-
ном навођени као Срби или Муслимани, а у мањем броју као Албанци. Један од 
циљева ревизије пописа коју спроводи Музеј жртава геноцида је отклањање те 
грешке идентификовањем страдалих припадника ромске заједнице. Опшир-
није о страдању Рома са територије окупиране Србије видети у: Milovan Pisari, 
Stradanje Roma u Srbiji za vreme holokausta, (Beograd: Forum za primenjenu istoriju, 
2014).
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Графикон 1

Срби су, као највећа национална група, имали учешће у губи-
цима цивила које је било незнатно мање од њиховог учешћа у ста-
новништву (1,06 пута), док су припадници осталих и непознатих 
националности имали 1,70 пута мању заступљеност. Са друге стра-
не, у холокаусту уништена јеврејска заједница претрпела је губитке 
33,94 пута веће од њихове заступљености у популацији окупиране 
Србије. Губици међу цивилима које су претрпели Срби били су 7,16 
пута већи од губитака Јевреја, али су с обзиром на заступљеност два 
народа у становништву окупиране територије, губици Јевреја били 
реалнo 36 пута већи. 

Промењиве ратне околности у окупираној Србији битно су 
утицале на страдање њених цивила. Динамика претрпљених губи-
така цивила различитих националности и њихово учешће у губици-
ма током рата нису били константни.

Табела 4 – Окупирана Србија – динамика страдања 
према националној припадности

Окупирана 
Србија - 
цивили

Укупно 1941. % 1942. % 1943 – 
1945. %

Срби 44.770 16.723 37,35 5.602 12,51 22.445 50,13

% 80,19 82,21 // 55,04 // 88,68 //

Јевреји 6.254 2.103 33,62 4.007 64,07 144 2,30

% 11,20 10,34 // 39,37 // 0,57 //
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Остали /
непознати 4.806 1.516 31,54 568 11,82 2.722 56,64

8,61 7,45 // 5,58 // 10,75 //

Укупно 55.830 20.342 36,43 10.177 18,23 25.311 45,33

АМЖГ, База података „Жртве рата 1941–1945“

Графикон 2

Старадање цивила са територије окупиране Србије отпочело 
је првог дана рата бомбардовањем Београда и настављено је до осло-
бођења Србије, односно краја рата.16 Спровођење унапред планира-
не прве фазе холокауста у окупираној Србији временски се поклопи-
ло са мерама репресалија које је немачки окупатор предузео у циљу 
сузбијања устанка у Србији. Масовна стрељања цивила Срба, Јевреја, 
Рома и припадника осталих националности која су кулминирала у 
јесен 1941. године проузроковала су губитак од готово две петине 
укупно страдалих Срба и по трећине Јевреја и припадника осталих 
националних група. Слом устанка у Србији, напуштање њене тери-
торије главнине јединица, војног и политичког руководства парти-
занског покрета, те пасивизирање Равногорског покрета, довели су 
до попуштања репресије над народом и смањења терора, тако да је у 
1942. губитак који су претрпели Срби и припадници осталих и непо-
знатих националности, и поред жртава у грађанском рату, био 2,98 

16 Цивили Србије су страдали и након њеног ослобођења у јесен 1944. године, 
било да се радилo о онима који су губили животе у концентрационим логорима 
широм неослобођеног дела Европе или грађанима Србије који су се нашли у 
још увек неослобођеном делу Југославије, било да се радилo о жртвама грађан-
ског рата и револуционарног терора у Србији.
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односно 2,67 пута мањи него у претходној години.17 Са друге стране, 
холокауст је спровођен по утврђеној динамици и није било смањења 
страдања Јевреја у 1942. години, те им је реални губитак био једнак 
као у претходној години.18 Удео Јевреја страдалих у 1942. у односу на 
укупни губитак ове националности је био 5,12 пута већи од удела 
Срба страдалих у истом периоду у односу на укупни губитак циви-
ла те националности. Холокауст је на територији окупиране Србије 
практично био окончан до краја 1942,19 док је страдање Срба и при-
падника осталих националности настављено до краја рата.

Графикон 3

У холокаусту страдали Јевреји су у укупним губицима циви-
ла окупиране Србије имали различито учешће током рата. Њихова 
заступљеност у губицима цивила 1941. је била приближно једнака 

17 Ако се у обзир узму периоди трајања рата у ове две године, онда је губитак који 
су претрпели Срби и припадници осталих и непознатих националности у 1942. 
години био реално 3,98 односно 3,56 пута мањи него у 1941. години.

18 Номимално је губитак Јевреја у 1942. био двоструко већи, али је, с обзиром на 
периоде спровођења холокауста у њима, губитак био реално изједначен. 

19 У страдању у последње три године рата живот су изгубили малобројни Јевреји 
утамничени у логору Бањица и они припадници јеврејске заједнице који су 
неуспешно покушали да уточиште пронађу на другим територијама подељене 
Југославије или у иностранству. 
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њиховом учешћу у укупним губицима,20 као што је то био случај и 
са другим националностима. Кулминација холокауста у 1942. годи-
ни, уз смањене губитке других националности,21 довела је до тога 
да су Јевеји представљали две петине страдалих цивила у тој годи-
ни и њихово учешће у губицима је било 119,30 пута веће од њихове 
заступљености у популацији.22 Њихово учешће у губицима 1942. је 
било 3,81 пута веће него у претходној години. Пошто је питање Јев-
реја у окупираној Србији практично било „коначно решено“ у 1942. 
години, у складу са немачким плановима, њихово учешће у губици-
ма цивила у наредном периоду рата је било занемарљиво (69,07 пута 
мање него у претходној години), али је и даље било 1,73 пута веће од 
њихове заступљености у популацији окупиране територије.

Рат је са промењивим интезитетом вођен на читавој терито-
рији окупиране Србије и проузроковао је губитке цивилног станов-
ништва у свим њеним деловима, али не у једнакој мери. Губитак који 
је претрпео Београдски регион је био двоструко већи од удела у ста-
новништву који је тај регион имао, Баната двоструко мањи, док је у 
осталих осам региона био изједначен. Пртрпљени губици у различи-
тим деловима окупиране територије нису били једнаки код свих на-
ционалности које су их настањивале.23

20 Учешће Јевреја у губицима цивила прве године рата било је 31,33 пута веће од 
њихове заступљености у становништву окупиране Србије.

21 Учешће Срба у губицима цивила 1942. је било смањено за трећину (33,05%) и 
било је 1,49 пута мање у односу на претходну годину, док је учешће осталих и 
непознатих националности било 1,33 пута мање. 

22 Претрпљени губитак Јевреја у 1942. години је био 1,40 пута мањи од губитка 
Срба, али је, с обзиром на заступњеност два народа у становништву окупиране 
територије, био реално 184,11 пута већи.

23 Београдски регион: 82,67% Срба (297.349), 3,85% Хрвата (13.939), 1,65% Сло-
венаца (5.944), 3,97% Руса, Словака, Чеха (14.273), 0,77% Муслимана (2.763), 
1,66% Мађара (5.966), 0,27% Албанаца (961), 2,95% Немаца (10.598), 2,20% 
Јевреја (7.906); Банат: 43,97% Срба (257.471), 0,59% Хрвата (3.433), 16,35% 
Мађара (95.760), 20,57% Немаца (120.450), 5,29% Словака (31.000), 0,63% Јев-
реја (3.717), 17,35% осталих и непознатих (101.618); осталих осам региона: 
93,72% Срба (2.698.429) 0,04% Јевреја (1.025) и 6,24% осталих (179.814). 
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Табела 5 – Окупирана Србија – национална структура губитака 
цивила према територијалној припадности

Окуп. 
Србија - 
цивили

Укупно Београдски 
регион % Банат % остал. 8 

региона %

Срби 44.770 5.853 13,07 1.970 4,40 36.947 82,53
% 80,19 55,76 // 48,49 // 89,71 //

Јевреји 6.254 3.484 55,71 1.782 28,49 988 15,78
% 11,20 33,19 // 42,96 // 2,40 //

Остали/
непоз. 4.806 1.160 24,14 396 8,24 3.250 67,62

8,61 11,05 // 9,55 // 7,89 //
Укупно 55.830 10.497 18,80 4.148 7,43 41.185 73,77

АМЖГ, База података „Жртве рата 1941–1945“

Графикон 4

Табела 6 – Окупирана Србија, Јевреји – учешће у популацији региона 
и учешће у губицима према територијалној припадности

Окупирана Србија - 
Јевреји

Учешће у популацији 
региона

Учешће у губицима 
региона 

Београдски регион 2,20 33,19
Банат 0,63 42,96

Осталих 8 региона 0,04 2,40

Попис становништва 1931; АМЖГ, База података „Жртве рата 1941–1945“
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Као најбројнији народ у свим деловима окупиране терито-
рије Срби су представљали највећи део страдалих цивила, али њи-
хово учешће у губицима није у свим регионима било у складу са њи-
ховом заступљеношћу у становништву.24 У холокаусту страдали 
Јевреји су чинили две петине губитака цивила у Банату, трећину у 
Београду25 и четрдесетдруги део губитака у осталих осам региона. 
Они су у свим деловима окупиране Србије представљали несразмер-
но велики део губитака. У односу на заступљеност у популацији ре-
гиона, учешће Јевреја у губицима цивила је било 15,09 пута веће у Бе-
оградском региону и 68,19 односно 60 пута веће у Банату односно у 
осталих осам региона окупиране територије. Тиме су губици које су 
претрпели Јевреји Београдског региона били реално 22,37 пута већи 
од губитака тамошњих Срба, док су губици Јевреја из Баната и оста-
лих осам региона окупиране Србије били реално 61,76 односно 62,68 
пута већи.

Другачији распоред величина делова националних корпуса 
који су настањивали регионе окупиране Србије условио је и разлике 
у величини претрпљених губитака. Тако је готово три петине страда-
лих Јевреја потицало из Београдског региона, више од четвртине из 
Баната и готово шестина из осталих осам региона. Са друге стране, ос-
мина стардалих Срба је потицала из Београдског региона, а четири пе-
тине из осталих осам региона, уз мали део страдалих из Баната.26

24 У односу на учешће у популацији региона, заступљеност Срба у губицима је у 
Банату била 1,10 пута већа, у осталих осам региона је била изједначена, док је у 
Београдском региону била 1,48 пута мања.

25 Поред чињенице да су Јевреји представљали трећину губитака цивила Бео-
градског региона, односно две петине губитака Баната, њихово страдање није 
остало укорењено као сећање у колективној свести суграђана. Разлоге за то 
треба тражити, са једне стране, у дугогодишњем идеолошки обојеном и свесно 
креираном тумачењу прошлости, са везивањем претрпљених губитака искљу-
чиво за контекст народноослободилачког рата и револуције. Са друге стране, 
на то је утицала потпуна промена демографске структуре становништва глав-
ног града убрзаним и масовним насељавањем људи са простора читаве Југосла-
вије, односно колонизацијом Баната у послератном периоду. Новопридошли 
становници су са собом донели историјско сећање на жртве свога завичаја, а 
неретко су, свесно или несвесно, били укључени у идеолошки обојено тума-
чење и интерпретирање прошлости, те креирање митова који су одговарали 
тадашњем (али и каснијем) политичком естаблишменту. 

26 Губици цивила српске националности из Београдског региона били су 1,43 
пута већи од њиховог удела у националном корпусу Срба са окупиране тери-
торије, Баната 1,80 пута мањи, док је удео у губитку страдалих из осталих осам 
региона био изједначен са њиховом заступљеношћу у националном корпусу.
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У изразито комплексном, а по карактеристици тоталном 
рату, какав је вођен на територији окупиране Србије, губитке су пре-
трпели припадници оба пола, што је посебно било видљиво међу 
страдалим цивилима. Шестину укупних губитака цивила са окупи-
ране територије чиниле су жене. Полна структура страдалих цивила 
различитих националности није била једнака.

Табела 7 – Окупирана Србија, цивили – полна структура губитака 
према националној припадности

Цивили ОС 
- пол Укупно Срби % Јевреји % Остали и 

непознати %

мушкарци 45.918 38.943 84,81 3.313 7,21 3.662 7,96

% 82,25 86,98 // 52,97 // 76,20 //

жене 9.912 5.827 58,79 2.941 29,67 1.144 11,54

% 17,75 13,02 // 47,02 // 23,80 //

укупно 55.830 44.770 80,19 6.254 11,20 4.806 8,61

АМЖГ, База података „Жртве рата 1941–1945“

Графикон 5
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Плански уништавани као народ у целини, Јевреји су имали 
готово изједначено учешће полова у губицима.27 Жене су међу стра-
далим Србима представљале осмину претрпљених губитака цивила 
и четвртину код припадника осталих и непознатих националности. 
Учешће жена међу страдалим Јеврејима је било 3,61 пута веће него у 
губицима Срба и 1,97 пута веће него код припадника осталих и непо-
знатих националности. 

Срби су са пет шестина представљали апсолутно доминант-
ну групу у губицима цивила мушког пола са окупиране територије, 
док су међу њима Јевреји чинили четрнаести део страдалих. Тиме је 
њихов губитак међу мушкарцима био 11,76 пута мањи од губитака 
Срба, али је, с обзиром на заступљеност два народа у становништву, 
губитак Јевреја био реално 21,92 пута већи од губитка мушкараца 
српске националности. Међу страдалим женама са територије оку-
пиране Србије Јеврејке су чиниле нешто мање од трећине губитака. 
Њихов губитак је, с обзиром на учешће два народа у становништву, 
био реално 130,18 пута већи од претрпљеног губитка жена српске 
националности. Удео Јеврејки међу страдалим женама је био 4,11 
пута већи од удела који су Јевреји имали међу страдалим мушкар-
цима.

27 Међу преживелим Јеврејима Југославије 1946. године жене су чиниле 51,71%, 
а мушкарци 48,29%. David Perera, „Neki statistički podaci o Jevrejima u Jugosaviji 
u periodu od 1938. do 1965. godine“, Jevrejski almanah 1968–1970, (Beograd, 1971), 
140. Овај однос није нужно примењив и на Јевреје са територије окупиране 
Србије, али је индикативан за разумевање претрпљених губитака. Непознато 
је колико је преживелих Јевреја са територије коју је заузимала окупирана 
Србија. Према постојећим подацима од 27. 9. 1946. године, са територије уже 
Србије преживело је 2.422 Јевреја, а њима треба придодати и онај део преживе-
лих са територије АП Војводине (3.729) који је потицао из Баната, да би се при-
ближно добио увид у број преживелих за територију која је приближно јед-
нака територији окупиране Србије. Perera, „Neki statistički podaci o Jevrejima“, 
136. Наравно, ове податке треба узети са критичком дистанцом, пошто сви 
после рата у Србији пријављени Јевреји нису нужно били и њени становници у 
предратном периоду, што отвара могућност мањих одступања. Са друге стране, 
треба имати у виду да се сви преживели Јевреји нису вратили у Србију, већ да 
је део директно отишао за Палестину, односно касније формирану државу 
Израел, а да је део остао и наставио тј. отпочео живот у европским или прекоо-
кеанским земљама. Опширније о репатријацији Јевреја у послератном периоду 
видети у: Mladenka Ivanović, Jevreji u Jugoslaviji (1944–1952), Kraj ili novi početak, 
(Beograd: INIS, 2009).
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Рат вођен на територији окупиране Србије погодио је њено 
друштво у целини, па самим тиме и грађане свих старосних доби.28 
Старосна структура претрпљених губитака показује да су две трећи-
не страдалих цивила (69,01%) припадале узрастима између 15 и 44 
године старости. Бруталност рата вођеног на окупираној терито-
рији огледа се у страдању цивила узраста млађих од 15 и старијих од 
65 година, који су заједно представљали деветину укупних губитака 
(10,96%). Старосна структура страдалих цивила различитих нацио-
налности није била једнака.

28 Старосна структура становништва окупиране Србије може се само приближно 
одредити на основу пописа становиштва из 1931. године. При томе треба 
имати у виду промене у демографској и старосној структури становништва 
у предратном периоду, првенствено раст становништва Београда, као цен-
тра који је привлачио младе било на школовање или као радну снагу, као и 
промене током рата (одвођење у заробљеништво припадника Војске Краље-
вине Југославије, који су представљали велики део становништва окупиране 
Србије узраста између 18 и 40 година). Према попису становништва из 1931, 
узраст до 14 година који су 1941. имали 10 до 24 године на територији Управе 
града Београда чинили су 20,22%, у Дунавској бановини их је било 30,57% и 
Моравској бановини 35,17% (према просечној вредности узрасти између 5 и 
14 година који су 1941. имали 15 до 24 године на територији Управе града Бео-
града чинили су 14,44%, у Дунавској бановини их је било 21,83% и Моравској 
бановини 25,12%,), узрасти између 15 и 24 године који су 1941. имали 25 до 34 
године на територији Управе града Београда чинили су 25,09%, у Дунавској 
бановини их је било 18,37% и Моравској бановини 18,79%, узрасти између 25 
и 34 године који су 1941. имали 35 до 44 године на територији Управе града 
Београда чинили су 22,61%, у Дунавској бановини их је било 16,43% и Морав-
ској бановини 16,10%, узрасти између 35 и 44 године који су 1941. имали 45 до 
54 године на територији Управе града Београда чинили су 14,53%, у Дунавској 
бановини их је било 11,77% и Моравској бановини 10,48%, узрасти између 45 
и 54 године који су 1941. имали 55 до 64 године на територији Управе града 
Београда чинили су 9,23%, у Дунавској бановини их је било 10,22% и Морав-
ској бановини 8,58%, узрасти између 55 и 64 године који су 1941. имали 65 до 
74 године на територији Управе града Београда чинили су 4,97%, у Дунавској 
бановини их је било 6,52% и Моравској бановини 5,73% и узрасти старији од 65 
година који су 1941. имали 75 и више година или су већ преминули на терито-
рији Управе града Београда чинили су 3,33%, у Дунавској бановини их је било 
6,09% и Моравској бановини 5,27%. Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. 
3. 1931. godine, knjiga III: Prisutno stanovništvo po pismenosti i starosti, (Beograd: 
Državna štamparija, 1938), 5, 6, 12.
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Табела 8 – Окупирана Србија, цивили – старосна структура 
губитака према националној припадности

Цивили ОС 
- узраст Укупно Срби % Јевреји % Остали и 

непознати %

до 14 4.031 2.309 57,28 972 24,11 750 18,60
% 7,41 5,25 // 17,17 // 15,90 //

15 до 24 13.129 11.355 86,49 778 5,92 996 7,59
% 24,15 25,81 // 13,74 // 21,11 //

25 до 34 12.077 10.099 83,62 932 7,72 1.046 8,66
% 22,21 22,96 // 16,47 // 22,17 //

35 до 44 12.317 10.251 83,23 1.095 8,89 971 7,88
% 22,65 23,30 // 19,35 // 20,58 //

45 до 54 6.896 5.474 79,38 868 12,59 554 8,03
% 12,68 12,43 // 15,33 // 11,74 //

55 до 64 3.992 3.111 77,93 599 15,01 282 7,06
% 7,34 7,07 // 10,58 // 5,98 //

65 и више 1.928 1.393 72,25 416 21,58 119 6,17
% 3,55 3,17 // 7,35 // 2,52 //

укупно 
познатих 54.370 43.992 80,91 5.660 10,41 4.718 8,68

непознато 1.460 778 53,29 594 40,68 88 6,03
% 2,61 1,74 // 9,50 // 1,83 //

укупно 55.830 44.770 80,19 6.254 11,20 4.806 8,61
АМЖГ, База података „Жртве рата 1941–1945“
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Са учешћем од четири петине међу страдалим цивилима, 
Срби су одредили старосну структуру укупних губитака окупиране 
Србије. Три четвртине страдалих Срба чинили су цивили узраста од 
15 до 44 године старости (72,08%), пошто су представљали потен-
цијално највећу претњу окупатору. Уништавани у тоталу, Јевреји су 
имали потпуно другачију старосну структуру претрпљених губита-
ка. Међу њима су деца до 14 година представљала шестину губитака, 
што је било 3,27 пута веће учешће овог узраста него међу страдалим 
Србима и нешто веће него код припадника осталих и непознатих на-
ционалности. Такође, учешће старијих од 65 година, који су пред-
стављали четрнаестину губитака Јевреја, било је 2,32 односно 2,92 
пута веће него код страдалих Срба и припадника осталих и непозна-
тих националности. Са друге стране, узраст који је обухватао страда-
ле од 14 до 44 године старости је међу страдалим Јеврејима (46,56%) 
имао 1,45 пута мању заступљеност него што је она била у губицима 
цивила српске националности. 

Графикон 7

Заступљеност Јевреја од деветине укупних губитака цивила 
није била иста у свим узрасним групама. Јевреји су представљали чет-
вртину свих страдалих цивила узраста до 14 година (2,32 пута већим 
уделом него у укупним губицима) и петину губитака узраста од 65 и 
више година старости (двоструко већи удео од удела у укупним губи-
цима). Са друге стране, удео у губицима старосних група од 15 до 44 го-
дине (7,47%) био је 1,39 пута мањи од њихове заступљености у укуп-
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ним губицима.29 Номинално мањи од губитка Срба у свим старосним 
групама страдалих цивила, претрпљени губитак Јевреја је, с обзиром 
на учешће два народа у популацији окупиране територије, у узрасној 
групи до 14 година био реално 108,76 пута већи, у групи од 15 до 44 го-
дине 22,79 пута већи и у доби од 65 и старијих реално 76,94 пута већи.

Међу страдалим цивилима са територије окупиране Ср-
бије присутне су биле све професије које су постојале у предратном 
друштву.30 Две петине претрпљених губитака цивила чинили су по-
пљопривердници, по седмину радници и издржавана лица, осми-
ну привредници, уз значајна учешћа службеника и стручњака, као 
и ученика и студената међу страдалима. Различите националности 
заступљене у губицима цивила имале су другачију професионалну 
структуру страдалих.

29 Удео Јевреја у губицима старосних група од 45 до 64 године старости (13,47%) 
био је 1,20 пута већи од њихове заступљености у укупним губицима.

30 Делимично сагледавање професионалне структуре становништва терито-
рије окупиране Србије је приближно могуће преко података пописа станов-
ништва из 1931. године уз уважавање чињенице да је у десетогодишњем развоју 
друштва до почетка рата дошло до промена у професионалној структури услед 
развоја индустрије, унапређења школског система, развоја администрације, 
како државне тако и привредне, као и да су велики делови бановина укључених 
у ову територију били и у саставу других окупационих зона. На простору који 
је касније био територија окупиране Србије присутне су регионалне разлике у 
социјално-економској структури становништва. У Дунавској бановини, чији је 
највећи део ушао у састав окупиране Србије, радници (заједно са надничарима и 
слугама, те шегртима) су чинили 12,85% популације, чиновници и намештеници 
(рачунајући и припаднике војске) 1,90%, привредници (самостални и закупци у 
индустрији и занатима, трговини, кредитима и саобраћају) 3,23%, у Моравској 
бановини, која се готово цела нашла у саставу окупиране Србије, било је 3,71% 
радника, 1,15% чиновника и 1,43% привредника, у већем делу Управе града Бео-
града, која се нашла у новоформираној територији (Београд и Панчево), било је 
23,87% радника, 12,99% чиновника и 6,71% привредника, док је у делу Дрин-
ске бановине, која се мањим делом нашла у саставу окупиране Србије, било 
4,49% радника, 1,53% чиновника и 1,56% привредника. Definitivni rezultati popisa 
stanovništva od 31. marta 1931. godine, Prisutno stanovništvo po glavnom zanimanju, 
knjiga IV, (Sarajevo: Državna štamparija, 1940), 116–117, 158–159, 186–187, 334–
335. Према немачким подацима, у Србији је у непољопривредним производним 
и услужним делатностима радило око 160.000 људи, 80.000 у индустрији и 
рударству, било је 45.000 занатлија, а остали су радили у трговини и другим 
услужним делатностима. Драган Алексић, Привреда Србије у другом светском 
рату, (Београд: ИНИС, 2002), 325. С обзиром на број становника, у популацији 
окупиране Србије било је око 1,93% радника и 1,93% привредника и услуж-
них делатника. На основу броја ученика и студената у бановинама КЈ у школ-
ској 1938/39. и средњошколски ученици су представљали 9,37% становништва 
Управе града Београда, 1,70% у Дунавској бановини, 1,21% у Моравској и 1,64% 
у Дринској бановини. Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југосла-
вије 1918–1941, I–III, (Беград: Стубови културе, 1997), 187–189.
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Табела 9 – Окупирана Србија – професионална структура 
губитака цивила  према националној припадности

Цивили ОС - узраст Укупно Срби % Јевреји % Остали и 
непознати %

пољопривредници 21.735 20.731 95,38 20 0,09 984 4,53

% 39,92 46,94 // 0,36 // 20,91 //

привредници 6.353 4.604 72,47 1.277 20,10 472 7,43

% 11,70 10,42 // 22,92 // 10,03 //

радници 8.357 7.062 84,50 323 3,86 972 11,63

% 15,35 15,99 // 5,80 // 20,66 //

војска и полиција 848 694 81,84 2 0,23 152 17,92

% 1,56 1,57 // 0,03 // 3,23 //

службеници/
стручњаци 3.809 2.617 68,70 767 20,14 425 11,16

% 7,00 5,92 // 13,76 // 9,03 //

слободне 
професије 878 645 73,46 106 12,07 127 14,46

% 1,61 1,46 // 1,90 // 2,70 //

издржавана лица 7.944 4.564 57,45 2.201 27,71 1.179 14,84

% 14,59 10,33 // 39,51 // 25,05 //

ученици и 
студенти 3.914 2.814 71,89 804 20,54 296 7,56

% 7,19 6,37 // 14,43 // 6,29 //

остала занимања 247 157 63,56 23 9,31 67 27,12

% 0,45 0,35 // 0,41 // 1,42 //

лични приходи 302 243 80,46 37 12,25 22 7,28

% 0,55 0,55 // 0,66 // 0,47 //

незапослени 56 35 62,50 12 21,43 9 16,07

% 0,10 0,08 // 0,21 // 0,19 //

укупно познато 54.443 44.166 81,12 5.572 10,23 4.705 8,64

непознатих 
занимања 1.387 604 43,55 682 49,17 101 7,28

% 2,48 1,35 // 10,90 // 2,01 //

укупно 55.830 44.770 80,19 6.254 11,20 4.806 8,61

АМЖГ, База података „Жртве рата 1941–1945“
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Као најбројнији народ у губицима цилвила, Срби су одреди-
ли професионалну структуру укупних губитака, с тим што је код њих 
била нешто већа заступљеност пољопривредника у губицима (1,17 
пута), а мања издржаваних лица (1,41 пута). У холокаусту униште-
на јеврејска заједница31 је имала потпуно другачију професионалну 
структуру губитака. Издржавана лица су представљала две петине 
губитака Јевреја, што је било 3,82 пута веће учешће него међу стра-
далим цивилима српске националности. Специфичности социјал-
но-економске структуре Јевреја у предратном друштву утицале су и 
на професионалну структуру губитака. Тако су привредници, који су 
представљали четвртину губитака Јевреја, били 2,20 пута заступље-
нији него у губицима Срба, службеници, стручњаци и припадници 
слободних професија (15,66%) 2,12 пута, а ученици и студенти 2,26 
пута. 

31 Приближно сагледавање социјално-економске структуре Јевреја окупиране 
Србије могуће је преко њеног сагледавања у југословенским оквирима, али 
треба узети у обзир утицај Београда као административног, политичког, еко-
номског, просветног, културног центра државе на професионалну структуру 
популације, посебно Јевреја, од којих је највећи део живео у њему. Према непо-
тпуним подацима из 1938. године у Јеврејској заједници Југославије било је 
0,15% пољопривредника, 12,60% привредника, 4,30% радника, 8,05% службе-
ника, стручњака и припадника слободних професија, 10,30% ученика и студе-
ната и 64,60% свих других занимања. Perera, „Neki statistički podaci o Jevrejima“, 
145–146. Пореске обавезе у верским општинама дају делимичан увид у про-
фесионалну структуру београдских Јевреја 1940, уз напомену да су порез 
плаћали само имућнији, односно они који су се квалификовали. Међу 2.002 
пореска обвезника сефардске општине 27% су били трговци, 21% чиновници 
или намештеници, 8% занатлије, 4% лекари и инжењери. Од 1.091 обвезника 
ашкенаске општине 25% су били чиновници, 20% трговци, 8% припадници 
слободних професија, 6% занатлија. Harijet Pas Frajdenrajh, „Jevreji Beograda 
između ratova“, Jevrejski istorijski muzej Zbornik 6, (Beograd, 1992), 366. На тери-
торији Управе града Беорада 1939. године било је 346 занатлија, 1.102 трговца, 
трговачка агента и путника, 70 индустријалаца, 24 банкара и мењача, док је у 
Моравској бановини било 18 занатлија, 43 трговца, 3 индустријалца, 6 банкара. 
Небојша Поповић, Јевреји у Србији 1918–1941, (Београд: ИСИ 1997), 103.
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Графикон 8

Јевреји су представљали деветину укупно страдалих цивила 
окупиране Србије, али нису имали исти удео у губицима свих про-
фесионалних група. Они су представљали четвртину свих страда-
лих издржаваних лица, што је био 2,71 пут већи удео од њихове за-
ступљености у укупним губицима. Уништење јеврејске заједнице 
је оставило велике последице на будући економски и интелектуал-
ни развој друштва пошто су они представљали по петину страдалих 
привредника, службеника и стручњака, те ученика и студената, што 
је био двоструко већи удео у губицима тих професионалних група од 
удела Јевреја у укупним губицима цивила, као и осмину страдалих 
припадника слободних професија.

Цивили са територије окупиране Србије су током рата губили 
животе у различитим околностима. Половину губитака представља-
ли су они који су страдали у директном терору, широко постављеној 
дефиницији која је обухватала све од појединачних убистава до ма-
совних злочина. У логорима и затворима живот је изгубила трећи-
на страдалих цивила, док се шестина губитака односила на све друге 
околности (приликом борби и бомбардовања, на принудном раду...) 
или је било непознато. Околности страдања нису биле једнаке код 
свих националности заступљених у губицима цивила окупиране те-
риторије.
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Табела 10 – Окупирана Србија – околности страдања цивила 
према националној припадности

Цивили ОС, 
околности 
страдања

Укупно Срби % Јевреји % Остали и 
непознати %

логор/затвор 18.696 11.417 61,07 6.138 32,83 1.141 6,10

% 33,49 25,50 // 98,14 // 23,74 //

директни 
терор 27.625 25.159 91,07 63 0,23 2.403 8,70

% 49,48 56,20 // 1,01 // 50,00 //

остало/
непознато 9.509 8.194 86,17 53 0,56 1.262 13,27

% 17,03 18,30 // 0,85 // 26,26 //

Укупно 55.830 44.770 80,19 6.254 11,20 4.806 8,61

АМЖГ, База података „Жртве рата 1941–1945“

Графикон 9

За разлику од Срба и припадника осталих националности, 
од којих је три петине односно половина изгубила животе у директ-
ном терору, страдање Јевреја са окупиране територије је било гото-
во искључиво везано за претходни боравак у концентрационом ло-
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гору, с тим што су готово сви (96,37%) изгубили животе у логорима у 
окупираној Србији.32 Заступљеност страдалих у логорима у губици-
ма Јевреја је била четвороструко већа него код Срба или припадника 
осталих и непознатих националности (3,85 односно 4,13 пута). Свега 
педесети део претрпљених губитака Јевреја није био повезан са кон-
центрационим логорима.

Повезаност губитака Јевреја окупиране Србије са концен-
трационим логорима одредила је њихове уделе у околностима стра-
дања. У холокаусту страдали Јевреји су представљали трећину свих 
цивила окупиране Србије страдалих у логорима и затворима, што је 
био 2,93 пута већи удео у претрпљеним губицима у овим околности-
ма од њихове заступљености у укупним губицима цивила окупиране 
територије. Са друге стране, њихов удео међу страдалима у директ-
ном терору или у осталим и непознатим околностима је био зане-
марљив.

____________________

У масовном страдању цивила са територије окупиране Ср-
бије, у холокаусту страдали Јевреји су се по много чему издвајали по 
претрпљеним губицима. Од нациста унапред одређени за уништење, 
Јевреји су имали учешће у губицима цивила (11,20%) које је било 
33,94 пута веће од њиховог учешћа у становништву окупиране тери-
торије (0,33%). С обзиром на заступљеност у популацији, губици Јев-
реја су били реалнo 36 пута већи од страдања Срба као најбројнијих 
у претрпљеним губицима цивила. Страдање јеврејске заједнице, от-
почето прве године рата, за разлику од свих других народа, практич-
но је било окончано њиховим уништењем у 1942. години. Тада су 
Јевреји представљали две петине претрпљених губитака цивила. У 
холокаусту уништени Јевреји су чинили трећину страдалих цивила 
Београдског региона и две петине губитака цивила Баната. Учешће 

32 Као централна места холокауста у окупираној Србији издвајају се логори Сај-
миште (Јуденлагер Семлин) и Топовске шупе (Јеврејски пролазни логор у Бео-
граду) у којима је живот изгубило 88,11% свих Јевреја страдалих у логорима (Сај-
миште 57,85% и Топовске шупе 30,25%; опширније видети у: Cvetković, „Logori 
Topovske šupe i Sajmište“, 69–92). Од осталих логора издвајају се Црвени крст у 
Нишу и Бањица у Београду, као логори на окупираној територији, Јасеновац 
(НДХ) на територији осталог дела Југославије и од логора у иностранству 
Аушвиц и Треблинка. Цветковић, „Холокауст у Србији“, 129–130, 132–135.
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жена међу страдалим Јеврејима је било 3,61 односно 1,97 пута веће 
него у губицима Срба и припадника осталих и непознатих нацио-
налности. Јеврејке су чиниле готово трећину свих страдалих жена 
(29,67%) окупиране територије. Уништавани као народ у целини, 
Јевреји су имали велико учешће у губицима особа млађих од 15 и ста-
ријих од 65 година (3,27 односно 2,32 пута веће него код Срба) и они 
су представљали четвртину свих страдалих до 15 година и петину 
губитака цивила узраста 65 година и старијих. Њихово страдање је 
оставило крупне последице на економски и друштвени развој у по-
слератном периоду, пошто су представљали по петину претрпљених 
губитака привредника, службеника и стручњака, те ученика и студе-
ната. Губитак живота који је био повезан са претходним боравком у 
концентрационом логору проузроковао је да су Јевреји представља-
ли трећину губитака цивила окупиране Србије страдалих под овим 
околностима.
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Summary

Dragan Cvetković

Holocaust as an Extreme Form of Civilian Casualties in Occupied 
Serbia – Numerical Determination and Quantitative Analysis

Abstract: This paper is an attempt to show the victims of the 
Jewish community from the territory of occupied Serbia on the 
basis of the partially revised list „Victims of War 1941–1945“, 
comparable with the losses of other nationalities. The article 
deals with the territorial belonging of the killed Jews and mem-
bers of other nationalities, their gender, age and professional 
structure, and the circumstances of their suffering.

Key words: Holocaust, occupied Serbia, Jews, Serbs, popula-
tion, regions, gender, age and professional structure, concen-
tration camps

The losses of Jews in the Holocaust were separated from the mas-
sive killing of civilians from the territory of occupied Serbia for many rea-
sons. Destined in advance to destruction from the Nazis, Jews accounted 
to 11.20% of the losses, which was 33.94 times higher than their share in 
the population of the occupied territory (0.33%). Given the presence in 
the population, the real losses of the Jews were 36 times bigger then the 
number of killed Serbs who suffered the greatest number of civilian casu-
alties (80.19%). The extermination of the Jewish community started in 
the irst year of the war, and unlike all other nations, practically ended by 
its destruction in 1942, in which they represented two- ifths of the loss-
es incurred by then (39.37%). In the Holocaust, destroyed Jews made up 
one third of the victims of the Belgrade region and two- ifths of the civil-
ians losses in Banat. The share of women amongst the exterminated Jews 
(47.02%) was 3.61 and 1.97 times higher compared to the losses of Serbs 
and members of other and unknown nationalities, respectively. The Jews 
accounted for almost a third of all killed women (29.67%) in the occupied 
territory. Completely destroyed as a nation, Jews had a large share among 
the casualties under 15 and over 65 years of age (3.27 or 2.32 times more 
than Serbs), and they accounted for a quarter of all casualties aged up to 
15 and a ifth of civilian casualties aged 65 and older. Their destruction 
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left a major impact on economic and social development in post war peri-
od, since they represented one- ifth of the losses that businessmen, of i-
cials and experts, secondary school and university students suffered. The 
loss of life that was associated with the previous stay in the concentration 
camp made Jews account for one third of the loss of civilians of the occu-
pied Serbia who were victims under these circumstances.
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града и највиших полуга власти комунистичког режима у послерат-
ној Југославији. Пут који је Радуловић у међувремену прешао, попло-
чан је догађајима достојним биографија оперативаца обавештајних 
служби великих сила. Ратну епизоду одиграо је готово без грешке. 
Илегалац у руднику Трепча, убачени комунистички агент у четнич-
ком корпусу и командант партизанске јединице која је ослобађала 
долину Ибра. Мора се, ипак, признати да му је доста ствари ишло на 
руку, које је он зналачки искористио ради остварења својих и, пре 
свега, партијских циљева. На истој линији наставио је после осло-
бођења, делујући паралелно у безбедносним и научним структура-
ма, те градећи завидну каријеру у оквирима институција везаних за 
југословенски нуклеарни програм. 

Радуловић је рођен 1. фебруара 1912. године у селу Јасенови 
код Колашина. Породица се 1919. године преселила у Бајину Башту, 
где је Миладин започео школовање. После основне школе, завршио 
је три разреда гимназије у Ужицу и четврти у Колашину, пошто се са 
родитељима 1927. преселио у Бродарево. Пети, шести, седми и осми 
разред похађао је затим у пљеваљској гимназији. За то време, његов 
отац Секула Радуловић се обогатио бавећи се пољопривредом.1 То је 
омогућило његовом сину Миладину да оде на студије у Београд. 

На Природно-математичком одсеку Филозофског факулте-
та похађао је VII практично-хемијску групу. Дипломирао је 1939. сте-
кавши звање инжењера хемије.2 Током студија Радуловић се упознао 
са програмом Комунистичке партије Југославије (КПЈ), који је са жа-
ром прихватио. Био је истакнути члан Удружења студената хемије 
(под контролом комуниста) и члан управе Удружења 1936. године.3 У 
Београду се повезао са студентима истомишљеницима пореклом из 
Старог Раса, попут: Рифата Бурџевића, Љубише Миодраговића, Вла-
димира Перића и др. Постао је члан КПЈ 1939. Исте године добија по-

1 Библиотека „Вук Караџић“ Пријепоље (БВКП), Легат Бранка Зејака (БЗ), 
329(082), Чланак за штампу у листу Полимље, 1; Исто, Посмртни говор Мила-
дину Радуловићу, 1; Geoinstitut. Prvih 50 godina (1948–1998), urednik Radule 
Popović, (Beograd: Geoinstitut, 1998), 328.

2 Dragomir Bondžić, Beogradski univerzitet 1944 –1952, (Beograd: Institut za savremenu 
istoriju, 2004), 113–114; Тридесет година ПМФ Универзитета у Београду с освр-
том на развитак наставе природних и математичких наука у Београду 1947–
1977, уредник Драгомир Виторовић, (Београд: ПМФ, 1980), 17. 

3 Милица Дамјановић, „Студенти ПМФ у напредном покрету на Београдском 
универзитету до 1941. године“, Тридесет година ПМФ, 79.
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сао у руднику Трепча и сели се у Косовску Митровицу, где је дочекао 
окупацију земље.4

После краће војне кампање априла 1941, силе Осовине су по-
кориле и разбиле Краљевину Југославију. Косовска Митровица је 
окупирана 17. априла, а у наредних неколико дана локални Албанци 
су преузели целокупну цивилну и полицијску власт у срезу.5 Радуло-
вић није био неми посматрач распада југословенске државе и њене 
војске. Одмах по окупацији организовао је неколико акција осло-
бађања заробљених војника у Косовској Митровици. Заједно са Вла-
дом Вујовићем и Силвиром Томазинијем, Радуловић је из ропства из-
бавио око 1.500 људи.6

У наредним месецима наставио се његов илегални рад. На пр-
вом месту, припремао је акције у Трепчи, руднику који је био од вели-
ког значаја за немачку привреду.7 Окупаторске власти су сматрале да 
је иза свих саботажа у њеним погонима стајао „инжењер Радуловић“. 
Партија је убрзо наградила ову илегалну агилност. У октобру он је ко-
оптиран у Месни комитет (МК) КПЈ за Косовску Митровицу.8 Тада до-
бија кодно име „Крцун“.  

Како се 1941. година ближила крају, стање у ибарској доли-
ни било је све теже по комунисте. Акције првенствено Копаонич-
ког партизанског одреда (КПО), који су формирали месни комите-
ти из Косовске Митровице и Рашке, биле су све ређе током октобра 
и новембра. После неколико масовних окршаја између хришћана и 
муслимана у троуглу Косовска Митровица – Рашка – Нови Пазар, не-
мачки окупатор је на овај простор распоредио веће снаге, које су угу-
шиле сваки вид оружаног отпора. Ако томе придодамо и присуство 
бројних колаборационих снага, јасно је зашто се КПО повлачи према 
Ужицу, а на терену остаје само неколико чланова КПЈ у дубокој скри-
вености.9

4 БВКП, БЗ, 329(082), Чланак за штампу у листу Полимље, 1.
5 Velimir Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije 1941. Uzroci i posledice poraza, II, (Beo-

grad–Titograd: Narodna knjiga, 1983), 455–456.
6 Kosovska Mitrovica i okolina, (Priština – Beograd – Kosovska Mitrovica, 1979), 251–

252.
7 Рудник је подмиривао око 30% целокупне немачке потражње у олову и цинку. 

Историјски архив „Рас“ Нови Пазар (ИАРНП), фонд 283, НОР, Извештај о ситуа-
цији у Округу митровачком и Јужној Србији, 1942, 3.

8 Kosovska Mitrovica, 329, 352, 377.
9 Милутин Живковић, „Етнички сукоби на простору Новог Пазара и Рашке у 

јесен 1941. године“, ВИГ, 2/2012, 72–81; Тихомир Д. Ђорђевић, Рашка и околина, 
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Један од њих био је Миладин Радуловић, који се почетком 
1942. године и даље налазио у Косовској Митровици. До марта исте 
године, међутим, сваки илегални рад постаје знатно отежан буд-
ношћу окупатора. Претила је провала унутар МК.10 Радуловић сто-
га, сада као заменик секретара МК за Косовску Митровицу Али Шу-
крије, добија од Обласног комитета (ОК) КПЈ за Косово и Метохију 
наређење да се убаци у неку од локалних четничких јединица. Зада-
так му је био да припреми разоружање четника и да их у што већем 
броју преведе на страну комуниста.11МК за Косовску Митровицу се 
надовезао на ово наређење и Радуловића прво послао у Нови Пазар, 
да би тамо обновио партијску ћелију разбијену претходне године. 
Захваљујући његовом заузимању, после више месеци је поново фор-
миран локални МК.12

Подигавши на ноге партијску организацију у Новом Пазару, 
Радуловић се упутио на Голију са намером да ступи међу припадни-
ке ЈВуО. У тој намери је успео већ половином априла, па се нашао у од-
реду капетана Радомира Цветића, заповедника Студеничке бригаде 
Јаворског корпуса.13 Тамо је затекао око 30-40 бивших партизана, који 
су у овој јединици нашли уточиште од бројних хајки окупаторских и 
колаборационих снага. Међу прикривеним партизанима се налазио 
и поручник Родољуб И. Јемуовић, који је међу четницима боравио од 
новембра 1941. године. У време Радуловићевог доласка он је већ вр-
шио функције интенданта, благајника и шефа пропаганде Студенич-
ке бригаде.14

Изгледа да капетан Цветић није водио стриктну контролу о 
томе ко му ступа у одред, а постоје подаци који говоре да је толери-
сао боравак бивших партизана и, чак, комуниста у јединици, све док 
су радили у оквирима оног што је сматрао интересом српског наро-

(Рашка: СИЗ културе, 1987), 384.
10 Nemačka obaveštajna služba u Srbiji, IV, (Beograd, 1959), 853.
11 БВКП, БЗ, 329(082), Говор приликом испраћаја посмртних остатака Миладина 

Радуловића, 1; Veze u NOB-u. Ratna sećanja 1941–1945, urednik Radomir Petković, 
(Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1981), 120.

12 Нови Пазар и околина, уредник Михаило Малетић, (Београд: Књижевне новине, 
1969), 334–335.

13 Владан Виријевић, „Јаворски корпус Југословенске војске у отаџбини“, Наша 
прошлост 7, 2006, 170.

14 Историјски архив Краљево (ИАК), фонд 420, НОБ, кут. 15, реферат Вукомана 
Ћулафића, Четничка организација на терену среза Дежевског у Другом свет-
ском рату, 99–100.

119–141



123

да. Било како било, Радуловић се у оваквој ситуацији брзо снашао и у 
Студеничку бригаду довео још неколико симпатизера КПЈ из Студе-
ничког и Дежевског среза.15

Још три ствари су погодовале Радуловићу. Његова упућеност 
у руковање експлозивним супстанцама обезбедила му је већ у мају 
положај командата минерске чете.16 Затим, као резервни потпоруч-
ник у јединици која је оскудевала у командном кадру, био је више 
него добродошао. И, на крају, капетан Цветић је био у лошим одно-
сима са заповедником Јаворског корпуса капетаном Браном Петро-
вићем, па је око себе окупљао људе незадовољне његовим командо-
вањем.

Превасходно на линији Партије, Радуловић је са субверзивним 
радом почео одмах по ступању у Студеничку бригаду. Главна веза му 
је био инжењер Гошевић који је легално радио у Рашки. Поред њега 
ту су били још: Ратко Дражевић (будући истакнути комуниста и ди-
ректор „Авала филма“), Рајко Вујанац, Мирослав Букумировић, про-
фесор Душко Ивановић и други. Ради веће конспиративности, Раду-
ловић је за преписку са њима употребљавао невидљиво мастило које 
је сам правио.17

Током јуна је покушао са разоружавањем Студеничке брига-
де. Прво је ухватио везу са партизанима на Јастрепцу, после чега је 
током јула група од око 80 партизана изненада упала у Студенички 
срез. Њихова намера је била да „разбију“ капетана Цветића и од оста-
така његових снага обнове КПО. Показало се, ипак, да је снага четни-
ка превелика, па су се партизани без испаљеног метка вратили на Ја-
стребац. Њихов упад у Ибарску долину ипак није био узалудан јер је 
у августу формиран Срески комитет (СК) КПЈ за Студенички срез.18

Јаворски корпус ЈВуО је, међутим, половином 1942. годи-
не запао у стање анархије. Она је мање била последица илегалног 
рада Радуловића и његове групе, а више плод сукоба између двоји-
це водећих официра: капетана Петровића и Цветића. Јаворски кор-
пус чиниле су, иначе, три бригаде: Студеничка (капетан Цветић), Де-
жевска (поручник Драгор Павловић) и Моравичка (поручник Урош 
Катанић). Команду над њима имао је капетан Петровић, кога су сав-

15 Veze u NOB-u, 120.
16 ИАК, фонд 420, НОБ, кут. 15, реферат Вукомана Ћулафића, 101.
17 БВКП, БЗ, 329(082), Посмртни говор Миладину Радуловићу, 3; Veze u NOB-u, 

119–120; Ђорђевић, Рашка, 388–389.
18 Ђорђевић, Рашка, 392.
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ременици описивали као харизматичну, али преку личност, тј. „пру-
ског официра у југословенској униформи“. Изгледа да пруску стро-
гост код Петровића није пратила и пруска дисциплина. Још током 
1941. он се окружио особама сумњиве прошлости, које су у његово 
име малтретирале и пљачкале народ на подручју Нови Пазар – Ра-
шка – Ивањица.19

Незадовољство његовим држањем, које је месецима тињало 
код потчињених му официра и војника, избило је на површину то-
ком јуна. Заповедник Јаворског корпуса је оптужен да је украо 736 
златника, које су послали савезници, те убио председника општине 
Остатија Вукашина Протића у Моравичком срезу.20 Пошто Драгољуб 
Михаиловић није имао времена да се позабави овим проблемом, ка-
петан Цветић је до краја августа отказао послушност Петровићу. За-
тим у Михаиловићев штаб код Колашина шаље доказни материјал 
о незаконитим радњама свог надређеног.21 Документацију је у Црну 
Гору почетком септембра однео нико други до резервни потпоруч-
ник Миладин Радуловић, као особа која је уживала особито пове-
рење команданта Студеничке бригаде. Према Радуловићевим речи-
ма, он је и наговорио Цветића да поднесе жалбу.22 Министар војни 
југословенске владе је овога пута морао да реагује, поготово пошто 
је Петровић у међувремену бесправно задржао и једну радио-стани-
цу коју су савезници послали и тако отежао Михаиловићу комуника-
цију са Енглезима.23

Капетан Петровић је убрзо ухапшен. Акција се одиграла из-
међу 22. и 24. септембра у Студеничком срезу. Подржали су је капе-
тан Цветић и поручници Катанић и Павловић. Затим су сви заједно 
тражили од Михаиловића да Петровића пошаље на други терен како 
више не би правио проблеме на територији Јаворског корпуса. Бун-
товни официр је стога премештен у источну Србију, а на чело кор-
пуса долази Радомир Цветић. Са друге стране, радио-станицу коју је 
Михаиловић тражио требало је да за Црну Гору понесе Миладин Ра-

19 Војни архив Србије (ВА), Четничка архива (ЧА), кут. 1, ф. 3, док. 17, 20; Исто, кут. 
1, ф. 3, док. 16, 1; Коста Николић, Историја равногорског покрета 1941–1945, II, 
(Београд: Завод за уџбенике, 2014), 36.

20 ВА, ЧА, кут. 275, ф. 1, док. 2, 78–80, 84–85, 88.
21 Исто, кут. 42, ф. 1, док. 12, 1; Исто, док. 13, 1–3.
22 БВКП, БЗ, 329(082), Чланак за штампу у листу Полимље, 2; ИАК, фонд 420, НОБ, 

кут. 15, реферат Вукомана Ћулафића, 107; Veze u NOB-u, 121.
23 ВА, ЧА, кут. 299, ф. 1, док. 8, 2, д(епеша) 527.
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дуловић, пошто је добро познавао терен.24 У послератним сећањима 
он је тврдио да је други пут био у Михаиловићевом штабу децембра 
1942. године.25

Радуловићева активна улога у свађама унутар Јаворског кор-
пуса и виђења са Михаиловићем ставили су на њега „упитник“. Оба-
вештајци ЈВуО су се дали на посао и његова маска је почела да сла-
би. Још током лета 1942. капетан Петровић је оптуживао Цветића да 
у одреду држи бивше партизане. Пошто је о овоме обавестио Миха-
иловића, Цветић је морао јавно да се правда.26 Из истих разлога, још 
озбиљније оптужбе су на адресу Радомира Цветића стизале од капе-
тана Војислава Лукачевића, команданта Милешевског корпуса. Он 
му је током 1942. више пута говорио да су Миладин Радуловић и Ро-
дољуб Јемуовић убачени комунисти.27

Из већ наведених разлога Цветић је игнорисао ова упозо-
рења. Могуће је и да није тачно знао колико је, пре свих, Радуловић 
високо позициониран унутар структуре КПЈ или је једноставно сма-
трао да га држи под контролом. Оно што нам је познато јесте да Ра-
дуловић крајем 1942. постаје један од његових кључних сарадника. 
О томе говори епилог нове свађе међу официрима Јаворског корпу-
са, овога пута између Цветића и Драгора Павловића. Спор је избио 
око кадрирања људства. Кулминирао је почетком 1943. године када 
је Цветић тражио од Михаиловића да смени поменутог официра и 
на руководеће место у Дежевској бригади постави управо Радуло-
вића.28 Иако Михаиловић није одобрио ово намештење, Цветић му 
га ускоро, још једном, шаље у Црну Гору ради обављања поверљивих 
послова.29

Оно што генерал Михаиловић није дозволио у јануару, јесте 
у јуну. После фијаска мобилизације Јаворског корпуса ради борбе 
са партизанским снагама током марта и априла, он је изгубио стр-
пљење са поручником Павловићем. Њему поверена Дежевска бри-
гада није послала ниједног борца у Полимље.30 Због тога је смењен 

24 Исто, кут. 15в, ф. 2, док. 23, 16, д. 62; Исто, кут. 42, ф. 2, док. 20, 1; Исто, кут. 275, ф. 
1, док. 15, 20–21, д. 1154; Исто, док. 18, 13–14, д. 1469; Исто, док. 14, 20, 25, д. 984, 
1005; Исто, док. 17, 7, д. 1284.

25 Veze u NOB-u, 122.
26 ВА, ЧА, кут. 42, ф. 1, док. 27, 1; Исто, док. 28, 1–2.
27 Исто, кут. 279, ф. 1, док. 7, 33, д. 266.
28 Исто, кут. 289, ф. 1, док. 5, 20, д. 112.
29 Veze u NOB-u, 122.
30 ВА, ЧА, кут. 297, ф. 1, док. 5, 3, д. 2690.
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најкасније почетком јуна. Интересантно је да Михаиловић није дао 
Цветићу да изабере новог заповедника, већ је у новопазарски крај 
послао поручника Ристовића. Он се, међутим, на командном месту 
задржао само неколико дана пре него што је смењен због недисци-
плине. Коначно, 22. јула 1943, на Цветићеву препоруку, Миладин 
Радуловић, још увек активни заменик секретара МК КПЈ за Косов-
ску Митровицу, преузима заповедништво над Дежевском бригадом 
ЈВуО.31

Радуловић се у то време осећао толико сигуран у своју скри-
веност да је почео тајно да се састаје са комунистима и ван одреда. 
Током јуна је имао састанак са Светиславом Трифуновићем, бив-
шим командантом КПО, који је дошао из околине Ниша. Између њих 
двојице је постигнут договор да се у повољном тренутку разоружају 
четници II косовског корпуса капетана Живојина Марковића.32 Разо-
ружање четника је, међутим, морало бити одложено јер је капитула-
ција Италије почетком септембра 1943. створила потпуно нову ситу-
ацију на простору Старог Раса.

Одмах по италијанском изласку из рата албански сепарати-
сти са Косова су покренули низ војних акција, које су, пратећи одлу-
ке Друге призренске лиге, имале за циљ максимално проширење бу-
дуће албанске државе. Дежевски срез са Новим Пазаром посматран 
је као њен саставни део. Учестали напади албанско-муслиманских 
снага на граничаре, али и на преостали српски живаљ на потезу Ту-
тин – Сјеница – Нови Пазар, изискивали су веће војно ангажовање Де-
жевске бригаде са Радуловићем на челу. Током септембра и октобра 
јединица је имала низ окршаја са немачком и бугарском војском, ко-
лаборационим јединицама и нерегуларним муслиманским снагама.

Дежевска бригада је тако 6. септембра водила праву битку 
у околини Новог Пазара када је напала један комбиновани немач-
ко-муслимански одред послат у пљачку српских села. Притом су чет-
ници убили четири, а ранили 12 немачких војника. Генерал Миха-
иловић је за овај успех похвалио Радуловићеву јединицу Влади у 
Лондону.33 Дана 22. септембра Дежевска бригада је напала и спалила 
жандармеријске постаје у Пиларети и Барама. Притом су ликвиди-
рана четворица жандарма, сви муслимани. Активност Радуловиће-

31 Исто, док. 3, 16, д. 2460–2462; Исто, 20, д. 2513; Исто, 23, д. 2541; Исто, кут. 293, ф. 
1, док. 6, 5, д. 6008.

32 Ђорђевић, Рашка, 397–398.
33 ВА, ЧА, кут. 302, ф. 2, док. 5, 43, д. 2050.
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вих четника је, међутим, изазвала већу операцију Немаца и Бугара 
крајем септембра, током које је страдало неколико српских села у 
Сјеничком срезу.34

Јаворски корпус добио је задатак да заустави ове паљевине. 
Капетан Цветић је тај задатак поверио Радуловићу.35 Он је последњих 
дана септембра са око 300 људи упао у Сјенички срез, напао нерегу-
ларне муслиманске снаге и потиснуо их све до села Фијуља, северо-
источно од Сјенице. Када их је потукао, спалио је и опљачкао поме-
нуто село, после чега се са бригадом вратио у околину Новог Пазара. 
Тамо је 20. октобра имао нови сукоб са муслиманским колаборацио-
нистима из вароши, током којег им је нанео осетне губитке. Његови 
људи су тако од огња спасили неколико српских села.36

У међувремену, остатак корпуса се покренуо према Новој Варо-
ши и Пријепољу.  До 22. октобра неколико стотина четника се уз констат-
ну борбу са муслиманима, партизанима и окупатором пребацило на Зла-
тар.37 У позадини фронта је на тај начин остало само људство Миладина 
Радуловића. Пошто су му многе околности ишле на руку,38 он је одлучио 
да поново покрене питање разоружања четника. Дана 17. октобра Раду-
ловић је имао тајни састанак са осталим члановима КПЈ из Студеничког 
среза. На њему је одлучено да се у ноћи између 2. и 3. новембра изврши 
пуч у Дежевској бригади. Иако је Радуловић сматрао да је још увек рано 
за овакву акцију, он је ипак попустио и почео са припремама.39

Посао му је био олакшан будући да га је капетан Цветић, пре 
него што је кренуо према Лиму, именовао за заменика. Радуловић је 

34 Архив Србије (АС), Ж-28, НОР, кут. 2, ф. Влада Милана Недића, док. 195, 1; Исто, кут. 
3, ф. Влада Милана Недића, док. 347, 1; АС, Г-2, Комесаријат за избеглице (КИ), 
кут. 24, p. 42/1944, 9–10; ИАК, фонд 412, Тихомир Ђорђевић, кут. 3, Дневници 
Тихомира Ђорђевића 1943, Ратни дневник  2–30. 9. 1943, 24–25; ИАК, фонд 420, 
НОБ, кут. 15, реферат Вукомана Ћулафића, 135. 

35 ВА, ЧА, кут. 279, ф. 1, док. 5, 17, д. 235; АС, Безбедносно информативна агенција 
(БИА), збирка 267, Историјат Ивањице и Ариља, Јаворски корпус, 40.

36 ВА, Недићева архива (НДа), кут. 32, ф. 7, док. 58, 1; ИАК, фонд 420, НОБ, кут. 15, 
реферат Вукомана Ћулафића, 136; Исто, кут. 14, Реферат С. Чукановића, Хроника 
Сјенице, 392.

37 ВА, ЧА, кут. 279, ф. 1, док. 7, 9, д. 149–150; Исто, 13–14, д. 174–175; Исто, док. 4, 33, 
д. 173; Исто, кут. 303, ф. 3, док. 3, 52, д. 594.

38 Током октобра партизанске снаге су се брзо пробијале Полимљем. Предвођене 
II корпусом Народноослободилачке војске Југославије (НОВЈ), оне су сузбиле 
четничке јединице из бијелопољског, пријепољског и пљеваљског краја, 
опколивши Прибој и Нову Варош. ВА, НОВЈ, кут. 391а, ф. 8, док. 5, 1; Исто, кут. 
391, ф. 1, док. 35, 1–2; Исто, кут. 731, ф. 9, док. 4, 71.

39 Ђорђевић, Рашка, 398–400.
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тако крајем октобра окупио Дежевску бригаду и све остало људство 
које није отишло са Цветићем, у селу Одвраћеници на Голији (око 
100 четника). У организацији пуча помоћ су му пружили поручник 
Јемуовић и поручник Ђока Ђокић, Албанац из пећког краја, који се у 
међувремену нашао међу четницима.40

Радуловић је затим позвао Светислава Трифуновића да прику-
пи симпатизере и чланове КПЈ по Студеничком срезу и дође на Одвраће-
ницу. Овај је прионуо на посао и ускоро имао неколико десетина бораца 
под оружјем. Међу њима је било доста бегунаца из ибарских рудника, 
као и избеглица са Косова (Клина, Пећ, Исток...).41 Под Труфуновићевом 
командом нашла су се, интересантно, и двојица Пољака – Јержи Чер-
венка из Варшаве и Болеслав Дуђински из Укуфа.42 Разоружање Дежев-
ске бригаде (у ствари њене штапске чете) и штаба Јаворског корпуса 
извршено је са извесним закашњењем, ноћу 3/4. новембра 1943. годи-
не. Спровело га је 36 партизана из јединице и још њих око 40 који су 
стигли са Трифуновићем. Четници су ухваћени на спавању. Током краће 
борбе погинуо је један четник, док су три његова саборца рањена. За-
плењено је пуно оружја и другог ратног материјала. Затим је формиран 
Ибарско-моравички партизански одред на челу са Радуловићем, који је 
бројао око 80 људи. Новопостављени командант је о свом успеху одмах 
обавестио Штаб оперативне зоне НОВЈ за Косово и Метохију. Пошто му 
од њега ипак није стигла помоћ, почео је са јединицом да се повлачи ка 
Косовској Митровици, очекујући прилив бораца из вароши.43

Радомир Цветић је за Радуловићево издајство сазнао дан-два 
касније, док се налазио на Јавору. Већ 7. новембра је кренуо у поте-
ру. Пошто је Радуловић са собом однео три радио-станице – чиме су 
све шифре капетана Цветића, али и Војислава Лукачевића, Ђорђија 
Лашића и капетана Марковића биле компромитоване – он је морао 
бити брзо неутралисан. Стога је капетан Лукачевић Цветићу ставио 

40 ВА, ЧА, кут. 101, ф. 3, док. 2, 1.
41 Исто, кут. 101, ф. 3, док. 4, 1.
42 Њих је немачки окупатор пребацио из Пољске на принудни рад у ибарске руд-

нике. Када су из њих успели да побегну, придружили су се Трифуновићу који 
им је обећао да их води међу четнике, где је већ, при II Косовском корпусу, 
постојао „вод Пољака“ (око 20 бораца) под командом Жисова Моицког. Током 
разоружавања Дежевске бригаде они су остављени у шуми да чувају ратни 
материјал. Затим су дезертирали и предали се четницима. Исто, док. 3, 1–2. 

43 Исто, кут. 279, ф. 1, док. 7, 20, д. 215–220; Исто, 44–45, д. 301; ИАК, фонд 420, НОБ, 
кут. 15, реферат Вукомана Ћулафића, 139–142; Veze u NOB-u, 123; Kosovska Mitro-
vica, 366–367; Ђорђевић, Рашка, 400.  
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на располагање 300 својих бораца, који су имали да „прочешљају“ Го-
лију. Водио их је поручник Павловић, бивши командант Дежевске 
бригаде. Истовремено, Цветић се са целокупним људством Јавор-
ског корпуса покренуо према Ибру.44 О пучу у Дежевској бригади оба-
вештен је и генерал Михаиловић, који је сматрао да је Радуловић де-
ловао „по договору са Енглезима“.45 Никакве потврде ових оптужби, 
ипак, нисмо пронашли.

Радуловићеве прогнозе да су његово разоткривање и напад 
на четнике преурањени, убрзо су се обистиниле. Са мање од 100 бо-
раца Ибарско-моравички партизански одред није имао шанси за 
опстанак у доминантно четничком окружењу. Снаге ЈВуО које су чи-
нили II студеничка бригада и Летећи батаљон Јаворског корпуса, 
опколиле су и напале партизане већ 14. новембра у селу Гувниште 
код Лепосавића. Радуловић и његови саборци претрпели су тежак 
пораз, пре свега захваљујући његовом несналажењу. Погинуло је 10 
партизана, девет је било заробљено и ликвидирано, а 20 рањено. 
Поједини извори говоре и о 36 погинулих бораца под петокраком. 
Део њих је и дезертирао у току битке. Радуловић и поручник Јемуо-
вић, иако рањени, успели су да се са неколико партизана извуку из 
обруча.46

Иако је разбио партизане, капетан Цветић је био посрамљен 
ониме што му је учинио Радуловић. То се види из његовог обраћања 
генералу Михаиловићу у коме је преузео сву одговорност за пробле-
ме у Јаворском корпусу. Додао је да је знао како је Радуловић био ко-
муниста и да му је чак овај то једном и признао. Пошто је, међутим, 
био „врло способан организатор и борац“, Цветић га је толерисао. На-
водно, није могао „веровати да је способан за издајство“. Цветићево 
мишљење било је да се Радуловић одметнуо тек када је чуо да парти-
зани добро напредују у Старом Расу и да уживају подршку Енглеза.47 
Било како било, његова освета била је сурова. До 20. новембра чет-
ници су ликвидирали седам људи из Студеничког среза који су има-
ли везе са КПЈ, те попалили шест домаћинстава. Пошто није могао да 

44 ВА, ЧА, кут. 279, ф. 1, док. 7, 21–23, д. 219–222, 226–233, 235–238; Исто, 33, д. 266.
45 Исто, кут. 275, ф. 1, док. 21, 17, д. 697–719.
46 Исто, кут. 279, ф. 1, док. 7, 41, д. 292; Исто, кут. 101, ф. 3, док. 2; ИАК, фонд 420, 

НОБ, кут. 15, реферат Вукомана Ћулафића, 143; АС, Ж-28, НОР, кут. 2, Влада Милана 
Недића, док. 218; ИАБ, УГБ, Специјална полиција, IV-25/142 и 233/6, 1; Kosovska 
Mitrovica, 388; Ђорђевић, Рашка, 401.

47 ВА, ЧА, кут. 32, ф. 2, док. 43, 1; ИАК, фонд 420, НОБ, кут. 15, реферат Вукомана Ћула-
фића, 143.
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се домогне Радуловића, Цветић је јавно претио да ће уништити „све 
што симпатише црвене, макар страдала читава села“. Затим је његов 
штаб издао и проглас народу Студеничког и Дежевског среза у коме 
је Радуловић жигосан као издајник, кога је Цветић имао намеру да 
„сатре“.48

Бежећи од хајки преостали борци Ибарско-моравичког пар-
тизанског одреда су се поделили у две групе, чиме је јединица фор-
мално распуштена. Миладин Радуловић је са неколико пратилаца 
кренуо према Црној Гори. На путу му се рана толико погоршала да 
је морао да остане у једном селу на Мокрој Гори код Тутина. Остатак 
групе се вратио у Ибарску долину, где су многе њене чланове похва-
тали четници.49 Само је II косовски корпус заробио девет партиза-
на. Пошто су били родом из тих крајева, животи су им углавном по-
штеђени.50

Радуловић се у Штавичком срезу задржао до фебруара 1944. 
године, опорављајући се од ране. Затим се пребацио у околину Пећи, 
а одатле крајем марта у Беране. Тамо је ступио у Самостални космет-
ски батаљон НОВЈ у Андријевици. Договором између Покрајинског 
комитета за Србију, ОК за Косово и Метохију и Штаба II корпуса НОВЈ, 
Радуловићу је дозвољено да средином јуна издвоји из тадашње једи-
нице 60 бораца и обнови Ибарско-моравички партизански одред.51 
То је учињено у рејону Шаховића. Радуловић је овог пута постављен 
на место политичког комесара. Затим се јединица покренула ка 
Ибарској долини и преко Златара и Јавора стигла на одредиште до 
половине јула 1944. године.52

Већ 17. јула Ибарско-моравички партизански одред је имао 
окршај са четницима на Рудном. Радуловић није успео да порази свог 
бившег команданта Цветића, који је сада био у чину мајора. И поред 
присуства јаких четничких снага, он одлучује да одред остане на Го-
лији. Део људства је негодовао, али му је углед био толики да га њи-
хов став није приморао на промену мишљења. То се показало као 
исправна одлука. У новом сукобу са Јаворским корпусом 31. јула, Ра-
дуловић је однео кључну победу.53

48 АС, БИА, збирка 267, Историјат Ивањице и Ариља, Јаворски корпус, 15; Kosovska 
Mitrovica, 369.

49 Kosovska Mitrovica, 388–389.
50 ВА, ЧА, кут. 101, ф. 3, док. 6, 1.
51 Veze u NOB-u, 123–124.
52 ИАК, фонд 420, НОБ, кут. 15, реферат Вукомана Ћулафића, 154–156.
53 Ђорђевић, Рашка, 407; Нови Пазар и околина, 362.
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Ради потреба завршних операција у овом делу Србије, он је 
крајем августа постављен за команданта јединице, која мења назив 
у Ибарски партизански одред (ИПО). Заменик му је био Светислав 
Трифуновић, док је Ратко Дражевић био заменик комесара. Било је 
то велико признање Радуловићу, с обзиром да није био родом из ових 
крајева, за разлику од потчињених му кадрова. ИПО се убрзо омасо-
вио и достигао 350 бораца распоређених у три батаљона, да би у но-
вембру располагао са чак 785 људи. Захваљујући томе Радуловић је 
успео да 23/24. августа разбије јединицу којом је некада командовао 
– Дежевску бригаду ЈВуО.54

Током октобра и новембра ИПО је имао и неколико окршаја 
са немачким и колаборационим јединицама. Током прве декаде ок-
тобра Радуловићеви људи су разбили снаге „белогардејаца“ код села 
Казновића недалеко од Рашке. По жестини се издваја битка на об-
ронцима Копаоника, када су партизани уништили један батаљон СС 
дивизије „Принц Еуген“ (око 90 мртвих и 300 заробљених Немаца). 
Затим је током новембра Радуловић кренуо у ослобађање градова. 
Испред Рашке је 26. и 27. новембра водио борбе са Немцима. Пози-
тиван исход омогућио је партизанским снагама да ослободе Рашку и 
Нови Пазар. Тиме се, у суштини, и завршила ратна епопеја Милади-
на Радуловића.55

КПЈ је по освајању власти почела да ствара нову државу и 
друштвено-економски систем, као и да спроводи амбициозну поли-
тику друштвеног, привредног, културног, просветног и научног раз-
воја. Новој власти су за реализацију ових планова били потребни шко-
ловани стручњаци, али истовремено и политички подобни кадрови, 
одани Партији и новом систему. Захваљујући успесима у предратној и 
ратној каријери, као један од кандидата наметнуо се Миладин Раду-
ловић. Како је био „стари“ комуниста, првоборац, илегалац и обавеш-
тајац, а истовремено високообразовани стручњак примењене хемије, 
Радуловић је у првим послератним годинама добио неколико руково-
дећих функција у државном и привредном апарату. 

Прво важно намештење уследило је априла 1945. године, 
када је постао директор рудника „Трепча“. У време покретања амби-
циозног Првог петогодишњег плана привредног развоја, Радуловић 
је постављен за генералног инжењера Генералне дирекције обоје-

54 Ђорђевић, Рашка, 407–409.
55 ВА, микрофилмови, Историјска комисија Покрајинског комитета Савеза кому-

ниста Космета (ИК ПК СКК), НОБ – 1а/53, 66, 68; Ђорђевић, Рашка, 409–410, 413.
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них метала ФНРЈ. Ово тело је основано 7. марта 1947. при Министар-
ству рударства ФНРЈ, ради руковођења предузећима општедржавног 
значаја, односно рудницима и топионицама обојених метала (који 
су били од изузетне важности за реализацију Петогодишњег пла-
на). Радуловић је затим именован помоћником министра рударства 
ФНРЈ Светозара Вукмановића Темпа. Када је ово Министарство уки-
нуто 8. фебруара 1950, премештен је на место помоћника председ-
ника Комитета за неметале, основаног истог дана ради руковођења 
пословима општедржавног значаја у области производње и прера-
де неметала. Када је и овај комитет укинут 14. јуна 1950. Радуловић 
је постао помоћник министра у Савету за енергетику и екстрактив-
ну индустрију (министар је био С. Вукмановић Темпо), бавећи се и 
на овој позицији пословима рударства и геолошких истраживања.56

Почетком 50-их Радуловић је у оквиру Савета руководио ра-
дом Савезне управе за геолошка истраживања, да би после њеног 
укидања јуна 1951. био постављен на чело Управе за рударска истра-
живања и рударске студије. Ово тело је основано 23. јуна 1951. као 
привредно-управни орган за предузећа која су се бавила рударским 
истраживањима и старањем о научном обрађивању резултата тих 
истраживања. Оно је такође било под надзором Савета за енергетику 
и екстрактивну индустрију. Априла 1953. Управа мења назив у Завод 
за геолошко-рударска и технолошка истраживања минералних си-
ровина. Надлежности су јој остале исте, као и руководилац. Радуло-
вић ће се на позицији директора Управе задржати све до њеног уки-
дања априла 1955.57

Већ у овом периоду Радуловић је постао један од ретких поје-
динаца упућених у пионирске радове на потрази за нуклеарним си-
ровинама у Југославији, пре свега уранијумом и торијумом, као и у 
зачетке тајног југословенског нуклеарног програма. Овај програм 
покренут је крајем 40-их година и имао је, поред прокламованог мир-
нодопског карактера, и скривене војне амбиције, диктиране од пар-

56 БВКП, БЗ, 329(082), Миладин Радуловић-Крцун. Биографија, 1; Ko je ko u 
Jugoslaviji, (Beograd: Hronometar, 1970), 873; Ljubiša Korać, Organizacija federacije 
u socijalističkoj Jugoslaviji 1943–1978, (Zagreb: Arhiv Jugoslavije, Globus, 1981), 
291–293; Službeni list FNRJ, br. 19/1947; Isto, br. 10/1950. О значају рударства и 
металургије у Петогодишњем плану видети: Petogodišnji plan razvitka narodne 
privrede FNRJ u godinama 1947–1951, (Beograd: Borba, 1947), 39–50.

57 Geoinstitut, 34–36, 328; Korać, Organizacija federacije, 292, 393–394; Službeni list 
FNRJ, br. 27, 12. april 1950, 586; Isto, br. 30, 27. jun 1951, 415; Isto, br. 8, 19. februar 
1953, 74; Isto, br. 28, 29. jun 1955.
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тијског и државног руководства. Одликовала су га скромна знања у 
области нуклеарних наука и мале кадровске и материјалне могућ-
ности. Једино што се сасвим сигурно знало јесте да су за било какав 
рад у овој области неопходне нуклеарне сировине, пре свега уран. 
Зато је крајем 40-их и почетком 50-их година у Југославији започе-
та упорна и тајна потрага за ураном, тзв. „уранска грозница“, која се 
одвијала у оквиру савезних државних органа за рударска и геолошка 
истраживања и била под строгим надзором и руководством Управе 
државне безбедности и самог државног врха.58 Миладин Радуловић 
је морао бити довољно стручан, али и уживати велико поверење др-
жавног и партијског врха да би руководио тако важним и поверљи-
вим задатком.

То поверење је дошло до изражаја марта 1955. када је фор-
мирана Савезна комисија за нуклеарну енергију (СКНЕ), као савез-
ни орган који је под непосредним надзором Савезног извршног већа 
(СИВ) помагао, координирао и руководио целокупним радом на раз-
воју нуклеарних наука и нуклеарне енергије, те практичном при-
меном науке на том подручју. За председника СКНЕ је постављен 
Александар Ранковић, потпредседник СИВ-а и државни секретар за 
унутрашњу послове, док је Миладин Радуловић именован чланом 
СКНЕ и директором Дирекције за нуклеарне сировине која је тада 
основана у оквиру Комисије.59

На првој седници СКНЕ 6. априла 1955. Радуловић је поднео 
извештај о стању истраживачких радова на нуклеарним сировина-
ма и учествовао у доношењу одлуке о изради плана рада у овој обла-
сти у наредном периоду. Тај план је предвиђао наставак започетих 
проспекција на теренима широм земље (у Македонији, Словенији, 
источној Србији и др.) у потрази за лежиштима нуклеарних сирови-
на, пре свега урана, као и развој технологија прераде тих сировина. 
Посебну пажњу је требало посветити терену Старе планине у источ-
ној Србији, где је у селу Кална већ било формирано „предузеће бр. 3“, 
у којем је требало наставити истраживања и испитати могућност по-

58 Dragomir Bondžić, Između ambicija i iluzija. Nuklearna politika Jugoslavije 1945–
1990, (Beograd: Institut za savremenu istoriju – Društvo istoričara Srbije „Stojan 
Novaković“, 2016), 74–95; Slobodan Nakićenović, Nuklearna energija u Jugoslaviji, 
(Beograd: Savezna komisija za nuklearnu energiju, 1963), 79–80.

59 Архив Југославије (АЈ), Фонд Савезна комисија за нуклеарну енергију (СКНЕ), 
177–14–40, Уредба о оснивању СКНЕ, 19. март 1955. и Решење о именовању 
СКНЕ, 19. март 1955; Službeni list FNRJ, br. 13, 23. mart 1955, 167; Nakićenović, Nuk-
learna energija, 105–108; Bondžić, Između ambicija i iluzija, 117–118.
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дизања постројења за експериментално, а потом и индустријско до-
бијање метала урана.60

Радуловић је у наредном десетогодишњем периоду био члан 
пленума СКНЕ (до средине 1965) и учествовао у раду њених органа 
(Стручног савета, Колегијума и др.). Пре свега, руководио је Дирек-
цијом за нуклеарне сировине (која је 1958. постала самостални са-
везни орган под контролом СКНЕ) и једним од три сектора СКНЕ – 
сектором за сировине. У том својству је предлагао одлуке и решења, 
старао се о њиховом извршењу, вршио надзор над радом потчиње-
них установа, подносио извештаје пленуму СКНЕ, координисао са-
радњу са Савезним геолошким заводом и Институтом за техноло-
гију минералних сировина (који су били потчињени Дирекцији) и 
другим установама и предузећима. Међу надлежностима сектора 
за сировине била су геолошка и рударска истраживања и лаборато-
ријска, хемијска и минералошка испитивања технологија нуклеар-
них сировина (уранијум, торијум, цирконијум, берилијум, кадмијум, 
графит, тешка вода итд.), као и радови на полуиндустријским техно-
лошким истраживањима, пројектовању и инвестиционим радовима 
у изградњи индустрије и освајању и покретању индустријске произ-
водње нуклеарних сировина.

Миладин Радуловић је остао на челу истраживањa нуклеар-
них сировина и после реорганизације почетком 60-их година. Тада је 
спајањем Дирекције за нуклеарне сировине (основане 1958), Инсти-
тута за технолошка истраживања минералних сировина (основа-
ног 1955) и Института за истраживање нуклеарних сировина (који 
се издвојио из Савезног геолошког завода 1960), формиран Завод за 
нуклеарне сировине. Он је преузео надлежности од наведених уста-
нова и поделио рад на сектор истраживања и сектор технологије ну-
клеарних и других минералних сировина. Деловао је под надзором 
СКНЕ. За генералног директора је постављен Миладин Радуловић и 
на овој функцији је остао све до средине 1965. године.61

60 АЈ, СКНЕ, 177–14–40, Закључци и материјали I седнице СКНЕ, 6. април 1955.
61 АЈ, 177–2–2, пов. бр. 143, 12. септембар 1956; АЈ, 177–24–93, Закључци Коорди-

национог одбора СКНЕ, 17. септембар 1956; АЈ, 177–16–52, Записник СКНЕ, 24. 
фебруар 1960; АЈ, 177–16–57, Записник СКНЕ, 30. јун 1961; AJ, 177–20–75, Запис-
ник СКНЕ 30. септембар 1965; Službeni list FNRJ, br. 23. 11, jun 1958, 597–598; Isto, 
br. 9, 27. februar 1959;  Isto, br. 10, 29. mart 1961, 243–244; Korać, Organizacija fede-
racije, 297–298, 394; Geoinstitut, 35–37, 328; Bondžić, Između ambicija i iluzija, 118–
137, 164–168.
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О значају сектора којим се бавио Радуловић говоре званични 
подаци, према којима је до 1960. на питању нуклеарних сировина у 
Југославији радило 850 сарадника у земљи и иностранству, те било 
објављено више од 200 научних радова, док је буџет сектора износио 
9.007.200.000 динара.62 У том периоду је дошло и до убрзаног развоја 
у овој области, извођена су сложена теренска и лабораторијска ис-
траживања, употребљаване су све разноврсније модерне методе и 
инструменти (посебно проспекција из ваздуха), започета је сопстве-
на производња инструмената и опреме, примењивана светска иску-
ства и методе, формирани сопствени кадрови који су се усавршавали 
у иностранству (у САД-у, СССР-у, Француској, Пољској).63

И на овом пољу се развијала интензивна међународна са-
радња, нарочито после одржавања Прве међународне конференције 
о мирнодопском коришћењу нуклеарне енергије у Женеви авгу-
ста 1955. Миладин Радуловић је као саветник био члан југословен-
ске делегације у Женеви и на седници СКНЕ 1. новембра исте године 
учествовао у анализи тока конференције и рада југословенске де-
легације. Према његовим речима, Југословени су о истраживањима 
нуклеарних сировина и технологији производње урана (посебно из 
сиромашних руда) више сазнали у личном контакту са референтима 
него из самих реферата о тим питањима.64 Билатерална сарадња са 
иностранством је такође била у успону током друге половине 50-их 
година. Радуловић је давао свој допринос, било да је као руководи-
лац организовао и надзирао различите облике сарадње, било да је и 
сам путовао у иностранство и учествовао у раду делегација и прего-
ворима о сарадњи у истраживању нуклеарних сировина.65

62 Nakićenović, Nuklearna energija, 79–80.
63 Више у: Nakićenović,  Nuklearna energija, 63–74; Geoinstitut, 13–62, 80–126, 162–

177; Bondžić, Između ambicija i iluzija, 168–173.
64 АЈ, 177–370–1489, Решење, бр. 49902, 23. јул 1955; Исто, United Nations 

International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Geneva, 8–20. 
August 1955, List of Delegates; АЈ, 177–14–41, Стенографске белешке седнице 
СКНЕ 1. новембра 1955. - Радуловић је као члан делегације учествовао и на 
Трећој међународној конференцији за мирнодопску примену нуклеарне енер-
гије у Женеви августа 1964 (АЈ, 177–371–1491, Решење бр. 2843/1, 1. август 
1964).

65 Видети примере: АЈ, 177–3–3, СКНЕ, бр. 66, 17. март 1959, Извештај о боравку 
групе за геологију и технологију у Пољској, 9–16. фебруара 1959; Исто, Писмо 
Стојана Павловића М. Радуловићу из Париза, 25. март 1959; Дипломатски архив 
Министарства спољних послова Републике Србије, Политичка архива, 1963, 
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Од нарочитог значаја била је и помоћ Југославије неразвије-
ним афричким и азијским земљама у геолошким и рударским истра-
живањима лежишта нуклеарних сировина. Тако је Миладин Раду-
ловић био на челу групе стручњака која је 1954/55. године вршила 
геолошка истраживања у Етиопији. Почетком 1959. етиопски ам-
басадор у Београду Dejazmatch Amha Abarra се распитивао код Ра-
дуловића о резултатима тих истраживања и могућностима да се у 
његовој земљи нађу одређене руде, пре свега урана, те тражио гео-
лошку карту Етиопије коју су Југословени израдили. Радуловић му је 
дао основне податке, а за особље етиопске амбасаде је организована 
пројекција дијапозитива које је делегација југословенских стручња-
ка направила током боравка у овој афричкој земљи.66

Најважнији подухват СКНЕ, сектора за нуклеарне сирови-
не и самог Радуловића, било је свакако покретање и рад полуинду-
стријског постројења Кална на Старој планини почетком 60-их го-
дина. Мање постројење је покренуто 1960. и радило је све до 1963. 
Тада је почео са радом велики полуиндустријски погон за прераду 
200 тона руде урана дневно, упркос истраживањима која су укази-
вала на ниски садржај урана у руди и високу цену такве производње. 
Очекивано је да се у перспективи наиђе на богатија лежишта, а инси-
стирало се на томе да се у међувремену обучава кадар и стичу драго-
цена технолошка искуства. Међутим, одмах је било очигледно да по-
стројење даје лоше резултате, ради слабим капацитетом и да је цена 
добијеног концентрата урана 3–3,5 пута већа од планиране. Зато је 
јуна 1965. на седници СКНЕ, на основу обимног материјала, закљу-
чено да је постројење потпуно неекономично, сувише скупо и да га 
треба затворити. Радуловић се једини до самог краја залагао за оп-
станак погона у Кални, иако је и њему било јасно да је потпуно не-
рентабилан. Свој став образлагао је великим значајем постројења за 
стицање технолошког искуства и обуку кадрова, истичући да се на 
овај начин много јефтиније долазило до обучених стручњака, про-
извода и технологије, у односу на њихову набавку из иностранства. 
Ипак, тада је донета одлука да постројење у Кални престане са ра-

Пољска, ф. 96, досије 16, сигн. 92679, Решење о учешћу на састанку југословен-
ских и пољских стручњака у Варшави 2–14. септембра 1963.

66 АЈ, 177–3–3, Белешке о разговорима са етиопским амбасадором Dejazmatch 
Amha Abarra 16. јануара 1959. и 26. марта 1959. - У овим истраживањима југосло-
венска страна је видела свој научни, привредни и трговачки интерес (АЈ, фонд 
Кабинет председника Републике (КПР), 837, II–6–а, 4. септембар 1954).
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дом (процес затварања је трајао до 1971). Ово је Радуловићу била и 
последња седница СКНЕ, пошто више није био њен члан нити дирек-
тор Завода за нуклеарне сировине.67

У истом периоду се одвијало и слабљење југословенског ну-
клеарног програма и СКНЕ, смањивање финансирања и упућивање 
на буџет република и сарадњу са привредом, што се завршило и ко-
начним престанком рада СКНЕ 1971.68 Те године је и Радуловић оста-
вио траг о свом раду у СКНЕ и на нуклеарном програму, учествујући 
у дебати коју је покренуо хрватски физичар и бивши члан СКНЕ Иван 
Супек, оптужујући југословенско државно руководство, пре свега 
Александра Ранковића, да је под маском мирнодопског нуклеарног 
програма крајем 50-их и почетком 60-их покушавало да произве-
де нуклеарно оружје. Новинар НИН-а Стане Станич је интервјуисао 
учеснике у југословенском нуклеарном програму, од којих се вели-
ка већина није сложила са Супековим ставовима (Павле Савић, Авдо 
Хумо, Иван Гошњак и др.). И Радуловић се „са презиром“ супротста-
вио Супековим оптужбама као „измишљотинама“, питајући зашто се 
Супек није повукао из СКНЕ уколико није одобравао њене планове, 
зашто је у њој остао дуже и од Ранковића и зашто сада компроми-
тује несврстану земљу и штети њеним међународним интересима и 
угледу.69

После скоро две деценије рада у савезним органима и 
бављења поверљивим пословима, Миладин Радуловић је од среди-
не 1965. прешао на републички ниво власти пошто је постављен за 
председника Савета за координацију научних делатности СР Србије. 
Од јула 1969. био је функционер Скупштине СР Србије, а потом и члан 
Савета Републике у два мандата. Пензионисан је 1. јула 1975. Преми-

67 АЈ, 177–13–34, Информација М. Радуловића о Кални, 11. јун 1965; АЈ, 177–19–74, 
Записник СКНЕ, 14. јун 1965. Више о Кални видети: Bondžić, Između ambicija i 
iluzija, 172–187.

68 О томе видети: Bondžić, Između ambicija i iluzija, 221–241. - М. Радуловић је и 
после одласка из СКНЕ новембра 1965. безуспешно покушао да укаже на штет-
ност смањења финансирања нуклеарних истраживања и упућивања на репу-
блике и привреду и опасност од већ започетог процеса одласка кадрова у ино-
странство (АЈ, 177–13–35, Забелешка са разговора у СИВ-у, 6. новембра 1965).

69 Стане Станич, „Шта је истина о нашој А-бомби“, НИН, бр. 1070, 11. јул 1971, 
15–18.
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нуо је седам година касније, 10. октобра 1982, током боравка у Бро-
дареву.70

У тексту смо на више места могли да се уверимо да је Мила-
дин Радуловић током окупације јако добро радио као илегалац. Ње-
гова субверзивна делатност је притом била разноврсна. О томе нам 
говори неколико чињеница: избављење из ропства више од хиља-
ду југословенских војника у Косовској Митровици, неколико сабота-
жа у руднику Трепча, стварање МК КПЈ у Новом Пазару, убацивање у 
Јаворски корпус ЈВуО, задобијено велико поверење његовог коман-
данта капетана Цветића, виђење са генералом Михаиловићем, запо-
ведничко место у Дежевској бригади итд. 

Са друге стране, мора се признати да му је био наклоњен сти-
цај низа околности. Тешко је поверовати да би се Радуловић тако до-
бро снашао међу четницима да није било: извесне благонаклоности 
капетана Цветића према бившим партизанима, па и Радуловићу као 
комунисти; свађа између официра ЈВуО; Цветићевог преузимања ко-
манде над Јаворским корпусом; одласка већине четничких снага ок-
тобра 1943. године у Полимље и њиховог недовољног броја за дуже 
гоњење Радуловића после пуча.

Било како било, акција разоружања Дежевске бригаде била 
је круна Радуловићевог илегалног рада. Она му је донела репутацију 
искусног обавештајца и преданог партијског радника. Како дру-
гачије објаснити позитивно држање Партије према њему до краја 
рата – командант Ибарско-моравичког партизанског одреда пре 
Светислава Трифуновића или Ратка Дражевића, његова доминантна 
улога команданта чак и када је правио грешке (битка на Гувништу), 
дозвола да обнови одред још док се налазио у Црној Гори и да га из-
двоји из Косметског батаљона (иако је Радуловић припадао МК КПЈ 
за Косовску Митровицу), те поново постављање на чело ИПО пре ло-
калних чланова КПЈ.

Будући да је Радуловићев партијски и стручни профил савр-
шено одговарао послератним потребама комунистичких власти, 
његова каријера пуне две деценије иде узлазном путањом. Обављао 
је низ одговорних функција у области рударских и геолошких истра-

70 БВКП, БЗ, 329(082), Посмртни говор Миладину Радуловићу, 2–4; Ko je ko u 
Jugoslaviji, 873; Geoinstitut, 328. - Радуловић је био носилац „Партизанске споме-
нице 1941“, Ордена Републике са сребрним венцем, Ордена Републике са злат-
ним венцем, Ордена заслуга за народ II реда, Ордена заслуга за народ са злат-
ном звездом, Ордена рада I реда, Ордена братства и јединства II реда.
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живања, а од посебног значаја је било његово руковођење устано-
вама за истраживање нуклеарних сировина и учешће у развоју ну-
клеарног програма Југославије. Пројекти којима је руководио били 
су тајни и имали су највећи државни али и научни значај, тако да се 
може закључити да се Радуловићев дубоки конспиративни рад на-
ставио и после рата (потрага за ураном у земљи и иностранству, руд-
ник Кална на Старој планини и др.).
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Summary

Dragomir Bondžić
Milutin Živković

Miladin Radulović Krcun (1912–1982) 
Contributions for Biography

Abstract: This paper brings an overview of the life and work of 
Miladin Radulović Krcun, a pre-war student of chemistry and a 
communist, one of the irst who fought, an illegal and a partisan 
embedded in Chetnik ranks, a prominent party of icial after the 
war, a leader in mining and geological research and participant 
in the Yugoslav nuclear program. The paper is based on archi-
val material stored in archives and libraries in Belgrade, Kra-
ljevo, Novi Pazar and Prijepolje, as well as on relevant scienti ic 
literature.

Key words: Miladin Radulović Krcun, World War II, Communist 
Party of Yugoslavia, Chetniks, mining and geological research, 
nuclear raw material, Yugoslav nuclear program

The life of Miladin Radulović “Krcun” is bounded by his war, politi-
cal and scienti ic career. As an offspring of Montenegrin badlands, through 
the valley of Lim, and over Golija and Kopaonik mountains, he reached 
Belgrade and the highest levers of power of the communist regime in post-
war Yugoslavia. His road was paved with events worthy of a biography of 
an intelligence service operative of great powers. After liberation, he fol-
lowed the same path, being engaged in both security and scienti ic struc-
tures, while building an enviable career within institutions related to the 
Yugoslav nuclear program. Still working in the Party’s best interest, he 
conducted mining and geological research throughout the Yugoslav terri-
tory, but also in Africa, and was involved in a secret search for uranium. As 
one of the enablers of the powerful development of the Yugoslav nuclear 
program, Radulović inevitably witnessed its decrease and decline, his bi-
ography becoming one of the greatest contributions the 20th century has 
to offer to the historical science.

Драгомир БОНЏИЋ, Милутин ЖИВКОВИЋ МИЛАДИН РАДУЛОВИЋ КРЦУН 1912 1982 . 
ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ
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Рука пружена преко света: југословенска подршка Бурми 
у борби против спољне агресије 1952–1954.

Апстракт: Овај чланак бави се до данас мало познатом, 
али веома значајном дипломатском и војном подршком 
коју је Југославија указала Бурми током раних 50-их годи-
на 20. века, када се та земља налазила у великој опасности 
од унутрашњег распада подстакнутог активном спољном 
подршком различитим герилским групама на њеној тери-
торији, пре свега одметнутим јединицама кинеских нацио-
налиста. Ова историјска епизода показала се као почетак 
активног југословенског ангажмана у Азији. Чланак се при-
марно заснива на документима из српских, мјанмарских, 
кинеских, индијских, америчких и британских архива.

Кључне речи: Југославија, Бурма, несврстаност, спољна 
агресија, војна и дипломатска подршка, кинески национа-
листи

Увод
Југословенско-бурмански1 односи засигурно спадају у посеб-

ну категорију односа изграђених међу малим земљама током годи-
на Хладног рата. Управо су опште околности тог глобалног сукоба и 

 Чланак је резултат рада на пројекту Срби и Србија у југословенском и међуна-
родном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској зајед-
ници (N0 47027) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.

1 Називи Бурма и Рангун у овом чланку се користе у стриктно историјском кон-
тексту, без икаквих политичких импликација.
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омогућиле овим двема далеким земљама, смештеним на ободу два 
блока, да успоставе блиске односе какве никада нису имале кроз чи-
таву историју. Жеља да се пронађе општа алтернатива, да се буде не-
зависан и свој, превасходно је утицала на Југославију и Бурму да по-
траже поуздане партнере и ван сопствених региона, откривајући 
бројне сличности које се, на први поглед, нису ни виделе. Међутим, 
један такав смео политички курс често је бивао изнуђен притисци-
ма који су долазили од великих сила, утичући тако на мале државе да 
успостављају интензивније везе са неочекиваним савезницима који 
су временом постајали узор за њих на унутрашњем и спољном плану. 
Историјска епизода са агресијом кинеских националистичких трупа 
(Гуоминданг – ГМД) на Бурму, а уз отворену подршку Западног бло-
ка, и хитна југословенска дипломатска и првенствено војна помоћ 
влади у Рангуну и бурманским оружаним снагама (Татмадо) пред-
стављају јасан путоказ ка бољем разумевању проблема децентрали-
зације и слојевитости истраживања ове историјске епохе. 

У суштини, ова истраживачка тема раније није била обрађи-
вана у домаћој и светској историографији, ако се изузме студија ау-
тора ових редова која се бави тематиком југословенско-бурманске 
сарадње и ширим значајем тог билатералног односа.2 Када се тај рад 
појавио у САД-у пре скоро једну деценију, аутор тада није имао на 
располагању нека од докумената из домаћих (Војни архив), а наро-
чито страних архива (Мјанмар, Индија, Британија и др.) која се сада, 
први пут, појављују у овом чланку. Стога овај рад примарно своју ана-
лизу заснива на тек откривеним документима из српских, мјанмар-
ских, кинеских, индијских, америчких и британских архива, чиме 
настоји да из више углова сагледа значај ове историјске теме за исто-
рију спољне политике Југославије, Бурме и глобалног Хладног рата.

Почеци југословенско-бурманске сарадње
Упркос објективној географској удаљености и апсолутним 

историјским, културним, религиозним, друштвеним и другим раз-
ликама, Југославија и Бурма су, током првих деценија Хладног рата, 
развиле однос врло снажних симпатија и узајамног разумевања. Не 
само да су и Југославија и Бурма прошле кроз пакао Другог светског 

2 Jovan Čavoški, „Arming Nonalignment: Yugoslavia’s Relations with Burma and the 
Cold War in Asia, 1950–1955“, CWIHP Working Paper No. 61, (Washington, DC: Wood-
row Wilson Center, 2010).
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рата, који је, у оба случаја, изродио моћан револуционарни покрет, 
већ су се оне непосредно налазиле на раселини која је делила бло-
кове, обликујући тако стабилност њихових сложених мултиетнич-
ких федералних структура.3 У много чему Југославија је представља-
ла узор за Бурму као земља која је водила независну и несврстану 
спољну политику у међународним односима и изграђивала сопстве-
ни вид социјализма. По речима једног индонежанског социјалисте, 
бурмански циљ је био да „очувају независност, изграђују социјали-
зам и да, у исто време, добију америчке доларе“, а Југословени су им 
ту били узор.4 Амерички аналитичари су примећивали да су Бур-
манци нарочито били „опчињени југословенском способношћу да 
опстану као комунистичка земља, а да се не потчине ни Москви, ни 
Западу“.5 Управо су несврстаност и засебан пут у социјализам били 
кључни фактори који су омогућили приближавање ових несваки-
дашњих партнера. 

Бурманска страна је од почетка била заинтересована да успо-
стави блиске односе са Југославијом и непосредније изучава њен 
друштвено-политички систем, а први бурмански устав, у највећој 
мери, заснивао се на југословенском уставу.6 Већ током 1947. две 
бурманске мисије добре воље посетиле су Југославију.7 Када је Ју-
гославија 1950. отворила амабасаду у Њу Делхију, бурманска стра-
на је покренула питање успостављања дипломатских односа. Током 
новембра и децембра вођени су конкретни разговори на том пла-
ну, али је дошло до извесних техничких проблема око агремана, па 
је читава ствар званично окончана тек 27. фебруара 1951.8 Осим ин-
тересовања за карактеристике југословенског друштвено-политич-
ког система, један од разлога зашто је Бурма покренула ову иниција-
тиву имао је везе и са југословенским искуством добијања помоћи од 

3 Исто, 3–10. 
4 Дипломатски архив Министарства спољних послова Србије (ДАМСПС), Поли-

тичка архива (ПА), 1954, фасцикла (ф) 53, документ 410045, Забелешка о разго-
вору са Сјахриром, председником Социјалистичке партије Индонезије, 4. јуна 
1954.  

5 Declassified Documents Reference System (DDRS), CK3100016760, Neutralism in 
the Far East, 7. 1. 1955. 

6 Hugh Tinker, Burma: The Struggle for Independence: Documents from Of icial and 
Private Sources, 1944–48, Vol. 2, (London: HMSO, 1984), 529.

7 ДАМСПС, ПА, 1947, ф-124, 423874, Телеграм југословенске амбасаде у Брита-
нији, 22. новембар 1947.

8 National Archives of Myanmar (NAM), 230 FMS 50, File 70, Establishment of diplo-
matic relations between the Union of Burma and FPRY, 29. 12. 1950. 
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САД-а, што се могло показати корисним и за бурманске односе са За-
падом.9 Амбасадор Јосип Ђерђа је врло рано увидео огроман значај 
Бурме, не само као важног југословенског партнера, већ ју је схватао 
као аутентичан и поуздан „прозор у Азију“, што се нарочито видело 
марта 1951. током његовог свечаног пријема у Рангуну.10 

Исто тако, априла 1952. и нови амбасадор Јоже Вилфан су-
срео се са изузетно пријатељским дочеком у Бурми приликом пре-
даје акредитива. „Југославија има стварно посебан положај у Бурми“, 
приметио је он, да би му стране дипломате у Рангуну отворено изја-
виле: „Вама неће бити тешко дознати и ствари које пред нама крију“. 
Том приликом  Вилфан је приметио да се унутрашње прилике у Бур-
ми полако стабилизују, али да је још увек било проблема.11 Већ у јуну 
влада у Рангуну је одлучила да отвори амбасаду у Београду, а цело-
купно особље било је премештено из бурманске амбасаде у Пакиста-
ну.12 Размене посета између влада двеју земаља постале су најзначај-
нији израз блискости и активне сарадње, тако да је југословенски 
амбасадор инсистирао да што чешће долази до посета различитих 
делегација.13 Прву бурманску цивилну делегацију, која је децембра 
1951. посетила Југославију, чинила су двојица високих дипломата 
који су претходно присуствовали заседању УН-а. Њих је тада примио 
и Тито.14 Међутим, бурманска влада је убрзо изразила жељу да нова 
цивилно-војна мисија у јуну посети далеку балканску земљу.

Како је било најављено, цивилни део делегације, предвођен 
министром индустрије У Чо Нјеном, имао би задатак да се упозна са 
привредним системом Југославије, док би њен војни део, на челу са 
генералом Чо Зоом, водио разговоре о будућој војно-техничкој са-
радњи две земље.15 Посета високе бурманске делегације трајала је 
скоро месец дана. Задатак цивилног дела делегације био је да се бли-

9 NAM, 230 FMS 50, File 70, Secret report from the Burmese embassy in the U.S., 23. 10. 
1950. 

10 ДАМСПС, ПА, 1951, ф-68, 42987, Телеграм југословенске амбасаде у Индији, 7. 
март 1951.

11 ДАМСПС, ПА, 1952, ф-14, 45977, Телеграм југословенске амбасаде у Индији, 28. 
април 1952.

12 NAM, 230 FMS 50, File 70, Telegram from the Burmese embassy in Pakistan, 12. 6. 
1952. 

13 ДАМСПС, ПА, 1952, ф-14, 46414, Будуће посете Бурми, 10. мај 1952.
14 Архив Југославије (АЈ), 836, Канцеларија маршала Југославије (КМЈ), I–2–a/18, 

Бурма, Пријем делегације СПБ-а, Сејн Бана и У Хла Маунга, 28. децембар 1951. 
15 ДАМСПС, ПА, 1952, ф-14, 46564, Телеграм југословенске амбасаде у Индији, 19. 

мај 1952.

143–176



147

же упознају са искуством послератног економског развоја Југосла-
вије, проучавајући различите организационе форме у привреди, од 
организације појединачних предузећа па све до функционисања од-
говарајућих министарства и других савезних и републичких тела 
која су се бавила економијом.16 Бурмански представници нису крили 
своје одушевљење свим оним што су тада видели у Југославији, тако 
да је У Чо Нјен истакао да они желе „не само дипломатски, већ и ста-
лан и интиман политички додир“.17 Директна последица свих ових 
посета била је коначна одлука званичног Београда да већ крајем но-
вембра именује Добривоја Видића за првог амбасадора акредитова-
ног само у Бурми, а убрзо је била отворена и југословенска амбасада 
у Рангуну.18 Исто тако, две земље су блиско и идеолошки сарађива-
ле у оквирима Азијске социјалистичке конференције (АСК), чијем су 
првом заседању у Рангуну присуствовали и југословенски делегати 
Милован Ђилас и Алеш Беблер.19

Спољна агресија на Бурму и њене међународне 
импликације
Агресија кинеских националистичких трупа на Бурму пред-

стављала је највећи изазов за власти у Рангуну у периоду после сми-
ривања најакутније фазе грађанског рата када је земља већ једном 
била доведена на границу опстанка.20 Ова криза је Бурму ставила на 
прву линију фронта Хладног рата у Азији, претећи тако да ту земљу 
претвори у место војничког обрачуна кинеских националиста и ко-
муниста, а дугорочније је могла да се преобрази у право геополитич-
ко бојиште између САД-а и Кине, односно отворени сукоб два блока. 
Једном приликом, током разговора са југословенским амбасадором, 
бурмански председник Ба У је изјавио да ГМД трупе „очигледно тра-
же да створе своју базу, а то може да доведе до обрачунавања међу 

16 АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX, 17/VI–3, Забелешка о боравку бурманске делегације, 26. јул 
1952.  

17 ДАМСПС, ПА, 1952, ф-14, 411307, Телеграм МСП-а југословенској амбасади у 
Индији, 24. септембар 1952.

18 NAM, 190 Nga Ma 52, File 103, Appointment of Dobrivoje Vidic as Yugoslav 
ambassador to Burma, 25. 11. 1952.  

19 Report of the First Asian Socialist Conference, Rangoon 1953, (Rangoon: An Asian 
Socialist Publication, 1953).

20 Hugh Tinker, The Union of Burma: A Study of the First Years of Independence, 2nd 
edition, (Oxford: Oxford University Press, 1959), 41–47. 
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Кинезима на бурманској територији“.21 У овом случају се радило о 
националистичким јединицама које су у јужним деловима Кине пре-
трпеле пораз у грађанском рату и почетком 1950. одлучиле да пређу 
границу и разместе се на бурманској територији. Њихов задатак је 
био да дуж кинеско-бурманске границе формирају герилске базе 
које би у будућности служиле да се изнова покрене покрет за „осло-
бођење“ остатка Кине.22

Генерал Ли Ми, командант ГМД трупа у Бурми, искористио 
је наредне месеце да на Тајвану и Тајланду прикупи борце и обезбе-
ди директно финансирање од Чанг Кај Шека, тајландских генерала и 
америчке амбасаде у Бангкоку. Тако је већ крајем 1950. под својом ко-
мандом у Бурми имао више хиљада војника, да би до 1953. тај број до-
стигао око 12.500 војника, релативно добро наоружаних и спремних 
на извођење већих офанзивних акција.23 Међутим, продор кинеских 
националиста је осујетио напоре владе у Рангуну да војним путем 
окончају грађански рат са комунистичким и етничким побуњеници-
ма, јер је сада већину владиних трупа требало пребацити на север 
земље. Поврх свега, различите герилске групе тада су добиле додат-
ну могућност да се снабдевају оружјем и муницијом из национали-
стичких извора.24 Већ почетком јула Татмадо је, после доласка поја-
чања и детаљнијих припрема, лансирао прву офанзиву током које су 
били нанети осетни губици ГМД јединицама, али су они ипак успе-
ли да се повуку ка свом новом упоришту, месту Монгсат.25 Док је још 
трајала војна офанизива, бурманске дипломате су неуспешно поку-
шавале да дипломатским путем реше овај проблем и принуде аме-
ричке и тајванске званичнике да помогну предају и интернирање 
ових јединица.26 

Услед избијања Корејског рата, Труманова администрација је 
почетком 1951. званично покренула тајну операцију Ције (CIA) чији 

21 АЈ, 837, Кабинет председника Републике (КПР), I–5–b, Бурма, Из забелешке о 
разговору амбасадора Видића са председником Ба Уом, 27. фебруара 1953.  

22 Bertil Lintner, Burma in Revolt: Opium and Insurgency Since 1948, (Chiang Mai: 
Silkworm Books, 1999), 111–113. 

23 Richard M. Gibson, Chen Wenhua, The Secret Army: Chiang Kai-Shek and the Drug 
Warlords of the Golden Triangle, (Singapore: John Wiley&Sons, 2011), 33–40. 

24 Robert H. Taylor, Foreign and Domestic Consequences of the KMT Intervention in 
Burma, (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1973), 16.

25 NAM, 91 HSB, File 297, Operations against Chinese Nationalist troops, July–August 
1950.

26 NAM, 44 HSB, File 244, Telegram from the Burmese embassy in Thailand, 13. 7. 1950.
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је циљ био да се, преко Тајвана и Тајланда, тајно координише снабде-
вање људством и ратним материјалом ГМД трупа у Бурми, а некад и 
да им се пружа непосредна подршка у офанзивним дејствима про-
тив Кине.27 Непосредна контрола тајванских власти над свим овим 
јединицама и њиховим операцијама била је несумњива, а појачања и 
ратни материјал из америчких извора непрекидно су достављани.28 
Како сазнајемо из неких америчких докумената, до априла 1952. 
ГМД јединице у Бурми добијале су месечно од САД-а 75.000 долара, 
као и значајне количине оружја, иако су националистички генерали 
сматрали да ни то није било довољно за озбиљније операције про-
тив Кине.29 Тако су 1952. бурманске јединице заробиле неке америч-
ке официре који су радили при ГМД штабу, што је био јасан доказ ши-
роке спољне подршке агресији на ту земљу, али се о томе ипак није 
јавно говорило.30

Званични Рангун је сматрао да је овакво америчко мешање 
било врло забрињавајуће, не само због тога што је био нарушен суве-
ренитет земље већ је заиста могло доћи до кинеске оружане акције 
против националистичких јединица, чиме би само били поткопани 
ранији владини напори за мирним договарањем са Пекингом.31 Већ 
у мају 1951. генерал Ли Ми је покренуо велику тромесечну офанзи-
ву на провинцију Јуннан, настојећи тако да подстакне локално ста-
новништво на антикомунистички устанак. Нешто слично је поку-
шао и наредне године, али без много успеха у оба случаја.32 Ција је 
унапред била обавештена о овој акцији, мада је и сама била свесна 
да је Кина дуж границе држала доста добро опремљених трупа, што 
је могло утицати на коначан успех Ли Мијеве акције.33 Ипак, званич-
ни Пекинг је, преко својих обавештајних извора, добро знао снагу и 

27 John W. Garver, The Sino-American Alliance: Nationalist China and American Cold War 
Strategy in Asia, (Armonk, London: M. E. Sharpe, 1997), 148–150. 

28 Kuomintang Aggression against Burma, (Rangoon: Ministry of Information, 1953), 
19–20.  

29 Digital National Security Archives (DNSA), CI00933, Chinese Nationalist troops in 
Northern Burma, 17. 11. 1952. 

30 ДАМСПС, ПА, 1952, ф-14, 45977, Телеграм југословенске амбасаде у Индији, 28. 
априла 1952.

31 Foreign Relations of the United States (FRUS), 1951, Vol. 6, Part 1, (Washington, DC: 
GPO, 1977), 273–274, 278–279. 

32 Zhongguo renmin jiefangjun junshi, Vol. 4, (Beijing: Junshi kexue chubanshe, 2011), 
162–163. 

33 DNSA, CI00738, Current intelligence bulletin, 16. 5. 1951. 
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распоред ГМД трупа на терену, па тако није било превише страха од 
ових офанзива.34 

Већ поменути порази подстакли су америчке званичнике да 
почну да размишљају о престанку подршке кинеским национали-
стичким трупама у Бурми, пошто су постајале превелики политич-
ки терет, али је инцијатива за дипломатско решење још увек била 
остављана бурманској страни.35 Истовремено, међу бурманским зва-
ничницима све више се испољавала бојазан да би у будућности кине-
ске комунистичке трупе могле прећи преко границе и отпочети рат-
не операције против ГМД герилаца.36 Бурма је морала да самостално 
пронађе решење, како не би постала жртва обрачуна великих сила на 
сопственој територији, пошто је све више кинеских јединица било 
распоређено дуж границе, а неке су је понекад, мада краткотрајно, и 
прелазиле.37 Међутим, Тајван је и даље настављао да авионима шаље 
помоћ овим трупама, чак ју је и повећао, упркос америчким крити-
кама.38 Пошто су и даље зависиле од америчке помоћи, власти у Тај-
беју морале су коначно да пристану да се у мају 1953. формира чет-
ворочлана комисија у Бангкоку (САД, Бурма, Тајван и Тајланд) која је 
требало да надгледа постепену евакуацију ГМД трупа (Бурма је у њој 
била посматрач, јер није признавала Тајван).39 Без обзира на све, по-
литички процес није давао резултата и морало се посегнути за дру-
гачијим решењем.

Бурма у потрази за политичком 
и војном алтернативом
Још од стицања независности Бурма је у потпуности зависи-

ла од британских испорука оружја којима је управљала Британска 
војна мисија (БВМ) у Рангуну.40 Бурмански лидери још раније су били 

34 Zhonghua renmin gongheguo waijiaobu dang’anguan [Архив МИП-а НР Кине] 
(ZWD), 204-00501-03(1), Miandian jingnei Guomindang  canyu budui wenti, 30. 11. 
1954.

35 Gibson, Chen Wenhua, The Secret Army, 114–117.
36 DNSA, CI00931, Current intelligence bulletin, 25. 10. 1952. 
37 NAM, 15/3(21), File 185, Incidents on the Burma-Yunnan border since September 

1951, 15. 12. 1951. 
38 DNSA, CI01007, Current intelligence bulletin, 3. 6. 1953. 
39 FRUS, 1952–54, Vol. 12, Part 2 (1984), 66–67, 79–80, 84–86.  
40 Matthew Foley, The Cold War and National Assertion in Southeast Asia: Britain, the 

United States, and Burma, 1948–1962, (London: Routledge, 2010), 17–18, 22–23.
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уверени да је британско, већ пословично, одуговлачење са испору-
кама оружја често било мотивисано њиховом жељом да очувају своје 
раније колонијалне интересе и допринесу победи западних клијена-
та на терену.41 Исто тако, ни Американци нису још увек били спрем-
ни да покрену пуни програм војне помоћи, пошто бурманска страна 
никако није желела да се подвргне америчким војним инспекција-
ма, па су зато само испоручили мање количине муниције.42 Истовре-
мено, бурмански званичници, као главнокомандујући генерал Не 
Вин, настојали су да изазову немир међу британским дипломатама 
и официрима у Бурми, плашећи их могућношћу да се бурманске ору-
жане снаге окрену другим земљама за набавке оружја.43 

Бурманци су свим силама настојали да принуде Британце да 
коначно испоштују потписане споразуме, али су, исто тако, желели 
и да се ослободе многих ставки у њима које су нарушавале бурман-
ски суверенитет, као што је било право Британије да шаље војску уз 
само формалну сагласност владе у Рангуну, немогућност да се одр-
жавају војне везе са другим армијама и од њих набавља војни мате-
ријал и томе сл.44 Зато је САД настојао да се пронађе средње решење и 
овлашћења БВМ прошире на азијске чланице Комонвелта, нарочито 
на Индију, како би се таквим потезом, макар у теорији, повећао ниво 
поверења између Татмадоа и страних војних мисија.45 Ово је било мо-
гуће јер је Индија већ раније помогла оружјем Бурму.46 Истина, у овом 
периоду САД је дао Бурми нешто стрељачког наоружања, топова и 
неколико десетина, углавном старих, лаких и средњих тенкова, мада 
је то био само мали део бурманских стварних потреба.47 

Већ током 1951. и 1952. Бурманци су настојали да пронађу 
алтернативне изворе снабдевања ратним материјалом, а Југосла-
вија је ту предњачила. Прва бурманска војна мисија, иако полузва-
нична, дошла је у Југославију већ децембра 1951. О овој мисији се и 

41 The National Archives (TNA), Foreign Office (FO) 643/110, Telegram from the 
Foreign Office to the British embassy in Burma, 16. 9. 1948.

42 FRUS, 1951, Vol. 6, Part 1, 302–303, 323.
43 TNA, FO 371/101021, Telegram from the British embassy in Burma, 26. 5. 1952. 
44 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-15, 43520, Забелешка о разговору са У Чо Нјеном на дан 5. 

марта 1953.
45 DNSA, VI00002, United States objectives and courses of action with respect to 

Southeast Asia, 19. 6. 1952. 
46 Selected Works of Jawaharlal Nehru (Second Series) (SWJN), Vol. 10, (New Delhi: 

Jawaharlal Nehru Memorial Fund, 1990), 410–418. 
47 ZWD, 105-00907-03(1), Miandian yu Meiguo de junshi guanxi, 12. 12. 1958.  
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најмање зна, пошто је била покривена посетом бурманских делегата 
при УН-у. Њу су чинила три бурманска официра и циљ њихове мисије 
био је да се ближе упознају са организацијом Југословенске армије. 
Највише пажње су, ипак, посветили изучавању домаће наменске ин-
дустрије, односно њеној организацији и систему управљања, па су 
зато обишли низ фабрика у Србији и БиХ, а посетили су и ваздухо-
пловну школу у Рајловцу.48 Међутим, руководство у Рангуну било је 
итекако свесно да би набавке југословенског оружја могле наруши-
ти деликатну равнотежу између Истока и Запада на том простору, 
пошто нико није желео да види ширење утицаја Титовог режима у 
Азији. 

Иако су Бурма и Југославија тада одржавале везе преко својих 
амбасада у Њу Делхију, бурмански званичници су свесно одлучили 
да заобиђу уобичајне дипломатске канале и обрате се за помоћ ју-
гословенској амбасади у Карачију.49 На основу инструкција бурман-
ског министарства одбране, јануара 1952. секретар амбасаде у Паки-
стану званично се обратио југословенским колегама са захтевом да 
Југославија испоручи одређене количине миниције која им је била 
преко потребна. За ову испоруку Бурманци су били спремни да пла-
те фунтама или сребром, волфрамом, калајем и нафтом, а паралелно 
су спремали и нову војну мисију.50 Знајући у каквим је тешким еко-
номским приликама тада била Бурма, те да нису ни имали довољно 
новчаних средстава, овај захтев је указивао на изузетну озбиљност 
ситуације.51 Већ у априлу У Чо Нјен је изнео амбасадору Вилфану да 
је њихова претходна војна мисија била импресионирана свим оним 
што је видела у Југославији и зато је хтео да пошаље нову мисију како 
би се коначно усвојило југословенско искуство изградње наменске 
индустрије.52 Бурманска војна мисија дошла је у посету Југославији 

48 Војни архив (ВА), Архив ЈНА (АЈНА), ГШ-1, кутија (к) 1, фасцикла (ф) 1, документ 
2949, Извештај о боравку војне делегације Бурме коју су сачињавали потпуков-
ник Мјинт, мајор Тун Шве и мајор Тунг Дан у нашој земљи од 9. до 23. децембра 
1951, 28. децембар 1951. 

49 FRUS, 1951, Vol. 6, Part 1, 241–242.
50 АЈ, 836, КМЈ, I–3–b/157, Шифровани телеграм југословенског посланства у 

Пакистану, 21. јануар 1952. 
51 ДАМСПС, строго поверљиво (стр. пов.), 1952, ф-1, 548, Шифровано писмо МИП 

посланству у Пакистану, 28. јануара 1952. 
52 ДАМСПС, ПА, 1952, ф-14, 46068, Телеграм југословенске амбасаде у Индији, 30. 

април 1952.
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после обиласка низа земаља западне и северне Европе.53 Исто тако, 
већ почетком јула Бурма је одлучила да пошаље и свог првог војног 
изасланика у Југославију који би био задужен за унапређење билате-
ралне војне сарадње.54

Посета бурманске цивилне и војне мисије јуна и јула 1952. 
представљала је прави продор у југословенско-бурманским војним 
односима, током које су се Бурманци непосредно упознали са ју-
гословенским системом обуке, образовања и опремања армијских 
кадрова. Војни део делегације био је одушевљен изјавама Тита и 
Кардеља да ће Југославија, „иако сама још увек у прилично тешком 
положају, ипак одвојити нешто муниције и лаког оружја за бурман-
ску армију“.55 После ове посете бурмански руководиоци су отворе-
но казали да „југословенску војну организацију вреди проучавати“.56 
Како је то раније пренео бурмански министар спољних послова, циљ 
ове посете био је да Бурма научи из југословенског искуства „из-
градњу своје армије и то на основу једне неразвијене, аграрне еконо-
мије“.57 Према томе, бурманске госте највише је интересовало „како 
мала земља успева да одржава тако јаку армију, а да се то не одра-
жава на економску стабилност земље“, а уверили су се, супротно ра-
нијим мишљењу, да пријатељство са Западом није нимало крњило 
независност Југославије. Све у свему, ова посета је постигла велики 
успех пошто су се југословенски руководиоци према гостима поста-
вили „другарски и искрено“, што Бурманци, по свом признању, ника-
да раније нису искусили у односима са другим Европљанима.58

Ова посета бурманске делегације је толико узнемирила бри-
танске званичнике да је њихов отправник послова у Рангуну нервоз-
но саопштио амбасадору Вилфану да „сумња да ће Југославија моћи 
нешто да да“ Бурманцима, нарочито пошто је званични Лондон почео 
много ефикасније да сарађује са Татмадом и да су „све те потешкоће 

53 Lintner, Burma in Revolt, 154. 
54 NAM, 156 Nga Za 52, File 95, Appointment of Major Tin Maung as military attache to 

the Burmese embassy in Yugoslavia, 4. 7. 1952. 
55 ДАМСПС, ПА, 1952, ф-14, 411307, Телеграм МИП југословенској амбасади у 

Индији, 24. септембар 1952. 
56 ZWD, 105-00907-01(1), Miandian yu Nansilafu de junshi guanxi, 12. 12. 1958. 
57 ДАМСПС, ПА, 1952, ф-35, 46424, Забелешка о разговору са министром 

иностраних послова Сао Кун Чоом, април 1952. 
58 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 2, ф. 1, 2949, Извештај о боравку бурманске војне делегације у 

нашој земљи у времену од 23. јуна до 22. јула 1952.
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отпале“.59 Међутим, француски отправник послова је потврдио да 
су Британци били „прилично узнемирени одласком бурманске де-
легације у Југославију“, па су у томе видели „покушај Бурманаца да 
се ослободе британског туторства“.60 Било је врло индикативно да 
је током ове посете британски генералштаб напречац донео одлуку 
да обнови испоруке муниције, а у Рангун је био упућен и један офи-
цир да разговара о даљим набавкама.61 Ипак, већ у августу бурман-
ска страна се обратила САД-у са молбом да јој се испоручи више од 
20.000 пушака и машинки, 300 минобацача и муниција за наред-
не две године, што је исто тако узнемирило Британце који су сада 
осећали повећани притисак са више страна на свој, до тада привиле-
гован, положај у Бурми.62 

Са друге стране, пошто се још раније дискутовало о размени 
мисија добре воље, децембра 1952. југословенска војна мисија до-
бре воље, под вођством генерала Љубе Вучковића, посетила је Бур-
му. Највиши бурмански државни и војни руководиоци свечано су их 
примили, док су, путујући по унутрашњости земље, посвуда били ср-
дачно дочекивани. Југословенски официри били су и почасни гости 
на Азијској социјалистичкој конференцији. Не само да су чланови 
мисије посетили бројне државне и војне установе, држали преда-
вања, сусретали се са званичницима свих нивоа, већ је, на крају, бур-
манска страна испоставила и прву листу муниције и наоружања које 
би желела да набави у Југославији.63 Бурманци су већ тада изјави-
ли да југословенска мисија добре воље може да им пружи „најбоље 
и најбрже“ савете како би оснажили сопствену одбрану, док су кине-
ски обавештајни извори приметили да су гости посетили војне базе 
у различитим деловима земље, где чак ни припадницима БВМ често 
није било дозвољено да бораве.64 Уз то је и амерички амбасадор тра-

59 ДАМСПС, стр. пов., 1952, ф-1, 2103, Забелешка о разговору са британским 
отправником послова Бутбијем на дан 23. августа 1952. у 10 часова. 

60 ДАМСПС, стр. пов., 1952, ф-1, 2103, Забелешка о разговору са француским 
отправником послова Жан Марсел Букином на дан 22. августа 1952. у 18 часова. 

61 TNA, FO 371/101022, Supply of arms and equipment to Burma, 16. 7. 1952. 
62 TNA, FO 371/101022, Foreign Office letter to the War Office, August 1952. 
63 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 3, ф. 1, 2949, Извештај војне делегације о свом боравку у 

Бурми, 31. јануар 1953. 
64 ZWD, 105-00907-01(1), Miandian yu Nansilafu de junshi guanxi, 12. 12. 1958. 
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жио да Југословени утичу на домаћине да прихвате америчку војну 
помоћ „јер Бурманци нас највише цене и једино ће нас послушати“.65 

Можда је најважнија непосредна последица ове посете била 
одлука бурманске владе да раскине одбрамбени уговор са Брита-
нијом и ослободи се БВМ у наредних годину дана.66 Мајор Тун Шве 
је обавестио генерала Вучковића да су, тек у последња четири месе-
ца, Британци одлучили да поново отпочну са испорукама оружја, а 
све је то била директна последица претходне посете бурманске вој-
не делегације Југославији. Тако је потпуковник Аунг Ђи саопштио ју-
гословенским колегама о карактеру војних односа Бурме са Брита-
нијом и САД-ом: „Јасно нам је да нам због нашег социјализма нису 
пријатељи, ни Енглези, ни Американци. Они нас политички уцењују. 
На сваки продати метак или пушку тражиће и траже политичке 
уступке (...) Волимо и желимо да купујемо наоружање од вас, па ма-
кар га и нешто скупље плаћали, јер знам да ћемо наићи на искреност, 
поштење и пријатељство“.67 Сходно томе, током каснијег разговора 
са бурманским отправником послова, Коча Поповић се осврнуо на ју-
гословенско искуство са совјетским војним мисијама: „Када је реч о 
војним мисијама великих сила уопште (...) такве мисије не схватају 
проблеме малих земаља и руководе се својим сопственим интереси-
ма. Међутим, сасвим је други случај када се ради о односима између 
мањих земаља, где је сарадња потребна и корисна“.68 

Ипак, Британци су били уверени да је бурманска страна само 
желела да поново испреговара нови уговор о БВМ, али да нису наме-
равали да у потпуности одустану од таквог модела сарадње.69 Ипак, 
били су изузетно забринути гласинама да би југословенска војна 
мисија заменила британску, иако је југословенска страна то одлуч-
но демантовала.70 Британска амбасада у Рангуну указивала је на све 

65 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 3, ф. 1, 2949, Извештај војне делегације о свом боравку у 
Бурми, 31. јануар 1953. 

66 British Documents on Foreign Affairs (BDFA): Reports and Papers from the Foreign 
Of ice Con idential Print 1948–1956, Part 5, Series E, Asia, 1953, Vol. 5, (University 
Publications of America, 2007), 73.  

67 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 3, ф. 1, 2949, Извештај војне делегације о свом боравку у 
Бурми, 31. јануар 1953.

68 АЈ, 837, КПР, I–5–b, Бурма, Забелешка о разговору друга Коче Поповића са бур-
манским отправником послова У Тин Маунг Ђијем, 19. јануара 1953. 

69 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-15, 41426, Извод из забележака друга амбасадора Д. Видића.
70 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-15, 43510, Забелешка о разговору друга амбасадора Видића 

са саветником британске амбасаде Бутбијем на пријему у част индијског Дана 
независности, 26. јануара 1953.
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тежи положај британских официра у тој земљи, а за последња деша-
вања кривицу су, пре свега, сваљивали на социјалистичке лидере као 
главне противнике британског утицаја.71 Зато је званични Лондон и 
послао новог амбасадора крајем 1953, како би покушао да поправи 
ситуацију и спаси британско-бурмански одбрамбени уговор, али ни 
то није помогло.72 Британске дипломате биле су итекако свесне да је 
Југославија имала све истакнутије место у бурманској политици.73 
Све у свему, отказивање одбрамбеног уговора са Британцима раш-
чистило је простор за унапређивање војне сарадње између Југосла-
вије и Бурме. 

Британске дипломате су биле свесне да су лидери бурман-
ских социјалиста били и најутицајније личности у влади и да су 
највише утицали на снажење једног неутралистичког курса који, по 
њима, можда и није толико био на штету Запада, али су, по питању 
војних набавки, апсолутно били ненаклоњени западним силама.74 
Тако је у марту 1953. бурманска влада одлучила да прекине своје 
учешће у свим америчким програмима помоћи, превасходно због 
прећутне америчке подршке кинеским националистима на њеној 
територији.75 Негде у то време, САД је свим силама настојао да одго-
вори на бурманске захтеве за војном помоћи, чак безусловно по од-
ређеним ставкама, али је, исто тако, све више био незадовољан бри-
танским ставом који је Бурму удаљавао од Запада, отварајући тако 
брешу за друге светске играче.76

Убрзо по свом доласку у Бурму, амбасадор Видић је почео да 
отворено лобира код бурманских званичника за куповину југосло-
венског наоружања. Могућности које су се отворале раскидом вој-
ног уговора са Британијом биле су више него примамљиве и Видић 
је настојао да уграби прилику која му се тако указала. Он је указао 
домаћинима да је Југославија развила сопствену војну индустрију и 

71 TNA, FO 371/106707, Letter from the British embassy in Burma, 11. 4. 1953. 
72 NAM, 15/3(9), File 124, Telegram from the Burmese embassy in Pakistan, 10. 11. 

1953. 
73 BDFA, Part 5, Series E, Asia, 1953, Vol. 5, 84. 
74 BDFA, Part 5, Series E, Asia, 1953, Vol. 5, 96–97. 
75 National Archives and Records Administration (NARA), Record Group (RG) 59, 

Central Decimal Files (CDF), 1950–1954, 690B.9321/3-1753, Telegram from the U.S. 
embassy in Burma, 17. 3. 1953. 

76 FRUS, 1952–54, Vol. 12, Part 2 (1984), 122–123, 126–127, 130–131. 
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да је била спремна да помогне Бурми испорукама оружја.77 Неколи-
ко недеља касније, током церемоније предаје акредитива, југосло-
венски амбасадор је поново указао бурманском председнику на све 
сличности скорашњег искуства две земље: „Рекао сам да је тежак пут 
једне мале земље да извојује признање света и да је зато потребно 
обезбедити одговарајућу снагу у најширем смислу (моралну, поли-
тичку, војну) (...) То је оно што је спасило Југославију“.78 Узајамно по-
верење и разумевање достигли су нови ниво када је Видић био једи-
ни страни представник који је, заједно са бурманским министрима 
одбране и спољних послова, посетио прву линију фронта према на-
ционалистичким трупама и детаљно се упознао са тамошњом ситуа-
цијом и радом локалних бурманских команданата.79

Што се тиче дипломатских потеза против стране агресије, 
Бурма је марта и априла 1953. поднела жалбу против Формозе (Тајва-
на) Политичком комитету УН-а, тражећи да се ГМД герилци коначно 
разоружају и затим подвргну репатријацији, док су тајвански пред-
ставници одбијали било какву везу са тим јединицама.80 Иако је нови 
државни секретар Џон Фостер Далес донео неопозиву одлуку да се 
ради на уклањању штетног утицаја који су стварале ове формације у 
Бурми, он никако није желео да се о овом проблему јавно дискутује 
пред УН-ом.81 После дуге дебате био је усвојен компромисни текст 
резолуције, који је поднео Мексико, у коме је отворено било осуђено 
присуство страних трупа на бурманској територији и јавно је позва-
но да се оне разоружају. Остале земље биле су упозорене да више не 
пружају никакву помоћ ни подршку овим одметницима.82 Било како 
било, пошто власти у Тајбеју нису биле јавно и недвосмислено осуђе-
не, већ су биле прихваћене опште формулације о агресији, бурман-
ски лидери су се доста разочарали у ауторитет УН-а. 

Без икакве сумње, и овом приликом је југословенска делега-
ција блиско сарађивала са својим бурманским колегама и активно је 

77 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-15, 41426, Разговори вођени на пријему код председника 
републике у част Атлија, 7. јануара 1953.

78 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-15, 48532, Забелешка о разговору амбасадора ФНРЈ у 
Бурми друга Видића са председником Бурманске Уније Ба Уом, 19. марта 1953.

79 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-15, 45358, Шифровани телеграм југословенске амбасаде 
у Бурми, 11. април 1953. 

80 William C. Johnstone, Burma’s Foreign Policy: A Study in Neutralism, (Cambridge: 
Harvard University Press, 1963), 225–228.

81 FRUS, 1952–54, Vol. 12, Part 2, 48–49, 58–59, 63–65. 
82 Kuomintang Aggression against Burma, 23–100. 
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помогла њихову тужбу, тако да је бурманска влада била искрено за-
хвална на овако снажној и непоколебљивој подршци, нарочито ис-
тичући лично залагање амбасадора Матеса.83 Бурманска штампа је 
све више писала о активној подршци Југославије бурманској тужби 
у УН-у и дубоком пријатељству које је постојало између две земље.84 
Са друге стране, америчка амбасада у Београду је, са забринутошћу, 
пратила југословенско-бурманско приближавање, као и њихову са-
радњу у Уједињеним нацијама, док је југословенско јавно мњење 
било све наклоњеније Бурми и постајало је врло критички настроје-
но према САД-у.85 Осим Југославије, Бурма је, по овом питању, ужива-
ла и снажну подршку Индије, где је Нехру лично стао иза бурманске 
тужбе и сматрао је једино прихватљивим потезом у оквирима по-
стојеће ситуације.86 

Међутим, бурманска влада је одлучила да, пре него што се 
обрати УН-у, покуша да силом скрши националистичке трупе на 
својој територији. Нажалост, бурманске јединице биле су опремље-
не старим британским оружјем, ново су ретко добијале јер га Бри-
танци нису испоручивали, а само 60% војника било је у потпуности 
опремљено оружјем и муницијом. Насупрот њима стајале су добро 
увежбане ГМД јединице, опремљене модерним америчким оружјем 
и хаубицама.87 Пошто власти на Тајвану нису желеле да примене од-
редбе договора о мирној евакуацији националистичких герилаца, 
бурмански лидери су решили да их силом натерају да га испоштују.88 
Тако је у октобру 1953. била покренута велика офанзива против ГМД 
трупа, бомбардован је њихов штаб у Монгсату и очишћено је неколи-
ко пограничних области.89 Ипак, Татмадо, по сопственом признању, 

83 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-99, 47372, Телеграм југословенске амбасаде у Бурми, 20. 
мај 1953.

84 Burma Weekly Bulletin, 29. 4. 1953. 
85 NARA, RG 59, CDF, 1950–1954, 690B.9321/4-353, Yugoslav comments on Chiang Kai 

Shek’s forces in Burma, 3. 4. 1953. 
86 SWJN, Vol. 21 (1997), 529–541.
87 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-15, 416501, Забелешка о разговору саветника амбасаде 

ФНРЈ у Бурми, друга Симића, са Тин Тејн Луом, замеником команданта морна-
рице, на дан 18. септембра 1953. 

88 NARA, RG 59, CDF, 1950–1954, 690B.9321/9-1653, Telegram from the U.S. embassy 
in Burma, 16. 9. 1953.

89 Lintner, Burma in Revolt, 147–149. 
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није имао довољно снага и оружја како би им тада нанео одлучујући 
пораз, тако да су ови успеси имали само ограничен карактер.90

Југословенска војна помоћ и ратни успеси Татмада
Као што смо могли већ видети, југословенско присуство у 

Бурми се већ почело осећати и озбиљно је угрожавало ранији при-
вилеговани положај западних земаља. Зато је саветник југословен-
ске амбасаде у Рангуну Живадин Симић сугерисао да би предност 
Југославије у односу на друге земље требало да буде брзина испо-
руке наоружања, јер су се сви остали показали неефикасним на том 
плану.91 Већ у септембру 1953. бурмански лидери су коначно преда-
ли југословенској амбасади у Рангуну званични захтев за куповину 
њеног наоружања. Првобитно су тражили 20 брдских топова М48 
Б-1 (76 мм) са 80.000 граната, а топове су тражили са лагера, како 
би што пре били испоручени, уз најповољнију цену.92 Југославија је 
била спремна да одмах прода пет комплетних артиљеријских бате-
рија опремљених топовима Б-1. Тражено је и да се што пре доставе 
показни примерци и осталог југословенског наоружања да би Бур-
манци могли убрзо да одлуче шта би још набавили.93 У новембру је 
испостављена додатна листа захтева, тако да је бурманска армија 
још тражила минобацаче и ракетне бацаче са комплетном опремом 
и више хиљада граната и ракетних пуњења за њих, као и мању ко-
личину противтенковских мина, ручних граната, пламенобацача и 
др.94 

У децембру је специјални изасланик предузећа „Југоимпорт“ 
боравио у Бурми како би закључио први уговор о куповини оружја 
између две земље. Укупна вредност овог уговора била је 700.000 

90 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-44, 416280, Шифровано писмо југословенске амбасаде у 
Јапану, 25. децембар 1953. 

91 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-15, 416523, Информације о бурманској армији, 10. октобар 
1953. 

92 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-15, 416496, Забелешка о разговору саветника амбасаде 
ФНРЈ у Бурми друга Симића са Маунг Маунгом, сталним секретаром Министар-
ства одбране, на дан 23. септембра 1953.

93 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-15, 416496, Забелешка о разговору саветника амбасаде 
ФНРЈ у Бурми друга Симића са Маунг Маунгом, сталним секретаром Министар-
ства одбране, на дан 26. октобра 1953.

94 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-15, 416496, Забелешка о разговору саветника амбасаде 
ФНРЈ у Бурми друга Симића са Маунг Маунгом, сталним секретаром Министар-
ства одбране, на дан 6. новембра 1953.
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фунти, да би касније цена нарасла до 887.000 фунти или негде око 
2,5 милиона долара. Ово је било приде уз горепоменуте топове који 
су били набављени неколико месеци раније. Ова нова наруџбина је 
обухватала ракетне бацаче, тешке митраљезе, више од 280.000 кома-
да минобацачких, топовских и тенковских граната различитих ка-
либара, као и 15 милиона комада пушчане и пиштољске муниције.95 
Требало би, такође, нагласити да количина продатог оружја наведе-
на у овим уговорима није увек била коначна, те да је било и додатних 
испорука које често нису биле бележене. 

Током децембра Југославију је посетио У Ти Хам, главни кон-
тролор бурманске армије за набавке, који је, заједно са бурманским 
војним изаслаником, посетио низ фабрика наменске индустрије, а 
највише оне које су биле специјализоване за производњу муниције 
и експлозива, што су тада биле примарне потребе Татмада.96 Осим 
тога, ови бурмански представници били су заинтересовани да им се 
помогне да и сами отворе једну фабрику муниције, што би им омо-
гућило да ускоро заврше са „Куоминтанговцима, информбировцима 
и осталим побуњеницима“.97 Исто тако, доста пажње је било посвеће-
но и набавци товарних коња који би вукли топове Б-1 на брдском те-
рену и у џунглама, где су се и водиле главне борбе против ГМД гери-
лаца.98 Истовремено, током децембра и јануара 1953/54. једна група 
бурманских официра, подофицира и војника прошла је интензивну 
обуку руковања и гађања топовима Б-1 у артиљеријској школи у За-
гребу, а обишла је и низ фабрика наменске индустрије и непосредно 
је пратила ток испорука оружја Бурми.99

95 Čavoški, „Arming Nonalignment“, 32–33. 
96 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 143, ф. 3, 8588, Извештај о посети артиљеријској школи у 

Загребу, фабрици муниције у Вогошћу и предузећу Братство у Новом Травнику 
од стране бурманског војног изасланика од 27. новембра до 2. децембра 1953, 
5. децембар 1953. 

97 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 147, ф. 3, 8588, Извештај о посети фабрици Крушик од стране 
контролора за набавке бурманске армије, У Ти Хама, војног изасланика Бурме, 
мајора Маунг Тина, мајора Је Туна, капетани По Мјат Ја и Сое Тејна на дан 21. 
децембра 1953, 24. децембар 1953. 

98 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 148, ф. 3, 8588, Извештај са четвородневног пута по гарнизо-
нима ЈНА екипе састављене од мајора Радуновића из Одељења за везу, мајора 
Бунушевца из Ветеринарске управе и бурманског капетана Мај Мина у вре-
мену од 16. до 20. децембра 1953, 22. децембар 1953. 

99 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 4, ф. 1, 2949, Групе официра, подофицира и војника бурманске 
армије у нашој земљи од 8. децембра 1953. г. до 12. јануара 1954. г., ради обуке 

143–176



161

Извештавајући о југословенским испорукама, саветник Си-
мић је навео да су му У Чо Нјен и министар одбране У Ба Шве рекли 
да су се одлучили за Југославију као новог војног партнера јер нису 
били сигурни да ли би САД искористио питање набавки муниције 
као „средство притиска“ и да ли би им „лиферовали муницију увек 
кад затреба“. Зато је и дошло до тако лаких преговора и брзог закљу-
чења билатералног уговора, а бурманска страна је затражила да их 
убудуће Југославија снабдева свим врстама оружја. Нарочито се ин-
систирало на обезбеђивању једногодишњих потреба у муницији за 
све врсте наоружања, чиме су италијански произвођачи муниције 
били коначно истиснути из Бурме. Озбиљно се размишљало и да 
„армију реорганизују користећи наша искуства“. Зато је Симић от-
ворено саветовао: „Ако би могли, углавном, задовољити све њихове 
потребе, они би се, вероватно, по питању обуке и усавршавања, одлу-
чили на претежан ослонац на нас. Стога (...) треба најдетаљније про-
учити њихов захтев за нашу сугестију о увођењу новог наоружања у 
њихову армију и (...) по могућству, настојати да, углавном, задовољи-
мо њихове потребе (тако да не буду принуђени да се обраћају други-
ма)“.100 Поред тога, бурманска страна је тражила и да се формира јед-
на група југословенских војних стручњака који би дошли у Бурму и 
учествовали у свакодневном раду Татмада, вероватно као замена за 
отпуштене британске официре.101

Штавише, генерал Не Вин је био изузетно захвалан на ју-
гословенској војној помоћи и пренео је југословенској амбасади да 
су топови Б-1 били успешно тестирани. Током овог сусрета он је на-
рочито нагласио да је то „први пут да им једна земља продаје оружје 
без икаквих погађања и компликација“.102 Чим је оружје стигло у Ран-
гун, сви топови, бацачи пламена и бацачи ракета су одмах послати на 
фронт и одлично су се показали у акцији против кинеских национа-
листа, што је било од велике помоћи бурманским јединицама, које су 
до тада биле слабо опремљене. Било је, истина, извесних пропуста у 
паковању муниције за тропске услове и изостанка дела техничке до-

на топу Б-1 и још неким врстама оружја, као и пријема материјала које је наша 
војна индустрија испоручила Бурми, 14. јануар 1954. 

100 ДАМСПС, ПА, 1953, ф-15, 416496, Извештај југословенске амбасаде у Бурми, 4. 
децембар 1953. 

101 ДАМСПС, стр. пов., 1954, ф-1, 85, Нека питања из војне сарадње са Бурмом, 27. 
фебруар 1954. 

102 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-14, 49043, Забелешка о разговору са генералом Не Вином, 
командантом бурманске армије, 27. фебруара 1954.

Јован ЧАВОШКИ РУКА ПРУЖЕНА ПРЕКО СВЕТА: ЈУГОСЛОВЕНСКА ПОДРШКА БУРМИ 
У БОРБИ ПРОТИВ СПОЉНЕ АГРЕСИЈЕ 1952 1954.



162

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2018.

кументације, али то никако није нарушило значај читаве ове пошиљ-
ке.103 Високи официри су исказали своје велико задовољство квали-
тетом југословенског оружја и изнели су да су озбиљно разматрали 
да наруче нове пошиљке топова Б-1, минобацача, пламенобацача, 
базука, муниције и др., док је генерал Чо Зо нарочито инсистирао на 
куповини нових топова Б-1, који су се одлично показали у борби.104 
Исто тако, бурмански војни званичници су истакли да је квалитет ју-
гословенских производа, иако су били мало скупљи од других, био 
бољи од британског и индијског, нарочито када се радило о војнич-
ким цокулама.105 

Управо су југословенске испоруке оружја радикално проме-
ниле перцепцију могућности које су се пружале на међународном 
плану за политичке и војне кругове у Рангуну, што се нарочито ви-
дело у неочекивано жестоким оптужбама које је генерал Не Вин от-
ворено изнео на рачун САД-а и његове подршке герлицима ГМД.106 
Бурмански војни званичници су уверавали југословенске саговор-
нике да више неће склапати одбрамбене уговоре са Британцима, већ 
само о пријатељству, те да, по питању војних набавки, не желе више 
да буду зависни од Британије, која није испуњавала раније уговоре, 
па су често били принуђену да купују на црној берзи.107 Неки од њих 
су чак отворено испољили жаљење што много раније нису успоста-
вили сарадњу са Југославијом и одатле набављали преко потребно 
оружје, избегавши тако непрекидне британске уцене.108 Иначе, бур-
мански званичници су у поверењу већ раније саопштили југословен-
ским колегама да је повећано интересовање страних обавештајних 

103 ДАМСПС, стр. пов., 1954, ф-1, 85, Нека питања из војне сарадње са Бурмом, 27. 
фебруар 1954. 

104 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-14, 49043, Забелешка о разговору са Такин Чит Маунгом, 
парламентарним секретаром Министарства одбране, 11. марта 1954.

105 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-14, 49043, Забелешка о разговору са У Ти Ханом, директо-
ром за снабдевање Министарства војске, 31. марта 1954.

106 NARA, RG 59, CDF, 1950–1954, 690B.9321/12-2253, Memorandum of conversation 
between General Ne Win and the army and air attaches of the U.S. embassy in Burma, 
22. 12. 1953.

107 ДАМСПС, стр. пов., 1954, ф-1, 84, Забелешка о разговору са Такин Чит Маунгом, 
парламентарним секретаром Министарства одбране, на дан 8. јануара 1954. 

108 ДАМСПС, стр. пов., 1954, ф-1, 84, Забелешка о разговору саветника амбасаде 
ФНРЈ, друга Симића, са пуковником Ба Таном, чланом савета Министарства 
одбране, при испраћају екипе за пријем коња у Југославији, на дан 5. децембра 
1953.
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служби за југословенско-бурманску војну сарадњу.109 Југословенска 
војна сарадња са Бурмом стварала је осећај нервозе међу западним 
силама које су постепено губиле упориште у овој земљи, а званични 
Београд је полако попуњавао овај упражњени простор.110 

У поверљивом телеграму који је државни секретар Далес по-
слао америчкој амбасади у Лондону, он је обавестио свог британског 
колегу Ентонија Идна да се САД надао да ће Британија успети да очу-
ва добре односе са званичним Рангуном, као и да ће обе стране пра-
тити све промене на војном плану: „Одсуство деловања са наше стра-
не, не само да ће наштетити односима САД и Уједињеног Краљевства 
(УК) са Бурмом (...) него ће натерати Бурму да потражи оружје за ку-
повину на другој страни. Уколико се Бурма осети обавезном да тра-
жи набавке из комунистичких извора, елементи, пријатељски према 
САД и УК унутар Бурме, као и бурманске везе са слободним светом 
биће ослабљене. Стејт департмент сумња да би, било шта што учине 
владе САД и УК, могло да измени одлучност владе Бурме да ограни-
чи изворе набавки оружја на једну земљу“.111 Ово је било више него 
јасно упозорење, а британска амбасада у Рангуну се почела отворено 
хладно односити према југословенским дипломатама, истовремено 
покушавајући да открије све појединости овог односа и ширећи раз-
личите гласине о југословенској политици.112

Поред тога, амерички Савет за националну безбедност (СНБ) 
је препоручио да САД „брзо и ефикасно снабдеју Бурму војном опре-
мом и другим материјалом“ и „буду спремне да обнове економску по-
моћ (...) ако је Бурма затражи“. „Непожељно је да Британци одржавају 
монопол над војном помоћи Бурми“, закључио је тада СНБ.113 Аме-
рички амбасадор је био веома нервозан због могућности да се Бур-
ма окрене совјетском блоку или Југославији за војну помоћ и зато је 
препоручивао да САД под хитно отпочне са испорукама оружја Бур-
ми, макар у вредности од 10 милиона долара, што би задовољило ос-
новне потребе. Он је још упозорио: „Уколико не реагујемо на време, 

109 ДАМСПС, стр. пов., 1954, ф-1, 85, Нека питања из војне сарадње са Бурмом, 27. 
фебруар 1954. 

110 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-14, 49043, Забелешка о разговору са руководиоцем цен-
тралног слагалишта за муницију, 27. фебруара 1954.

111 FRUS, 1952–54, Vol. 12, Part 2, 163. 
112 ДАМСПС, стр. пов., 1954, ф-1, 636, О нашим односима са амбасадом Велике Бри-

таније.
113 DNSA, PD00384, United States objectives and courses of action with respect to 

Southeast Asia, 16. 1. 1954.
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стварамо ризик да ће се Бурманци обратити комунистичком бло-
ку за набавке (...) Исто тако, било би неповољно уколико би се Бур-
манци окренули Југославији и успоставили однос који би само осна-
жио бурманску марксистичку пристрасност“. Себалд је сматрао да би 
хитне испоруке оружја Бурми везале ту земљу за Западни блок, што 
би онда резултирало „забијањем клина у неутралистички блок, који 
је тренутно био под Нехруовим утицајем и очигледним вођством“.114 
Овакве идеје указивале су на то да су геополитичке импликације ју-
гословенских испорука оружја Бурми биле много шире од чисто би-
латералних веза. 

Амерички амбасадор се, на све начине, трудио да сазна од ју-
гословенских дипломата у Рангуну какво је све оружје Југославија 
продала Бурми, мада је често и сам био доста добро информисан.115 
Убрзо су и индонежанске и француске дипломате у Рангуну имале 
индиције да се ради о важном послу између две земље, иако су ју-
гословенске колеге одбијале да им било шта кажу.116 Индијска ам-
басада у Рангуну је такође извештавала своје министарство о овим 
проблему. Они су првобитно сматрали да југословенско-бурман-
ски односи, иако блиски у почетку, више нису били толико срдач-
ни и мислили су да ће Југославија убудуће играти много мању уло-
гу у бурманском политичком животу.117 Ипак, индијска процена је 
била потпуно погрешна, па се зато њихов амбасадор у Рангуну из-
ненада почео интересовати за питања југословенско-бурманске вој-
не сарадње, али ни они нису могли ништа детаљније сазнати.118 Не-
посредно после првих југословенских испорука оружја, земље као 
Западна Немачка, Белгија, Холандија, Индија и Израел понудиле су 
војне експерте Бурми, док су Британци озбиљно замерили бурман-
ској страни што је купила југословенске топове. Ипак, и они сами су 
убрзали са испорукама оног ратног материјала који је Бурма давно 
купила, али који јој никада није био испоручен. Југословенска амба-

114 FRUS, 1952–54, Vol. 12, Part 2, 194–195.
115 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-14, 42493, Забелешка о разговору амбасадора Булајића са 

америчким амбасадором Себалдом,  на дан 11. јануара 1954.
116 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-14, 42494, Забелешка о разговорима саветника амба-

саде ФНРЈ, друга Симића, на пријему код сијамског војног аташеа, 14. децембра 
1953.

117 National Archives of India (NAI), Ministry of External Affairs (MEA), 3(12)-R&I/54, 
Annual political report from the Indian embassy in Burma for 1953.

118 NAI, MEA, B/54/1333/4-5, Report from the Indian embassy in Burma for the month 
of January 1954. 
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сада је, из поверљивих извора, дознала да је бурмански Савет за на-
ционалну одбрану одржао састанак на коме је премијер У Ну рекао 
да се „не може рачунати на ужу војну сарадњу ни са једном великом 
земљом, већ се треба ослонити на мале земље и навео на првом ме-
сту Југославију и друге (Израел, ако има услова за то)“.119

Већ крајем децембра 1953. У Ба Шве се обратио југословен-
ској амбасади са молбом да се пошаље једна група југословенских 
војних стручњака која би „обишла војне јединице, видела стање, на-
оружање и друго и овде разговарали о свим тим питањима“.120 Зато 
су, са првом пошиљком оружја, у Бурму стигла и двојица војних 
стручњака који су обишли војне јединице и установе у Рангуну, Ман-
далеју, Мајмјоу, Мулмејну и Тавоју. Југословенски стручњаци су ви-
дели како се непрекидно радило на школовању и обуци бурманских 
официра и војника, отварању нових центара за обуку, пре свега за 
артиљерију, што је имало везе и са набавкама брдских топова у Ју-
гославији, унапређивали су се капацитети производње лаког оружја 
и муниције, где је, такође, тражена југословенска помоћ.121 Нови ам-
басадор Крсто Булајић држао је да је ово била изванредна прилика 
да се оснаже билатерални односи, стварајући тако „једно погодно тр-
жиште за нашу војну индустрију, а преко Бурме, верујем, далеко лак-
ше и у Индонезији“.122

Међутим, за разлику од ранијих неуспеха на бојном пољу, 
управо је брза испорука југословенског оружја директно утицала на 
то да се званични Рангун одлучи да војним путем реши проблем ки-
неских националистичких герилаца. Америчка амбасада у Рангуну 
имала је снажне индиције да се спремала нова војна офанзива, по-
што су се бројне јединице Татмада пребацивале на нове положаје 
дуж фронта, мада нико није очекивао акцију великих размера.123 
Операција „Бајинаунг“, како се оперативно звала читава ова офан-

119 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-13, 4513, Шифровано писмо југословенске амбасаде у 
Бурми, 9. јануар 1954.  

120 ДАМСПС, стр. пов., 1954, ф-1, 84, Забелешка о разговору амбасадора К. Булајића 
са У Ба Швеом, министром одбране, 26. децембра 1953. године. 

121 ДАМСПС, стр. пов., 1954, ф-1, 83, Информације о запажањима из обиласка неких 
војних јединица и установа у Бурми од стране саветника Симића и војних 
стручњака инжењера Ђорђевића и мајора Теодосијевића, 25. фебруар 1954.

122 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-13, 4138, Шифровано писмо југословенске амбасаде у 
Бурми, 27. децембар 1953.  

123 NARA, RG 59, CDF, 1950–1954, 690B.9321/2-2554, Telegram from the U.S. embassy 
in Burma, 25. 2. 1954.

Јован ЧАВОШКИ РУКА ПРУЖЕНА ПРЕКО СВЕТА: ЈУГОСЛОВЕНСКА ПОДРШКА БУРМИ 
У БОРБИ ПРОТИВ СПОЉНЕ АГРЕСИЈЕ 1952 1954.



166

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2018.

зива, названа по великом краљу из XVI века, оснивачу Другог бур-
манског царства и освајачу Тајланда, довела је, први пут, до тога да су 
„операције великих размера изведене од стране армије, а не неколи-
ко батаљона“, као што је раније увек био случај.124 Јединице изабране 
за ову офанзиву прошле су тромесечну интензивну обуку и биле су 
опремљене тек купљеним југословенским оружјем.125 

Ове јединице брзо су потукле одреде кинеских национали-
ста, потиснуле су их ка Тајланду, а убрзо је пало и њихово главно упо-
риште у Монгсату, као и стратешки аеродром за снабдевање, главна 
радио-станица, главни магацин за снабдевање, а припадници Татма-
да су се пробили до саме границе.126 Званични Банкок је још раније 
донео одлуку да очува добросуседске односе са Бурмом и држао се 
суздржано по овом питању.127 Већина трупа ГМД била је натерана да 
бежи преко границе или у још неприступачније делове Бурме и Ла-
оса, а са њима је бежао и део каренских побуњеника, што је све ука-
зивало на велики успех ове офанзиве.128 Већина страних посматра-
ча је морала да примети да је сама офанзива била овенчана великим 
успехом, бурманске јединице су имале врло мало губитака, док је не-
пријатељ био распршен, иако је касније покушавао да се врати пре-
ко границе.129 Под утиском ових војних успеха биле су лансиране још 
две одвојене војне операције против каренских и комунистичких 
побуњеника у централним деловима земље, које су исто тако имале 
значајне резултате.130

Разлози за овакав брз успех бурманске армије сводили су 
се на бољу техничку опремљеност ових јединица и апсолутно бур-
манско господарење ваздухом, као и на деморалисаност кинеских 
националистичких трупа. У првим извештајима са фронта била је 
истицана употреба југословенских топова, базука, минобацача и 

124 Tinker, The Union of Burma, 331. 
125 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-13, 44892, Информација о развоју офанзиве Бурманске 

армије против КМТ, 8. април 1954.  
126 NARA, RG 59, CDF, 1950–1954, 690B.92/4-2154, Telegram from the U.S. embassy in 

Burma, 21. 4. 1954.
127 NAM, 15/3(9), File 136, Thai-Burma relations, 9. 1. 1954. 
128 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-14, 45922, Забелешка о разговору амбасадора Булајића са 

врховним командантом бурманске армије генералом Не Вином, 7. априла 1954. 
129 NAI, MEA, B/54/1333/4-5, Report from the Indian embassy in Burma for the month 

of April 1954. 
130 Robert H. Taylor, General Ne Win: A Political Biography, (Singapore: ISEAS, 2015), 
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пламенобацача, како би се тако подвукла озбиљност ове офанзиве 
и добра техничка опремљеност бурманских трупа, те да се подигне 
морал јединицама које су се бориле на фронту.131 И бурмански мини-
стар спољних послова, током своје посете Југославији у марту 1954, 
захвалио се на испорукама оружја које се тада успешно употребља-
вало у операцијама против ГМД герилаца.132 Бурманско јавно мњење 
је у потпуности било уз владу и снажно је подржавало ову нову офан-
зиву, а у медијима су истицани изванредни резултати у примени но-
вог југословенског наоружања. Утисак који су југословенске испо-
руке оружја оставиле на бурманску јавност био је толико јак да су 
комунистички герилци једном чак напали воз који је превозио ју-
гословенске топове и коње на фронт, желећи тако да пошаљу снаж-
ну политичку поруку, али нису били успешни у овој акцији.133 Топови 
Б-1 су постали толико популарни у редовима Татмада да су и други 
команданти тражили да им се испоруче, али су они тада били упо-
требљени само у борбама против ГМД трупа.134

Како је тада изјавио француски војни аташе у Бурми, „Бур-
манци могу за своје успехе против ГМД да захвале југословенским 
топовима“.135 Поред тога, индијски обавештајни извори су јавља-
ли да је бурманско ратно ваздухопловство још од јануара користи-
ло југословенске ракете у нападима на побуњенике.136 Отправник 
послова Индонезије мислио је да Југословени препродају америч-
ке топове, па кад је сазнао да их Југославија сама производи, био је 
врло изненађен.137 Широм Бурме се већ знало да су хитне испоруке 
југословенског оружја, нарочито брдских топова, пресудно утица-
ле да операције „против ГМД банди буду овенчане огромним успе-

131 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-13, 43288, Шифровано писмо југословенске амбасаде у 
Бурми, 5. март 1954.  

132 АЈ, 837, КПР, I–3–a, Бурма, Забелешка о разговору државног секретара за ино-
стране послове друга Коче Поповића са министром иностраних послова Бурме 
Сао Кун Чоом у ДСИП-у, дана 29. марта 1954.

133 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-13, 44892, Информација о развоју офанзиве Бурманске 
армије против КМТ, 8. април 1954.  

134 ДАМСПС, стр. пов., 1954, ф-1, 403, Забелешка о разговору са У Маунг Маунгом, 
сталним секретаром Министарства одбране, 7. маја 1954.

135 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-14, 416762, Забелешка о разговору вођеном на коктелу при-
ређеном од стране Вибакора, секретара индонежанске амбасаде, 3. априла 1954. 

136 NAI, MEA, B/54/1411/4, Letter from the Indian embassy in Burma, 7. 1. 1954. 
137 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-14, 49044, Забелешка о разговору друга Радослава Мали-

шића, трећег секретара амбасаде ФНРЈ у Рангуну, са отправником послова 
Индонезије у његовој канцеларији, 10. априла 1954. 
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хом“.138 О општем значају југословенских војних испорука можда нај-
боље сведочи поверљиви извештај Ције са терена: „Бурманске трупе 
су натерале кинеске националисте у бекство. Ова успешна војна ак-
ција била је могућа јер су бурманске трупе биле опремљене брдским 
хаубицама и минобацачима које је југословенска влада бесплатно 
[sic] дала Бурми (...) Нова југословенска оруђа (...) показала су се као 
изузетно ефикасна. Уз довољну количину таквог оружја бурманска 
влада може да истера све побуњенике из Бурме, укључујући и кине-
ске националисте. Југословенски поклон био је изузетно користан, 
али не и довољан за бурманске потребе“.139 Приметно је да је САД још 
увек желео да, по сваку цену, створи сопствену позицију главног до-
бављача оружја за Бурму. 

Америчка амбасада у Рангуну је сматрала да је нова офанзива 
била погрешан потез јер је могла да осујети мирну евакуацију трупа 
ГМД, што је онда могло да угрози америчке напоре за посредовањем 
и резултира одлуком кинеских националиста да се и даље боре.140 
Без обзира на све, бурманске власти су остале посвећене својим ра-
нијим циљевима и САД није могао, као раније, да се ефикасно меша 
у унутрашње односе у тој земљи. Амерички амбасадор био је убеђен 
да је влада у Рангуну одлучила да војним путем реши питање прису-
ства трупа ГМД на својој територији пре почетка сезоне монсуна.141 
У Чо Нјен је лично саопштио америчком амбасадору да су Тајван и 
јединице ГМД на терену изневерили процес евакуације, те да им се 
више није могло веровати, тако да је, као последица тога, била доне-
та одлука за неизоставну војну акцију.142 Све ово је непосредно ути-
цало да америчка страна поново отпочне да озбиљно размишља о 
војној помоћи Бурми, разматрајући суму од око 20 милиона долара, 
чак радикално модификујући услове за пружање такве помоћи.143 
Ипак, бурмански званичници нису више били толико заинтересова-

138 Dr. Maung Maung: Gentleman, Scholar, Patriot, ed. Robert H. Taylor, (Singapore: 
ISEAS, 2008), 414. 

139 NARA, CIA Records Search Tool (CREST), CIA-RDP80-00810A003901060005-7, 
Yugoslav Military Aid to Burma, 14. 4. 1954. 

140 FRUS, 1952–54, Vol. 12, Part 2, 206–208. 
141 NARA, RG 59, CDF, 1950–1954, 690B.9321/3-954, Telegram from the U.S. embassy in 

Burma, 9. 3. 1954.
142 FRUS, 1952–54, Vol. 12, Part 2, 208–212.
143 DDRS, CK3100314050, Proposal for the provision of military equipment to Burma, 

19. 8. 1954. 
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ни да себе подвргавају разним условљавањима западних сила, када 
су већ имали алтернативни извор снабдевања у Југославији.

Међутим, успеси на бојном пољу натерали су Тајван да по-
пусти и био је договорен план фазне евакуације националистич-
ких трупа из Бурме, тако да је првобитно било евакуисано око 2.000 
људи, већином неборбеног особља (жене, деца, старци), док су вој-
ници предали само застарело оружје, иако су сви знали да су раније 
били наоружани модерним америчким наоружањем.144 Тек после 
ове нове велике офанзиве Татмада, подржане југословенским испо-
рукама, број евакуисаних војника је до септембра нарастао на пре-
ко 5.700 људи, сада углавном војноспособних и добро наоружаних 
појединаца.145 Ипак, бурманске власти нису биле задовољне бројем 
евакуисаних герилаца, пошто се део њих опет појавио на Тајланду, 
а неки су поново тајно прешли границу са Бурмом.146 Током сушне 
сезоне 1954/55. бурманске јединице поново су успешно извеле ак-
цију потискивања ГМД трупа из граничног подручја, тако да је њи-
хов даљи борбени потенцијал био знатно умањен и више нису пред-
стављале значајнију опасност по бурмански суверенитет.147

Стога су већ у јулу 1954. Бурманци испоставили југословенској 
амбасади нови захтев за куповином оружја, пре свега топова, муни-
ције и коња. Под утиском скорашњих великих успеха на фронту, Тат-
мадо је желео да купи још 20 топова Б-1 са комплетном опремом и ре-
зервним деловима, 40.000 граната различитих калибара и ракетних 
пуњења, 115 коња, као и машине за одржавање, производњу резерв-
них делова и производњу граната за топове Б-1. Укупна вредност овог 
новог уговора била је нешто преко милион долара, а бурманска страна 
је тражила да се целокупна пошиљка што пре испоручи.148 Југославија 
је била спремна и да испоручи Бурми преко потребне специјалне пум-
пе за одржавање топова у условима џунгле, чак иако Бурманци нису 
одмах имали слободна средства да за њих плате.149 Исто тако, на зах-

144 BDFA, Part 5, Series E, Asia, 1953, Vol. 5, 105–107. 
145 Gibson, Chen Wenhua, The Secret Army, 156–161.
146 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-13, 42509, Проблем повлачења куоминтаншких трупа из 

Бурме, септембар 1954. 
147 NAI, MEA, F I-4/55-BC, Report from the Indian military attaché in Burma for the 

period 1 to 30 April 1955.
148 Čavoški, „Arming Nonalignment“, 41–42. 
149 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-14, 48147, Забелешка о разговору друга Лазе Латиновића, 

начелника V одељења, са бурманским отправником послова У Кин Маунг Гале 
и војним изаслаником Маунг Тином на дан 16. јуна 1954.
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тев бурманских званичника, одлучено је да се три југословенска офи-
цира пошаљу у Бурму као артиљеријски инструктори, како би на лицу 
места обучавали бурманске војнике у руковању артиљеријом у бор-
би.150 Индијски обавештајни извори су јављали да су током каснијих 
офанзива југословенски инструктори били распоређени по бурман-
ским артиљеријским јединицама, док је један потпуковник чак био за-
дужен за артиљерију која је била непосредно ангажована на фронту.151 
Кинеске дипломате су касније приметиле да су југословенски војни 
саветници имали огроман утицај на бурманско командовање на свим 
нивоима. Југословенски војни стручњаци, по Кинезима, били су нај-
бројнији и најпопуларнији у бурманској армији.152

Успешна употреба југословенског оружја у борби утицала је 
на Британце да одмах понуде сопствене брдске топове, иако раније 
нису ни хтели да их испоруче, али су Бурманци то опет одлучно од-
били.153 Како је то У Ба Шве саопшто амбасадору Булајићу, бурман-
ска страна више није желела да се ослања на САД јер је он то могао 
да искористи за „разне врсте притисака“, по сваку цену су желели 
да се отарасе Британаца, а због различитих разлога нису желели ни 
да се ослањају на Индију.154 Индијски војни изасланик је у поверењу 
јављао да се тајна југословенског успеха у Бурми огледала у чињени-
ци да су Југословени били „нарочито предусретљиви када су, у нај-
краћем могућем року, обезбедили опрему за пук брдске артиљерије, 
што је тада било хитно потребно бурманској армији“. Међутим, осим 
брзине испоруке наоружања, Југославија је показала и знатну флек-
сибилност у могућности плаћања, што је бурманска страна јако це-
нила.155 Када све то упоредимо са британском и америчком војном 
помоћи, која је увек била условљавана или је стално каснила, није ни 
чудо што је бурманско руководство било више него вољно да даље 
развија војну сарадњу са Југославијом. 

150 ВА, АЈНА, ГШ-10, к. 375, ф. 1, д. 2, 1498, Телеграм југословенског војног 
изасланика у Бурми, 23. октобар 1954. 

151 NAI, MEA, F I-4/55-BC, Report from the Indian military attaché in Burma for the 
period 1 to 31 March 1955.

152 ZWD, 105-00907-01(1), Miandian yu Nansilafu de junshi guanxi, 12. 12. 1958. 
153 ДАМСПС, ПА, 1954, ф-14, 45922, Забелешка о разговору са Такин Чит Маунгом, 
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Југословенске испоруке оружја омогућиле су учвршћивање 
политичког, војног и економског утицаја званичног Београда у Бур-
ми, отворивши врата за још ближе контакте на врху. Већ почетком 
1954. У Ну је упутио званични позив Титу да посети Бурму, што је од-
мах било прихваћено, а то је био само увод у чувену посету југосло-
венског председника Индији и Бурми годину дана касније.156 Поред 
самих испорука оружја, југословенски војни стручњаци су још уче-
ствовали и у изградњи нове војне академије у месту Локсок, у Шан 
државама.157 Исто тако, бурманска армија је преузела од ЈНА и мо-
дел организовања војноисторијског института и војног музеја, што 
је био још један велики знак поштовања југословенског ратног иску-
ства и војних традиција.158 Све ово јасно је указивало на то да су ки-
нески аналитичари имали право када су закључили да је Југославија 
„међу бурманском владајућом класом итекако имала утицаја“.159 

Закључак
Како смо могли видети кроз овај чланак, југословенско-бур-

мански односи су знатно допринели успешној борби против спољ-
не агресије у тој азијској земљи, обликовању доминантног политич-
ког наратива у њој, а нарочито развоју бурманских оружаних снага. 
Југославија је, иако се у могућностима никако није могла такмичити 
са капацитетима оба блока, ипак пружала преко потребну подршку 
Бурми уз најмање условљавања, дајући додатан пример осталим 
странама у Хладном рату како се доследно помаже једна земља у раз-
воју. Управо су југословенске испоруке оружја, али и блиска политич-
ка, идеолошка, па и економска сарадња две земље нарочито утицали 
да власти у Рангуну однесу коначну превагу у супротстављању спољ-
ним и унутрашњим непријатељима. Уз југословенску подршку Бур-
ма је повратила сопствено самопоуздање, учврстила је унутрашњу 
стабилност и обновила суверенитет над већим делом сопствене те-
риторије, док су све велике силе будно пратиле кретања између Ран-
гуна и Београда. 

156 ДАСМИП, ПА, 1954, ф-14, 42494, Забелешка о разговору амбасадора Булајића са 
председником владе У Нуом, 2. јануара 1954. 
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Штавише, у тренутку када је и сама примала војну и економ-
ску помоћ од западних сила, Југославија је извела операцију значајних 
испорука оружја Бурми, чиме је директно помогла осујећивању јед-
не од највећих америчких обавештајних операција у Азији тих годи-
на. Пошто су све раније офанзиве бурманске војске против кинеских 
националистичких трупа неславно пропале, тек је са југословенским 
учешћем у овом подухвату била обезбеђена довољна материјал-
на база да се постигне одлучујући успех на бојном пољу, те да ове ге-
рилске трупе коначно престану да играју иоле значајнију улогу. Од 
тог тренутка велике силе су морале модификовати сопствене плано-
ве и прихватити Бурму не само као велико бојиште интереса супрот-
стављених блокова већ и као аутономан политички фактор који је 
имао сопствене интересе и планове, али и капацитете да их подржи.

Према томе, можемо слободно рећи да су највећи добитници 
ове историјске епизоде управо биле бурманске оружане снаге, које 
су, у кључном тренутку по опстанак земље, добиле преко потребну 
војну помоћ и искрену подршку из Југославије, а то је онда повеза-
ло две земље не само у области набавки наоружања него и на пла-
ну развоја органских веза између оружаних снага две земље, што је, 
опет, званичном Београду пружало привилегован увид у функцио-
нисање најважније и најмоћније државне институције у тој земљи. 
На тај начин Југославија је добила помало култни статус међу бур-
манским официрима, што ни касније, када се званични Рангун почео 
све више самоизоловати, није умањило значај сарадње са удаљеном 
балканском земљом. Као што смо могли видети, Југословенима се у 
Рангуну суштински веровало, што није био случај са било којом дру-
гом већом земљом. 
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Summary

Jovan Čavoški

Hand Extended Across the World: Yugoslav Support to Burma 
in its Struggle against Foreign Aggression (1952–1954)

Abstract: This article deals with a lesser known, but highly im-
portant diplomatic and military assistance extended by Yugo-
slavia to Burma during the early 1950s when that country was 
facing dissolution caused by foreign support to different rebel 
groups on its territory, above all to the renegade troops of Chi-
nese Nationalists. This historical episode eventually proved to 
be the opening chapter of Yugoslavia’s active engagement with 
Asia. This article is largely based on newly declassi ied docu-
ments from the Serbian, Myanmar, Chinese, Indian, U.S. and 
British archives.

Key words: Yugoslavia, Burma, non-alignment, foreign aggres-
sion, military and diplomatic assistance, Chinese Nationalists

This article intends to present a largely unknown historical epi-
sode that clearly depicts how Yugoslavia and Burma, facing tough choic-
es between two antagonistic world camps, opted for the third way in in-
ternational politics that implied avoiding open af iliation with either of 
the superpower blocs and developing closer coordination with other na-
tions that shared similar aspirations. Both countries ultimately conclud-
ed that any strengthening of this bilateral relationship would ultimate-
ly have far-reaching consequences not only for their respective positions 
in Asian affairs, but also for their general standing in world politics. Over 
the time, Yugoslavia became a role model for Burma, country whose pol-
icy of non-alignment and separate road to socialism were emulated by 
the leadership in Rangoon. Furthermore, direct consequence of the clan-
destine Western support to the rogue Chinese Nationalist troops in Bur-
ma was the outright strengthening of the non-aligned camp and gradual 
weakening of the grip of containment in Asia. Yugoslav arms shipments 
to Burma directly contributed to the emergence of such an alternative, 
acting as an impetus for Rangoon’s active tilt towards the foreign policy 
strategy of non-alignment, while also opening doors to Yugoslavia’s ac-
tive involvement in Asian affairs in the years to come. Without the Yugo-
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slav arms, it would have been quite impossible for Burma to initially stave 
off and ultimately crush the mounting foreign aggression, thus creating 
conditions for a successful political, military, and economic cooperation 
between the two countries. In fact, Yugoslav-Burmese military exchanges 
had a major impact on the strategic plans of both blocs in Southeast Asia, 
foremost on U.S. and Chinese power projections. The unexpected success 
of the Yugoslav-Burmese interactions was basically founded on the fact 
that for both these nations, frequent exchanges never represented a dan-
ger to their independence or sovereignty, which could not be claimed for 
any of the great powers.
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Рок опера Исус Христос суперстар у Атељеу 212 
(1972–1973)

Апстракт: Рад показује путеве којим је рок опера Исус Хри-
стос суперстар стигла на репертоар Атељеа 212, важност 
телевизијског преноса ове позоришне премијере, махом 
стручне покуде а ређе похвале, однос јавности и скидање 
представе с репертоара. Чланак је писан на основу архив-
ске грађе у Дипломатском архиву Министарства спољ-
них послова Републике Србије (ДАМСП), домаће штампе 
(дневне, омладинске, политичке, забавне), домаће и стра-
не научне и стручне литературе. 

Кључне речи: Рок опера Исус Христос суперстар, Атеље 
212, рокенрол, авангардно позориште, хипици 

Рок опера Исус Христос суперстар стигла је 1972. на позор-
ницу Атељеа 212 преко већ утабаног пута мјузикла Коса, који је од 
1969. привлачио посебну пажњу југословенске јавности. Овај рад 
је наставак нашег претходног чланка „Мјузикл Коса у Атељеу 212 
(1969–1973)“ (Токови историје 2/2017, 85–114), а упућујемо и на наш 
рад о позитивном односу хипика према југословенском социјализму 
(„Џон Ленон, левичарски активизам и југословенски социјализам“, 
Токови историје 3–4/2013, 251–265).

 Чланак је резултат рада на пројекту Срби и Србија у југословенском и међуна-
родном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској зајед-
ници (N0 47027) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. 
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Иако су носиле исти смисао омладинске слободе, преко ро-
кенрола и авангардног позоришта, представе Коса и Исус Христос су 
се разликовале у односу према голом телу на сцени. У рок опери Исус 
Христос суперстар није било наготе која би изазивала негативне ре-
акције конзервативније позоришне публике. Таквих реакција није 
недостајало када је реч о Коси.

Дух тог времена у социјалистичкој Југославији осликава и 
допис Југословенског информативног центра у Њујорку који је 12. 
јануара 1973. послат Савезном секретаријату за иностране послове у 
Београду. Наиме, америчка компанија Алфа интернешнал (Alpha In-
ternational) обратила се питањем да ли је Југославија спремна да у 
јулу 1973. преузме организацију међународног рокенрол фестива-
ла на отвореном који би трајао три дана с присуством око сто хиља-
да туриста и омладинаца из Европе и Сједињених Америчких Држа-
ва. Американци су предложили да се фестивал одржи у Словенији 
или Истри, близу комуникација и на удаљености од око сат и по до 
најближег аеродрома. Притом, америчка страна би обезбедила сред-
ства за трошкове воде и струје, изнајмљивање шатора, финансира-
ла би рекламу за долазак публике са Запада и убирала би приход од 
улазница. У случају да југословенска страна пристане, представник 
америчког организатора би допутовао у Југославију ради подробног 
договора.1

Одговор Савезног секретаријата за иностране послове или 
није послат или није сачуван, али је извесно да није био позитиван 
јер се међународни рокенрол фестивал таквог типа никада није до-
годио у социјалистичкој Југославији. Разлози за одбијање нису мог-
ли бити идеолошки. Најпре би могли били безбедносни, посебно 
због неслућених количина наркотика који су као фолклор пратили 
такве фестивале у Северној Америци и Западној Европи. Тиме је про-
пуштена прилика да Југославија буде међу земљама у којима су – кад 
им је баш било време – одржани велики хипи и постхипи фестивали 
на отвореном, најчешће оличени кроз Вудсток у Сједињеним Аме-
ричким Државама и Острво Вајт у Великој Британији. 

1 ДАМСП, Политичка архива, Фонд Сједињене Америчке Државе, фасцикла 95а, 
1973, бр. 41886, 15. јануар 1973, Допис Југословенског информационог цен-
тра у Њујорку Савезном секретаријату за иностране послове СФРЈ у Београду, 
послат 12. јануара 1973.   
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О рок опери Исус Христос суперстар
Део младих Американаца који су се средином шездесетих 

упустили у хипи контракултуру секса, дроге и рокенрола почео је да 
се разочарава таквим начином живота. Стога су нову духовност по-
кушали да нађу у алтернативној хипи контракултури која се крајем 
шездесетих смешала са хришћанском десницом. Такви хипици из-
гледом се нису разликовали од осталих хипика, а њихова религи-
озност била је често, али не и увек, чак и контракултурна према 
традиционалном црквеном учењу. Почетком седамдесетих, ови хи-
пици, познати широм Сједињених Америчких Држава и као „Исусови 
људи“, окупљали су се на хиљадама места где су тврдокорно и у рит-
му рокенрола показивали оданост свом „хипи-пријатељу Исусу“. Нај-
чешће су поруке преносили од ува до ува, у клубовима и по групама, 
али и кроз штампу која је продавана на улици.2

Најпознатији израз тих догађаја је рок опера Исус Христос су-
перстар.3 Али у овом случају као сушта контракултура јер се Исус 
Христос приказује као хипик а не као васкрсли Господ. Тема рок опе-
ре је последња недеља Христовог живота од уласка у Јерусалим до 
распећа. Либрето има врло мало везе с догађајима приказаним у Но-
вом завету. У рок опери Исус Христос суперстар нема Христовог вас-
крсења, а знатан део приче је испричан из Јудиног угла, те се она ко-
сила са хришћанском теологијом.

Аутори ове рок опере били су двојица Енглеза: Тим Рајс (пи-
сац либрета) и Ендрју Лојд Вебер (композитор). Исус Христос супер-
стар је прво објављен 1970. као дупли концептуални албум на гра-
мофонској плочи (MCA Records). Улогу Христа отпевао је Иан Гилан 
из британског хард рок састава Дип парпл (Deep Purple). У снимању 
албума учествовало је више од седамдесет певача и музичара, како 
из света рокенрола тако и симфонијски оркестар, а коришћене су и 
црквене оргуље. Албум је у Сједињеним Америчким Државама досе-
гао златни тираж и чак 65 недеља провео на Билбордовим топ-ли-
стама, од тога три недеље на првом месту.4

2 Preston Shires, Hippies of the Religious Right, (Waco: Baylor University Press, 2006), 
92–99.

3 Исто, 33.
4 Ethan Mordden, One More Kiss: The Broadway Musical in the 1970s, (New York: Pal-

grave Macmillan, 2003), 15; Elizabeth L. Wollman, The Theater Will Rock: A History 
of the Rock Musical, from Hair to Hedwig, (Ann Arbor: The University of Michigan 
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Следећи корак у развоју рок опере Исус Христос суперстар 
било је њено постављање на велику сцену Бродвеја. Она је 12. ок-
тобра 1971. премијерно играна у бродвејском Марк Хелингер театру 
(Mark Hellinger Theatre). На сцени је било до педесетак глумаца и чла-
нова хора, а оркестар је чинило седамдесет људи.5 Када је реч о сцен-
ским ефектима, био је то „раскошни визуелни спектакл“.6 

Током првих годину дана приказивања, представе су биле 
распродате. Али Исус Христос суперстар је потом почео да губи гле-
даност.7 Да би се привукла публика, улазнице су продаване по попу-
ларним ценама. Од премијере до скидања с репертоара на Бродвеју 
ова рок опера је играна 711 пута. Последњи пут је изведена у Марк 
Хелингер театру 1. јула 1973. године. Иако је било очекивано да по-
сле великог успеха грамофонског албума, Исус Христос суперстар на 
бродвејској сцени надмаши Косу, то се ни изблиза није остварило.8

После грамофонске плоче и бродвејске сцене, амерички 
играни филм Исус Христос суперстар, исто рок опера, стигао је 1973. 
на велико платно. Филм је сниман у Палестини. Биоскопске пројек-
ције су биле пуне, а приходи високи. Било је различитих утисака о 
квалитету филма.9 Филм је, као и позоришна представа, критикован 
од неких као антијеврејски а од неких као антихришћански. Стога је 
компанија Universal Pictures бранила свој филм речима да је то „рок 
опера, музички догађај, а не верски трактат“.10

Јован Ћирилов је рок оперу Исус Христос суперстар гледао 
на Бродвеју док је била у јеку позоришне популарности, током пр-
вих годину дана успеха, и у томе је нашао инспирацију да се ова пред-
става постави и на сцени Атељеа 212.11 У југословенској јавности је 
тада било мишљења да је београдска премијера била четврта у свету, 
после премијера у Њујорку, Копенхагену и Паризу.12 Али није тако.

Press, 2006), 93. Видети и податке на омоту и књижици оригиналног издања 
грамофонске плоче.

5 Original Broadway Cast, datum pristupa 31. 3. 2018, Jesuschristsuperstarzone.com 
6 Jessica Sternfeld, Elizabeth L. Wollman, “After the ‘Golden Age‘”, The Oxford Hand-

book of the American Musical, edited by Raymond Knapp, Mitchell Morris, Stacy Wolf, 
(Oxford – New York: Oxford University Press, 2011) 115.

7 Mordden, One More Kiss, 14–19
8 Wollman, The Theater Will Rock, 94.
9 „’Sin Božji’ puni kase‘“, Studio, 22. rujan 1973.
10 “’Superstar’ Film Renews Disputes”, The New York Times, 8 August 1973.
11 „Сви се труде око – Јуде“, Радио ТВ ревија, 25. фебруар 1972.
12 „Обљубљен па погубљен!“, Радио ТВ ревија, 14. април 1972. 
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Београдска премијера рок опере Исус Христос суперстар 
у Атељеу 212 (23. јун 1972) била је седма у свету. Играна је после 
премијера у Њујорку (12. октобар 1971), Копенхагену (26. децембар 
1971), Гетеборгу (18. фебруар 1972), Паризу (19. април 1972), 
Сиднеју (4. мај 1972) и Сао Паулу (18. јун 1972). Није неважно то што 
је премијера у Београду одиграна пре премијере ове рок опере у 
Лондону (9. август 1972).13 Дакле, рок опера Исус Христос суперстар 
је пре Југославије играна на позоришним сценама у Сједињеним 
Америчким Државама, Данској, Шведској, Француској, Аустралији и 
Бразилу.

Пут до београдскe рок опере Исус Христос суперстар
Вјесник у сриједу је у новембру 1971. писао да је рок опера 

Исус Христос суперстар „нова мода, необичнија од свих досад“ која 
осваја америчку и европску „изгубљену младеж“: „Нити је то нова 
религија, нити обнављање старих, него напросто нова младеначка 
идолатрија: потиштеност, бесциљност живота и оданост дроги сад 
је одједном замијенило обожавање Исуса“. „Култ Исуса“, пише овај 
загребачки лист, зачет је у Калифорнији, а обузео је милионе у Сје-
дињеним Америчким Државама и стотине хиљада у Западној Евро-
пи. Вјесник у сриједу је известио да тренд прати чак педесетак „Ису-
сових новина“ које хипици продају по Калифорнији, где се уз звуке 
рокенрола, одржавају масовна крштења „по узору на баптистички 
обред“. Лист је констатовао да је један од највидљивијих примера 
ове појаве била је рок опера Исус Христос суперстар.14  

Ћирилов је сматрао како би било добро да се Атеље 212 и пре-
ко рок опере Исус Христос суперстар упише на мапу актуелних по-
зоришних збивања. Ипак, признао је да београдска верзија ове рок 
опере не може да буде спектакуларна.15 С тим у вези, Плави вјесник је 

13 Датуми одржавања премијера рок опере Исус Христос суперстар у Копен-
хагену, Гетеборгу, Паризу, Сиднеју и Лондону утврђени су према подацима о 
позоришним премијерама на сајтовима: Jesuschristsuperstarzone.com, Svt.se, 
Bibliothèque nationale de France, Milesago.com и Thisistheatre.com. Датум одржа-
вања премијере рок опере Исус Христос суперстар у Сао Паулу утврђен је преко 
дигитализоване странице из дневног листа Correio da Manhã (domingo, 25, e 2.a 
feira, 26/6/1972) који је излазио у Рио де Жанеиру. На тој страници су извештај 
„Jesus Cristo Superstar“ и коментар „Judas Iscariotes Superstar“.

14 „Isus kao super zvijezda“, Vjesnik u srijedu, 17. studeni 1971.
15 „Сви се труде око – Јуде“, Радио ТВ ревија, 25. фебруар 1972.
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писао да Атеље 212 нема техничких могућности да од ове рок опере 
направи „спектакл свјетла, техничких чуда и ефеката“, али да је „по-
све сигурно да ће посјет бити велик као и свугдје досад“.16

Из Лондона је у Атеље 212 стигло пет килограма нотног мате-
ријала који је припремљен за оркестар од чак четрдесет људи. Саша 
Радојчић је пак замислио да у београдском оркестру буде само девет 
људи. У Атељу су размишљали да за рок оперу Исус Христос супер-
стар ангажују професионалне певаче, али то није било могуће јер 
би њихова зарада по представи била знатно нижа него на њиховим 
комерцијалним наступима за једно вече. Стога је у фебруару 1972. 
организована аудиција за младе глумце којој су присуствовале и ка-
мере Телевизије Београд. Међутим, међу двеста пријављених, није 
било никог ко би задовољио квалитете за једну од главних улога. Не-
колицина је одабрана за хор.17

Јавност је упозната с тим да је улогу Исуса Христа требало је 
да игра Душан Прелевић.18 Овај певач је почео с пробама, али се по-
четком маја 1972. потукао у бифеу Атељеа 212 па је стога одстрањен 
из ансамбла.19 Уместо њега улогу Исуса Христа добио је нови певач 
Корни групе Златко Пејаковић. Мира Траиловић се, видевши један 
плакат Корни групе, заинтересовала за његову физиономију и по-
звала га на разговор. Пејаковић сведочи да је Траиловићева, чим је 
ушао на састанак, рекла: „Да, то је то“.20 Иако су се чланови Корни гру-
пе испрва бунили, како ће њихов састав да трпи, ипак су прихвати-
ли двоструки колосек Златка Пејаковића.21 Певач забавних песама 
Златко Голубовић, коме је припало да игра Јуду, озбиљно је схватио 
нови ангажман па се за улогу припремао и на часовима солфеђа.22

Траиловићева је средином маја 1972. казала да је Исус Хри-
стос суперстар „најамбициознији и највећи“ подухват Атељеа 212 
„у последње време“. Припремала је јавност на то да је реч о предста-
ви која „у првих десет минута“ мора да „савлада разне баријере“, да 
је то „пре свега музички догађај, нешто што до сада нисмо имали на 
репертоару“, да „‘Исус’ није исто што и ‘Коса’ и многи ће се разочара-

16 „Juda zaljubljen u Isusa! “, Plavi vjesnik, 1. svibanj 1972.
17 „Сви се труде око – Јуде“, Радио ТВ ревија, 25. фебруар 1972.
18 „’Isus’ je pronađen“, Mladost, 23. mart 1972.
19 „Исус на малом екрану“, Радио ТВ ревија, 19. мај 1972.
20 „Његове две шансе“, ТВ Новости, 13. април 1973.
21 „Година Златка Пејаковића“, Илустрована политика, 3. јануар 1978.
22 „Juda zaljubljen u Isusa!“, Plavi vjesnik, 1. svibanj 1972.
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ти ако то од њега очекују“.23 Плави вјесник је упутио на то да је либре-
то рок опере Исус Христос суперстар „прилично недефиниран“ и да 
од сваког редитеља, па и оног београдског у Атељеу 212, зависи како 
ће га разумети.24

Како у јавности не би било забуне да се ради о представи 
која следи религијску догму, Радио ТВ ревија је писала да ова рок 
опера показује Христа као велику поп културну звезду, у светлу не-
прихватљивом за било коју цркву, јер Јуда „покушава да га врати на 
прави пут“.25 Никола Ђорђевић је у Радио ТВ ревији ишао и даље, јер 
је изнео разноразне погрдне приче о Исусу Христу и хвалио тексто-
писца Тима Рајса и композитора Едруа Лојда Вебера што су кренули 
истим путем и довели у питање Христову божанску природу. Према 
Ђорђевићу, порука коју ће пружити београдска рок опера Исус Хри-
стос суперстар је да „ниједан човек није бог“.26

Јован Ћирилов је стекао утисак да је редитељ бродвејске 
представе Том О’Хорган „знао шта је Бродвеју потребно“ и направио 
је спектакуларну представу у којој је Исус Христос „пола хипик а пола 
певач-херој“.27 Позоришни критичар Владимир Стаменковић је пи-
сао да је ова рок опера наишла „на жесток отпор тамо где је јак утицај 
католичко-хришћанске традиције“ јер је Исус Христос приказан као, 
„у неку руку“, „претходник данашњих суперстарова“.28 Златко Пејако-
вић је казао да му је тема била прихватљива јер прича о Исусу Христу 
на „сасвим нов, нерелигиозан начин, уз музику која је блиска млади-
ма нашег времена“.29

Ћирилов је у фебруару 1972. очекивао да представа може 
бити припремљена за два месеца али се то показало као нереално.30 
Радио ТВ ревија је писала да Атеље 212 у априлу 1972. још „грозни-
чаво припрема“ рок оперу Исус Христос суперстар.31 Уредница Дру-
гог програма Телевизије Београд Зора Кораћ је у мају 1972. скло-
пила уговор са Миром Траиловић према ком је за права директног 
телевизијског преноса премијере Атељеу 212 плаћено девет мили-

23 „Исус на малом екрану“, Радио ТВ ревија, 19. мај 1972.
24 „Juda zaljubljen u Isusa!“, Plavi vjesnik, 1. svibanj 1972.
25 „Сви се труде око – Јуде“, Радио ТВ ревија, 25. фебруар 1972.
26 „Обљубљен па погубљен!“, Радио ТВ ревија, 14. април 1972.
27 „Сви се труде око – Јуде“, Радио ТВ ревија, 25. фебруар 1972.
28 „Легенда и експеримент“, НИН, 29. октобар 1972.
29 „Његове две шансе“, ТВ Новости, 13. април 1973.
30 „Сви се труде око – Јуде“, Радио ТВ ревија, 25. фебруар 1972.
31 „Обљубљен па погубљен!“, Радио ТВ ревија, 14. април 1972.
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она старих динара (90.000 нових динара). Траиловићева је изјавила 
да је то заправо био вид финансијске помоћи како не би било даљег 
кашњења у припреми премијере.32 

Телевизија Београд се трудила да за премијеру заинтересује 
младе, па је у емисијама „Како постати звезда“ и „Максиметар“ Исус 
Христос суперстар најављиван као „догађај од изузетне важности“.33 
Политика је с посебним интересовањем писала да ће Телевизија Бе-
оград директно преносити рок оперу и да ће редитељ преноса у боји 
бити стални режисер емисија „Студио 3“ Арса Јовановић.34 Радио ТВ 
ревија је јавила да је то „вероватно, јединствен случај у историји до-
маћих позоришта“ да премијеру директно преноси телевизија.35 
Атеље 212 је у Политици експрес оглашавао да је 23. јуна 1972. на 
програму „телевизијски пренос прве светске рок-опере Исус Христос 
суперстар“ у којој ће певати и хор од педесет девојака и младића.36 У 
Атељеу 212 су сматрали да представа неће на наредним извођењима 
изгубити публику због телевизијског преноса.37

Златко Пејаковић је, међутим, с великим напором стигао на 
представу у којој је играо главну улогу. Наиме, Корни група је 22. јуна 
1972. имала наступ у Монтреу, у Швајцарској. Пејаковић о томе каже: 
„Са пробе сам авионом отпутовао за Цирих поподне, без тешкоћа сти-
гао у Монтре и био на концерту до поноћи, у зору кренуо назад, про-
менио два воза до Цириха, а оданде авионом стигао у Београд – на 
завршетак техничке пробе за телевизију“.38 И остали чланови Корни 
групе успели су да стигну на премијеру.39

Рок опера Исус Христос суперстар директно је преношена 23. 
јуна 1972. за Београд и централну Србију, од 20:30 до 22 часа у окви-
ру емисије „Студио 3“ на Другом програму Телевизије Београд, јер је 
на првим програмима републичких телевизија у исто време из Са-
рајева преношено финале Купа певача забавне и народне музике.40 
Џавид Хусић је у београдском Свету писао да су током премијере рок 

32 „Исус на малом екрану“, Радио ТВ ревија, 19. мај 1972.
33 „Како је продат Исус Христос“, Борба, 26. јун 1972.
34 „’Исус Христос суперстар’ директно из ’Атељеа 212’“, Политика, 23. јун 1972.
35 „Исус на малом екрану“, Радио ТВ ревија, 19. мај 1972.
36 Видети на пример огласе „Исус Христос суперстар“ у Политици експрес за 22. и 

23. јун 1972.
37 „’Исус Христос суперстар’ директно из ’Атељеа 212’“, Политика, 23. јун 1972.
38 „Његове две шансе“, ТВ Новости, 13. април 1973.
39 „Година Златка Пејаковића“, Илустрована политика, 3. јануар 1978.
40 „ТВ програм за наредну седмицу“, Вечерње новости, 16. јун 1972.
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опере Исус Христос суперстар Београд и „један део уже Србије“ били 
„велики свет“. Дакле, телевизијски пренос ове позоришне премијере 
није могао да се прати широм Југославије.

Премијера рок опере Исус Христос суперстар у Атељеу 
212: представа, критике, утисци, полемике
Очекивања од премијере рок опере Исус Христос суперстар 

Атељеа 212 су била велика. Мира Траиловић је била уметнички ру-
ководилац, Зоран Ратковић редитељ, а Јован Ћирилов је превео ли-
брето. Дириговао је Саша Радојчић. Главне улоге су играли Златко 
Пејаковић (Исус Христос), Златко Голубовић (Јуда), Азра Халиловић 
(Марија Магдалена), а запажене улоге су имали Тихомир Петровић 
(Кајафа), Бранислав Бранко Милићевић (Понтије Пилат), Љубиша 
Бачић (Цар Ирод). Међу глумцима су били и млади рокенрол музи-
чари и певачи, тек у повоју: Бора Ђорђевић, који је глумио једног од 
апостола, доцније је постао вођа састава Сунцокрет и Рибља чорба; 
Срђан Марјановић, који је глумио једног од свештеника, постао је 
кантаутор и гитариста; Снежана Јандрлић, која је глумила девојку 
касније је постала певачица састава Сунцокрет.41 

Водитељи „Студија 3“ Момо Капор и Милан Влајчић су у ди-
ректном преносу коментарисали ток рок опере,42 а Политика ек-
спрес је тврдила да је телевизијски пренос потпуно успео.43 Ипак, 
упало је у очи да је током премијере дошло до „жучне расправе“ уред-
нице Другог програма Телевизије Београд Зоре Кораћ и управнице 
Атељеа 212 Мире Траиловић.44 То је само била увертира за све ло-
шија мишљења о представи. Наиме, први утисци с паузе представе 
и непосредно по завршетку представе били су чак и најповољнији. 
Међутим, критике београдске премијере биле су све негативније по-
што су критичари наоштрили пера.

Телевизија Београд током паузе није прекидала пренос већ 
је анкетирала компетентне посетиоце о утисцима с првог дела. Ге-
нерални секретар Удружења композитора Србије Војислав Воки Ко-
стић је казао да је „музика ове опере веома наивна и једноставна, 

41 Atelje 212: premladi za pedesete, priredili Svetozar Cvetković, Gordana Goncić, Jasna 
Novakov, Jelena Mijović, (Beograd: Atelje 212, 2006), 432.

42 „Исус у окриљу Мире и Зоре“, Свет, 30. јун 1972.
43 „Христа ће разапети критичари“, Политика експрес, 24. јун 1972.
44 Исто.
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далеко гора него што је то био случај са ‘Косом’“. Саша Радојчић је 
одговорио да ће „појести и партитуру и клавир“ уколико је Костић 
уопште способан да изведе неке делове партитуре из рок опере Исус 
Христос суперстар, па и да ће „појести читаво позориште“ уколико 
Костић икад спреми представу таквог типа. Композитор Војислав 
Војкан Борисављевић је изјавио да је упоређивање рок опере Исус 
Христос суперстар и мјузикла Коса исто што и „поређење симфоније 
и дечије песмице“. Редитељ Антон Марти је нагласио како му је жао 
што није режирао „толико добру“ представу која је имала „дивни му-
зички континуитет“.45 

Арсен Дедић и Габи Новак су за Телевизију Београд казали да 
је рок опера била тако добра да им се први пут у позоришту „дизала 
коса на глави“.46 Интересантно је да су њих двоје ову представу гле-
дали стицајем околности. Наиме, требало је да у исто време одрже 
концерт у Дому омладине Београда, али је наступ отказан јер орке-
стар Бошка Петровића, који их је пратио, није допутовао у Београд.47 
Штампи је било важно да помене како је премијери рок опере Исус 
Христос суперстар присуствовала и дописница Њујорк тајмса Деса 
Тревисан.48

Политика експрес је по завршетку представе узела неколико 
изјава. Глумац и радијски водитељ Петар Словенски је казао: „То још 
није представа. Жао ми је што нисам седео у кући и гледао пренос“. 
Драматург Телевизије Београд Мирослав Караулац је изјавио да је 
рок опера Исус Христос суперстар „значајно дело у домену помодар-
ства“. Балерина Народног позоришта Снешка Тодоровић је изразом 
лица ставила до знања да јој се представа није допала. Пошто је ви-
део куд прилике иду, Момо Капор је шеретски казао: „Овог пута Хри-
ста неће разапети војници, већ критичари. Представа ми се много 
допада – нисам видео ништа, јер сам преносио емисију“.49

Вечерње новости су сутрадан прво похвалиле намеру Атељеа 
212 да настави с приказивањем светских позоришних актуелности. 
Нагласиле су да је неминовно упоредити мјузикл Коса и рок оперу 
Исус Христос суперстар јер је Коса у Атеље 212 увела позоришне ама-

45 „Нек’ Пилату дигну плату“, Радио ТВ ревија, 30. јун 1972.
46 Исто.
47 „Зашто није одржан концерт Габи Новак и Арсена Дедића“, Политика, 24. јун 

1972.
48 „Исус у окриљу Мире и Зоре“, Свет, 30. јун 1972.
49 „Христа ће разапети критичари“, Политика експрес, 24. јун 1972.
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тере и тако сцени дала нови смисао. Међутим, Исус Христос супер-
стар је „узбуркао публику“, али то је представа „ипак слабија од при-
влачног мјузикла“ јер „сценско музичке варијације“ рок опере „нису 
имале снагу, компактност, дах, музичку лакоћу“ Косе.50 Политика ек-
спрес је, такође сутрадан, сабрала утиске посетилаца који су углав-
ном сматрали да представа није успела и да је личила на пробу: „Оче-
кивали смо од Исуса велики спектакл, али се он није догодио“. Према 
Политици експрес, чак ни толико хваљена музика није била добра.51

Позоришни критичар Милутин Мишић оштро је у Борби пи-
сао против рок опере Исус Христос суперстар. Сматрао је да ово из-
вођење, које је преносила Телевизија Београд, не може бити више од 
„незваничне премијере“. Љутито је нагласио како је телевизијски 
пренос показао на који начин је Исус Христос суперстар „продат бео-
градској публици“. Позоришни критичари ће, пише Мишић, моћи да 
дају своју оцену тек када рок опера „буде званично премијерно изве-
дена на сцени Атељеа 212“. Његов утисак је био да је Исус Христос су-
перстар показао „скромност могућности и скромност резултата“ јер 
„аутори београдске премијере нису могли себи омогућити богату ба-
рокну инсценацију, импресивну оркестарску пратњу и сјајне гласов-
не потенцијале“.52

Према Мишићу, водитељи „Студија 3“ Момо Капор и Ми-
лан Влајчић су показали „како смо провинцијално опијени жељом“ 
да свему што „прати велика светска помпа“ са илузијом „прилепи-
мо етикету изузетног“. Мишић је потпуно одбацио мишљења при-
сутних, изнета у паузи, да је Исус Христос суперстар „догађај од епо-
халног значаја за нашу позоришну културу“ иако је представа дала 
„скроман резултат“.53 О помодном је писао и београдски Свет, посеб-
но апострофирајући долазак Душана Макавејева на други чин, не 
ради истинског уживања у представи већ због самопромоције.54

Џавид Хусић је у београдском Свету био чак оштрији и од 
оштрог Мишића. Тврдио је да је Мира Траиловић „продала премије-
ру“ јер је наводно знала да ће рок оперу Исус Христос суперстар гле-
дати мало људи. Та продаја, каже он, коју је Телевизија Београд пла-
тила девет милиона старих динара, отприлике је цена телевизијског 

50 „’Исус’ слабији од ’Косе’“, Вечерње новости, 24. јун 1972.
51 „Христа ће разапети критичари“, Политика експрес, 24. јун 1972.
52 „Како је продат Исус Христос“, Борба, 26. јун 1972.
53 Исто.
54 „Исус у окриљу Мире и Зоре“, Свет, 30. јун 1972.
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преноса „боље утакмице друге фудбалске лиге“. Баш „на том нивоу 
остао је београдски“ Исус Христос суперстар у Атељеу 212. Хусић је 
стога исмејао Капорове и Влајчићеве покушаје да „представи удахну 
непостојећи сјај“. Закључио је да ће она „живети краће“ него Коса, „а 
још брже ће пасти у заборав“, чак и као представа која није била до-
вољно интересантна ни снобовима.55

Међу свим одреда негативним критикама, била је и једна по-
зитивна. Рокенрол критичар Данило Штрбац је у Радио ТВ ревији по-
хвално писао о премијери рок опере Исус Христос суперстар. Похва-
лио је музику као „најбоље што је – у том фаху – створено у свету за 
последњих неколико година“. Нагласио је да је Саша Радојчић успео 
да адаптира партитуру, писану за оркестар од четрдесет људи, за свој 
мали ансамбл, затим је створио „добро увежбан“ и „пријатан хор“ 
глумаца аматера. Штрбац је такође приметио да је телевизијски пре-
нос засметао премијери која је била „подређена телевизијском пре-
носу, почев од светла, па до основне режијске концепције“, а „захте-
ви телевизијског преноса и позоришне премијере у мало чему [су се] 
подударали“.56 Међутим, треба приметити да је Штрбац, који је дао 
позитивну оцену, био рокенрол критичар, а да су негативне оцене 
изнели позоришни критичари и штампа која је редовно пратила по-
зоришна дешавања.

Према глумцима је показано највише благонаклоности. Ми-
лена Дравић је за Телевизију Београд изјавила да јој се представа 
свидела и да су је одушевили Бранко Милићевић и Златко Пејако-
вић. Драган Николић се сложио с њом да је најбољи био Бранко Ми-
лићевић, али и додао да није с пажњом пратио премијеру.57

Џавид Хусић је написао да је Златко Пејаковић „несумњиво 
талентован и учинио је све да поверујемо у његове исусовске муке и 
патње“. Према Хусићу, Златко Голубовић је играо „своју улогу живота 
професионално и здушно“. Даље, Азра Халиловић, „испекла је занат 
рок-певача гостујући у америчким клубовима“ а као Марија Магда-
лена деловала је „не само сигурно, већ и супериорно“. Тихомир Пе-
тровић, који је глумио Кајафу, такође је према Хусићу оставио добар 
утисак.58 

55 Исто.
56 „Нек’ Пилату дигну плату“, Радио ТВ ревија, 30. јун 1972.
57 Исто.
58 „Исус у окриљу Мире и Зоре“, Свет, 30. јун 1972.
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Данило Штрбац је оценио да је Златко Пејаковић публику 
освојио изгледом, „као да је на сцену сишао с неке средњовековне 
фреске“, затим „изузетним распоном гласа“ и „глумом достојном пра-
вог позоришног професионалца“. Златко Голубовић је похваљен да је 
показао способност да пева у музичком жанру коме не припада. Ње-
гова глума је „на моменте потресла гледалиште“, али „није био цен-
трална личност ове опере иако се очекивало“. Азра Халиловић је тако 
добро наступила да се чинило како је рок опера жанр који јој „најви-
ше лежи“. Штрбац још пише да је све три главне улоге засенио Бран-
ко Милићевић који је играо споредну улогу Понтија Пилата. Милиће-
вићеви глума и певање „достигли су савршенство“.59 

Главно гласило Савеза омладине Југославије Младост није 
писало нити о премијери рок опере Исус Христос суперстар нити о 
било ком њеном извођењу до скидања са сцене Атељеа 212. На исти 
начин Младост претходно није писала ни о премијери Косе у Атељеу  
нити је о представи писала касније. Младост је 27. марта 1969. под-
вукла да се Атеље затрчао за „булеварским помодностима“ и „хи-
товима“.60 Савез омладине је рокенрол култури давао безрезервну 
подршку.61 Међутим, омладинска организација је на прелому шезде-
сетих и седамдесетих очито сматрала да авангардно позориште не 
може бити носилац вредности младих Југословена.

Рок опера Исус Христос суперстар после премијере
Златко Голубовић је током летње паузе у августу 1972. казао 

како су телевизијске камере сметале премијери рок опере Исус Хри-
стос суперстар и да ће тек почетак наредне сезоне показати снагу 
те представе.62 У наредној сезони се за рок оперу у Атељеу 212 још 
увек тражила карта више. Златко Пејаковић је у априлу 1973. казао 
како познаваоци тврде да је ова премијера „која је и певачки и физич-
ки веома напорна – остала ненадмашена“.63 Но, утисци критике су и у 
наредној сезони били слични оним с премијере.

59 „Нек’ Пилату дигну плату“, Радио ТВ ревија, 30. јун 1972.
60 „Nekadašnje avangardno pozorište ’Atelje 212’“, Mladost, 27. mart 1969.
61 Александар Раковић, „Савез социјалистичке омладине Југославије и Музичка 

омладина Југославије у спору око рокенрола (1971–1981)“, Токови историје 
3/2012, 159–189.

62 „Јуда криви телевизију“, Радио ТВ ревија, 4. август 1972.
63 „Његове две шансе“, ТВ Новости, 13. април 1973.
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Позоришни критичар Владимир Стаменковић писао је у 
НИН-у крајем октобра 1972. да је рок опера Исус Христос суперстар 
играна у Атељеу 212 „с још очигледнијом жељом да се с њом наста-
ви она репертоарска линија која је својевремено заорана с ‘Косом’, да 
се у позориште привуку младићи и девојке који своје културне по-
требе задовољавају искључиво читањем стрипова и слушањем пло-
ча“. Рекао је како је чуо и од музички компетентнијих стручњака да 
је музика у представи Исус Христос суперстар „другоразредна, мно-
го ефемернија од оне с којом нас је упознала ‘Коса’“. Стога, пише Ста-
менковић, публика можда неће бити благонаклона том комаду. Так-
вом односу публике према представи могу допринети и „сцена без 
чари, јефтини костими, бледа сценографија, чак изостанак лаког ре-
туша еротизма и оног нарастајућег, френетичног ритма у коме би 
требало да се смењују догађаји и певачко-играчке нумере“.64

Стаменковић је пребацио Мири Траиловић и Зорану Ратко-
вићу да је представа „покаткад“, док су њом „доминирали“ Тихомир 
Петровић и Златко Голубовић, „личила на нехотичну пародију“. Но, 
ако утисак ипак постане бољи, „за то ће највише заслуга имати Злат-
ко Пејаковић, који је певао супериорно, глумио пристојно, уносио у 
лик главног јунака садржаје блиске сензибилитету једног дела дана-
шње омладине: нешто од оне опчињујуће гротескности и личне ма-
гије с којима располажу сви значајни интерпретатори рок, бит и поп 
музике у свету“.65

Студент Драмске академије у Београду Горан Стефановски 
гледао је представу Исус Христос суперстар, коју је потом приказао 
у гласилу омладинске организације Социјалистичке Републике Ма-
кедоније Млад борец. Стефановски је у новембру 1972. писао како је 
највећи хендикеп била сцена Атељеа 212 јер није била довољно ши-
рока за захтевну представу са „47 глумаца“ на сцени у исто време. 
Наиме, сцена Атељеа 212 била је пет пута мања од бродвејске на којој 
је играна оригинална поставка рок опере Исус Христос суперстар.66

Стефановски је стекао утисак да је „Народ јудејски“ у овој рок 
опери деловао истоветно као и „Племе“ у Коси. По њему, „основна 
вредност“ рок опере Исус Христос суперстар је музика, која је била 
певљива а није била шаблонска. Закључио је да је Златко Пејаковић 
био „једини човек способан за такву улогу“ Исуса Христа, а да је Злат-

64 „Легенда и експеримент“, НИН, 29. октобар 1972.
65 Исто.
66 „Исус Христос супер sвезда“, Млад борец, 22. ноември 1972.
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ко Голубовић у представи „напросто деловао гротескно“. Стефанов-
ски је изразио наду да ће Исус Христос суперстар Атељеа 212 стићи 
и у скопску Универзалну салу.67 Истим путем којим је у Скопље сти-
гао мјузикл Коса.68

Једино гостовање рок опере Исус Христос суперстар било 
је у Ријеци. Наиме, Трећа ревија мјузикала је у мају 1973, у ријечкој 
дворани „Небодер“, окупила пет југословенских позоришта. Посеб-
но интересовање омладине владало је за рок оперу Исус Христос су-
перстар Атељеа 212, која је 27. маја 1973. у Ријеци играна два пута. 
Ријечка омладина је у великом броју пристигла да одгледа ову пред-
ставу, а једна омладинка је изјавила да су њене другарице и она прет-
ходно „биле одушевљене“ одломцима те рок опере које су гледале на 
телевизији.69

Међутим, почетком седамдесетих у јавности је постојало 
мишљење да југословенско друштво производи више шунда и кича 
него што би то могло бити прихватљиво. С тим у вези, у Централном 
комитету Савеза комуниста Србије су 1971. сматрали да се томе мора 
стати на пут. Макар у Социјалистичкој Републици Србији, где је била 
њихова надлежност.70 Али, иза тих намера често су се криле и побу-
де које би водиле ка идеологизацији уметничког стваралаштва. Ју-
гословенски председник Јосип Броз Тито је у јесен 1972. затражио 
од Савеза комуниста у Београду и Србији да сузе простор тумачењу 
слобода. Мјузикл Коса – после скоро четири године приказивања на 
пречац осумњичен за увреду Тита и Југословенске народне армије – 
само је због велике популарности привремено опстао током, пише 
Зоран Ратковић, те „хајке на позоришта“.71 

Када и Коса, уклоњено је с репертоара још представа, међу 
којима и рок опера Исус Христос суперстар јер је обележена за ре-
лигијску, антикомунистичку и антисоцијалистичку. Јован Ћирилов 
се на саветовању позоришних радника 19. јуна 1973. супротставио 
правници Софији Мишић која је била задужена за цензорске акције. 

67 Исто.
68 „Антивоена порака и – оригинална голотија“, Вечер, 29. декември 1969.
69 „Karta više za mjuzikl!“, Studio, 9. lipanj 1973.
70 О томе видети зборник: Конгрес културне акције у СР Србији, уредник Милорад 

Гончин, (Београд: Републичка конференција ССРН СР Србије, 1972).
71 Radina Vučetić, Monopol na istinu: partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i 

sedamdesetih godina XX veka, (Beograd: Clio, 2016), 109–114, 337–338; Zoran 
Ratković, Nevideli dan: rediteljske promenade u 11 slika, (Beograd: Atelje 212, 2003), 
330.
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Ћирилов је негирао да се рок опери Исус Христос суперстар може 
приписати како је религијска, антикомунистичка и антисоцијали-
стичка.72 Чињенице о карактеру те рок опере већ су биле познате ју-
гословенској јавности па је образложење за њено скидање с реперто-
ара било немушто образложена чистка.

Рок опера Исус Христос суперстар није могла бити рели-
гијска. Њен садржај би се изричито могао тумачити као антитеолош-
ки. Управо због тога што је довела у питање хришћанску теологију, 
ова представа је у октобру 1972. забрањена у Јужној Африци. Наи-
ме, Савет за контролу издавачке делатности са седиштем у Кејпта-
уну (The Publications Control Board) донео је одлуку да Исус Христос 
суперстар „вређа верска убеђења“ и стога није могао да буде при-
казиван.73 У септембру 1974. судским путем је скинута забрана „на 
музику и речи“ ове рок опере у Јужној Африци.74 Дакле, цензори у 
два потпуно различита идеолошка поретка – апартхејда у Јужној Аф-
рици и социјализма у Југославији – из сасвим су различитих угло-
ва, дијаметрално супротних, забранили ову рок оперу: Јужна Африка 
јер је представа антирелигијска, а Југославија јер је представа рели-
гијска.

Исус Христос суперстар је игран у Атељеу 212 само годину 
дана (23. јун 1972. – 9. јун 1973). У сезони 1971/72. изведен је само јед-
ном као премијера, а сва остала извођења била су у сезони 1972/73.  
Према монографији Атељеа 212, рок опера је изведена само 21 пут: 
имала је 19 извођења на сцени Атељеа и још два извођења у Ријеци.75 
Гостовање у Ријеци 27. маја 1973 – са два извођења тог дана – било 
је у оквиру Треће ревије мјузикала која је одржана у ријечкој двора-
ни „Небодер“. У монографији Атељеа 212 направљена је грешка јер у 
њој стоји да је представа играна у Народном казалишту „Ивана пле-
менитог Зајца“.76 

Сећање на рок оперу Исус Христос суперстар у Атељеу 212 
је и код њених аутора било бледо. Ивана Димић у предговору књиге 
Зорана Ратковића Невидели дан каже да се аутор у тој својој мемоар-
ској књизи „бави појединим карактеристичним представама“ међу 
којима је и Коса „која је обележила своје време“. Ратковић на чак че-

72 Vučetić, Monopol na istinu, 338–340.
73 “S. Africa Bans ‘Superstar’”, Billboard, 28 October 1972. 
74 “Ban on Novel Upheld in South Africa”, The New York Times, 3 October 1974.
75 Atelje 212: premladi za pedesete, 432.
76 „Karta više za mjuzikl!“, Studio, 9. lipanj 1973; Atelje 212: premladi za pedesete, 432.
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трдесет страна пише о мјузиклу Коса, који је режирао, а о рок опери 
Исус Христос суперстар, коју је такође режирао, уопште не пише.77 
Ни у књизи Феликса Пашића о Мири Траиловић, у којој се на трина-
ест страна говори о Коси, нема помена о рок опери Исус Христос су-
перстар.78 

С друге стране, Јован Ћирилов у књизи Пре и после „Косе“ 
каже: „Рок-оперу Исус Христ суперстар као да је створила нека по-
кајничка поново пробуђена пуританска Америка, која у Христу види 
побуњеника из најбољих дана хипи покрета, али нема светогрђа, 
већ полако одјекује свечана музика мирења са светом у хришћанској 
доброти“. Ћирилов је текст Исус Христос суперстар са енглеског на 
српски језик превео 1972, а превод је објавио тек 2002.79 Из превода 
видимо да је и у београдској верзији ове рок опере неминовно неги-
рана хришћанска теологија.

За разлику од мјузикла Коса Атељеа 212, београдског 
друштвеног феномена који је имао успеха широм Југославије, рок 
опера Исус Христос суперстар није досегла ни приближан статус.80 
Упоређивање те две хипи представе било је неминовно, а њихово од-
меравање у Београду није се разликовало од одмеравања на Брод-
веју где је резултат био истоветан. С тим у вези је питање да ли би бе-
оградски Исус Христос суперстар – чак и да је сцена Атељеа 212 била 
широка а оркестар бројан као бродвејски – могла да добије боље 
стручне критике? 

Постављање ове рок опере на сцену Атељеа 212 показало је 
да Београд иде у корак са светским трендовима и да је, макар кад је 
о тој представи реч, био испред Лондона. У историји југословенског 
позоришта остало је забележено да је телевизија први пут директно 
преносила премијеру и да је Исус Христос суперстар Атељеа 212 по 
томе највише остао упамћен.

Обрачун с представама Коса и Исус Христос суперстар деша-
вао се у оквиру шире чистке на позоришним сценама, а однос пар-
тијских органа према рокенрол култури остао је у потпуности пози-
тиван. Златко Пејаковић, који је за улогу Исуса Христа добио највише 

77 Ratković, Nevideli dan, 9, 307–346.
78 Feliks Pašić, Gospođa iz velikog sveta: prilozi za biografiju Mire Trailović, (Beograd: 

Muzej pozorišne umetnosti Srbije, 2006), 140–152.
79 Pre i posle „Kose“: savremena američka drama, priredio Jovan Ćirilov, (Beograd: Zep-

ter Book World, 2002), iv–v, 585–608.
80 Александар Раковић, „Мјузикл Коса у Атељеу 212 (1969–1973)“, Токови историје 

2/2017, 108.

Александар РАКОВИЋ РОК ОПЕРА ИСУС ХРИСТОС СУПЕРСТАР У АТЕЉЕУ 212 1972 1973



194

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2018.

похвала, наставио је са успехом каријеру рокенрол певача у Корни 
групи и притом бриљирао и у слободарским социјалистичким нуме-
рама „Иво Лола“ и „Буди се исток и запад“.
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Summary

Aleksandar Raković

Rock Opera Jesus Christ Superstar at Atelje 212 (1972–1973)

Abstract: This paper shows the way the rock opera Jesus Christ 
Superstar reached the repertoire of Atelje 212, the importance 
of its television premiere, numerous criticisms and rare praises 
of experts, public opinion and the removal of the opera from 
the repertoire. The paper is based on the archival material of 
the Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of 
the Republic of Serbia (DAMSP), domestic press (daily, youth, 
political, entertainment), domestic and foreign scienti ic and 
professional literature.

Key words: Rock opera Jesus Christ Superstar, Atelje 212, 
rock’n’roll, avant-garde theatre, hippies

The rock opera Jesus Christ Superstar reached the Belgrade thea-
tre Atelje 212 in 1972 following the path paved by musical Hair in 1969. 
Jesus Christ Superstar had its premiere in Atelje 212 on 23 June1972, af-
ter the management of the theatre saw the play on Broadway scene and 
thought it could be one of the most ambitious theatre projects of Atelje 
212. Thus, the premiere of the Yugoslav Jesus Christ Superstar took place 
only eight months after its US premiere; it was the seventh in the world 
and preceded even the premiere in London. It was broadcasted by Tele-
vision Belgrade and this was the irst time that the state television direct-
ly broadcasted the theatre premiere. It was considered to be a very im-
portant social event. However, the writings of theatre critics and quality 
press about the premiere of the rock opera Jesus Christ Superstar in At-
elje 212 were mostly negative. On the other hand, the rock’n’roll critics 
showed more understanding. The main impression was that the premiere 
did not reach the expected success, that its performance was signi icant-
ly behind that of the Hair and that only some young amateur actors from 
rock’n’roll circle were successful. Such impressions endured throughout 
the next season.

During the ideological persecution of certain theatre scenes in 
1972 whose purpose was to sort out the cultural scene in the Socialist Re-
public of Serbia, Hair was one of the irst to be removed from the reper-
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toire in 1973 because it was accused of insulting President Josip Broz Tito 
and the Yugoslav People’s Army. Its last performance ein Atelje 212 was 
on 4 February 1973, and soon after that, Jesus Christ Superstar was also 
removed from repertoire after its last performance on 9 June 1973. Party 
censors described it as a religious, anti-communist and anti-socialist play. 
However, none of this was true, and the Yugoslav public was well aware of 
the fact that the play was denying Christian theology. The rock opera Je-
sus Christ Superstar stayed on the repertoire of Atelje 212 only for a year. It 
had 21 performances: 19 performances on the scene of Atelje 212 in Bel-
grade and two more performances in Rijeka.
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Жене и праксе наслеђивања на селу у Србији

Апстракт: Устаљени обрасци наслеђивања на селу у Србији 
у овом раду су сагледани из перспективе друштвеног поло-
жаја жене и манифестација њене подређености у наслед-
ним односима кроз време. У тексту је приказан начин на 
који је Српски грађански законик регулисао положај жене 
у наслеђивању, као и социјалистичко законодавство којим 
је изједначен наследноправни положај жена и мушкараца. 
Уз документацију и законску регулативу, рад се наслања и 
на резултате истраживања наследних односа и обичаја у 
наслеђивању спроведених у различитим деловима Србије. 
У његовом фокусу су ограничења жена у наслеђивању за-
оставштине од родитеља у свакодневици сеоског живота.

Кључне речи: наслеђивање, жене, село, наследно право, 
обичајно право, неједнакост

Увод
Промене друштвеног статуса жене у контексту социјализма 

значајан су део укупних друштвених трансформација које су се 
одвијале у Србији и Југославији до краја осамдесетих година 20. века. 
Оне нису имале исти интензитет и обим у свим аспектима живота, 
ни у јавним, као ни у сферама породичне приватности жене. Упркос 

 Чланак је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (N0 47019), који финан-
сира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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мерама и еманципаторским политикама социјалистичке државе, 
службеној идеологији равноправности жене, те реалним, снажним 
помацима ка њој, пракса социјализма указује на постојање раско-
рака између прокламованог и нормативног, са једне, и југословен-
ске стварности, са друге стране. Живот у социјализму и свакоднев-
на искуства жена откривају различите пунктове и манифестације 
подређености жене у том времену. Оне могу да се уоче и прате дуж 
многих сегмената друштвеног живота, па и оних за које се сматрало 
да су успешно обликовани еманципаторским вредностима и егали-
тарним идеалима. Сусрет социјалистичке политике рода и традици-
оналних вредности доводио је до ограничења еманципације жене, 
која су у појединим аспектима свакодневице била видљивија него у 
другим. Доминантне праксе наслеђивања,1 посебно у сеоским среди-
нама, свакако су један од њих. 

Правни положај жене у наслеђивању према Српском 
грађанском законику
Правноисторијски осврт на систем наслеђивања у Србији 

средином 19. века води до Српског грађанског законика (1844) којим 
су, поред осталог, регулисана и нормирана правила наслеђивања. 
Нејднакост жене у наслеђивању била је посебно изражена управо у 
оним деловима Србије у којима је Законик важио, на територији уже 
Србије, касније Косова и Метохије, те Македоније. Војводина је била 
друго наследноправно подручје, на којем је примењивано мађарско 
обичајно право.2 

Правна неједнакост жене, утемељена у Српском грађанском 
законику,3 манифестовала се на различитим нивоима и пољима, у 
домену опште пословне способности удате жене, одредбама веза-
ним за брачно и родитељско право, у наследном праву.4 Неједнакост 

1 Под термином праксе наслеђивања мисли се на праксе у свакодневном животу. 
2 Владимир Козар, Ирена Радумило, „Наследноправни положај жене супружника 

у Србији од Српског грађанског законика до данас“, Култура полиса, бр. 27, 
(Нови Сад, 2015), 368. 

3 Српски грађански законик за Краљевину Србију, датум приступа 9. 12. 2017, 
sr.wikisource.org/sr/, Српски грађански законик-оригинал. - Српски грађански 
законик је са повременим допунама трајао од 1844. до 1946. године.

4 Удата жена је према својој пословној способности била изједначена с 
малолетницима, умоболним лицима, распикућама и пропалицама. Српски 
грађански законик за Краљевину Србију (пар. 920). У случају развода мушка 
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жене била је наглашена у одредбама које су прописивале право на-
слеђивања. 

Регулисање наследног права посебно је индикативно у кон-
тексту настанка Српског грађанског законика. Српско обичајно пра-
во, настајало у специфичним друштвеним и културним приликама, 
уобличавано традицијом и укорењено у свакодневном животу, успо-
стављало је неједнакост жене и мушкарца у наслеђивању имовине, 
односно промовисало неписано правило „да у наслеђивању мушка 
деца искључују женску“.5 Управо је ова област била предмет несугла-
сица и различитих мишљења, пошто грађански законици из тог вре-
мена нису прописивали неједнакост у наслеђивању мушке и женске 
деце.6 Писац нацрта Српског грађанског законика, Јован Хаџић, чији 
је пројекат био скраћена верзија Аустријског грађанског законика, 
заговарао је регулисање те тематике на начин сагласан тадашњим 
европским правним начелима, односно једнакост у наслеђивању. 
Сима Аврамовић наглашава да су Хаџићева настојања да у законик 
уведе модерније концепте и једнак правни положај жене, те једнак 
наследни део ћерки после очеве смрти, била разлог за „најдубља 
неслагања с водећим политичким факторима у држави“.7 Хаџићево 
становиште није прихваћено у Народној скупштини (1883), већ је 
примат дат постојећим обичајима на којима су се заснивале праксе 
наслеђивања у Србији. Хаџићев пројекат законика је измењен упра-
во у делу који је регулисао законски наследни ред, односно офор-
мљене су клаузуле које су утемељиле правило искључивања женске 

деца старија од четири године, односно женска деца старија од седам 
година припадала су оцу (пар. 118). Родитељско право жена је у потпуности 
остваривала само над ванбрачним дететом, односно мајка је била дужна 
старати се о њему, васпитавати га (пар. 129). Доказивање очинства ванбрачног 
детета било је забрањено сем у случајевима одвођења или силовања (пар. 130). 

5 Marija Draškić, Olga Popović-Obradović, „Pravni položaj žene prema Srpskom 
građanskom zakoniku (1844–1946), Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX 
veka 2, ur. Latinka Perović, (Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 1998), 13.

6 У аустријском законику деца су била у првом законском наследном реду 
оставиоца „па била деца мушка или женска, била она рођена за живота 
оставитељева или после његове смрти“. Војислав Станимировић, „Снага 
обичаја – породица у Српском грађанском законику између старог и новог“, 
Српски грађански законик – 170 година, ур. Милена Полојац, Зоран С. Мирковић, 
Марко Ђурђевић, (Правни факултет Универзитета у Београду, 2014), 159.

7 Сима Аврамовић, „Српски грађански законик (1844) и правни транспланти – 
копија аустријског узора или више од тога?“, Српски грађански законик – 170 
година, 31.
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деце из наслеђа уколико има живе мушке деце и њихових мушких 
потомака.8 Рефлексија обичајног права по тим питањима одражава-
ла се на Српски грађански законик и одлучујуће утицала на њега, а 
клаузуле о положају жене у наследном праву биле су најзначајније 
одступање од Аустријског грађанског законика.9 

Наглашена неравноправност жене у наследном праву изра-
жена је у члану 396 Српског грађанског законика: „Деца мушка умр-
лога и њихови мушки потомци добијају први наследство; они ис-
кључују сестре, оца и матер и све претке њине и њихово потомство 
или побочне сроднике“.10 Следећи члан ближе одређује да се роди-
тељско имање дели на равне делове на сву мушку децу, а у том слу-
чају за женску предвиђа „уживање, издржавање, снабдевање и при-
стојно удомљење по постојећем обичају“.11 Женска деца наслеђивала 
су имовину само ако није било мушких потомака.

После мужевљеве смрти удовице су имале право на уживање 
мужевљеве заоставштине, тзв. удовички ужитак. Удовица је са на-
следницима свог мужа (децом, његовим родитељима или његовом 
браћом и сестрама), ради уживања делила заоставштину на једнаке 
делове, односно обим уживања зависио је од броја наследника. Ако 
није било мужевљевих наследника, она је имала право на уживање 
целокупне заоставштине. То право се губило њеном смрћу или у слу-
чају преудаје, тада би цело мужевљево имање које је удовица ужива-
ла прешло на „његове законе по реду наследнике“ те се разликовало 
од права власништва.12 

Ретке су биле државе у Европи које су у доба настанка Срп-
ског грађанског законика имале грађанску кодификацију.13 Поку-

8 Слободан Јовановић је записао да је управо због законског реда наслеђивања 
Законик био на мети оштре критике када се појавио, од „варошке интелиген-
ције, нарочито београдске“. „Хаџић се жали да су га због параграфа о наслеђу, за 
који он доиста није био крив, београдске жене псовале и клеле где год се скупе“. 
Слободан Јовановић, Политичке и правне расправе I–III, Сабрана дела Слобо-
дана Јовановића, том 2, приредили Р. Самарџић, Ж. Стојковић, (Београд: Бигз, 
Југославијапублик, Српска књижевна задруга, 1990), 281. Такође видети: Авра-
мовић, „Српски грађански законик“.

9 Draškić, Popović-Оbradović, „Pravni položaj žene“, 14, 21.
10 Српски грађански законик, пар. 396.
11 Исто, пар. 397.
12 Исто, пар. 413–415; Draškić, Popović-Оbradović, „Pravni položaj“, 21–22.
13 То је био четврти грађански законик донет у Европи. Еmilija Stanković, „Austrijski 

građanski zakonik kao izvornik srpskog građanskog zakonika“, Godišnjak Fakulteta 
pravnih nauka Apeiron, god. 3, br. 3, (Banja Luka, 2013), 118, 119.
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шај кодификације грађанског права у Кнежевини Србији већ је сам 
по себи имао непроцењив значај. Напредан за време у којем је на-
стајао, у Србији је био на снази наредних сто година. Па ипак, модер-
ност Српског грађанског законика заустављана је на прагу патријар-
халне стварности свакодневног живота и односа према жени. Такво 
регулисање наследног права жене не само да нису познавали други 
грађански законици већ ни правни режими са других територија (бу-
дуће) Краљевине Југославије, где је наслеђивање жена било повољ-
није него у областима на којима је важио Српски грађански законик. 
Гвоздена снага српског обичајног права била је брана упливу начела 
европског законодавства и модерних идеја управо по питањима ве-
заним за положај жене, претакала је праксу у законске клаузуле и још 
дуго обликовала наследна права жена. 

Социјалистичко законодавство
После Другог светског рата, Законом о неважности прав-

них прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за време неприја-
тељске окупације,14 Српски грађански законик престао је да важи. 
Овим законом је ван снаге фактички стављен цео систем раније при-
мењиваних правних прописа, а сви они донети у времену окупације 
су поништени и нису се могли примењивати, односно „прокламо-
вани су непостојећим“. Да би се избегао правни вакуум, Законом је 
било регулисано да се могу примењивати правила садржана у прав-
ним прописима донетим пре 6. априла 1941, али само под два услова: 
да није постојао важећи пропис и да није у супротности са Уставом 
ФНРЈ, уставима република, законима и осталим важећим прописима 
које су донели „органи нове државе“, као и са начелима уставног по-
ретка ФНРЈ.15 

У првим послератним годинама, према Неди Божиновић, на 
основу овог закона било је омогућено да жене у судској пракси буду 
изједначене са мушкарцима у наслеђивању.16 Највиши правни акт, 

14 Закон о неважности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за 
време непријатељске окупације, Службени лист ФНРЈ 86/1946, (Београд), 25. 
октобар 1946.

15 Закон о неважности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за 
време непријатељске окупације, видети: чл. 3, чл. 4. 

16 Neda Božinović, Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku (Beograd: Devedesetčetvrta, 
Žene u crnom, 1996), 158, 159.
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Устав из 1946, такође је, на нивоу принципа, обезбедио пуну равно-
правност жене17 и све грађане ФНРЈ изједначио пред законом. 

У склопу новог социјалистичког законодавства, али готово 
деценију након ослобођења земље, 1955. године, донет је Закон о на-
слеђивању,18 којим су жене и мушкарци у потпуности изједначени у 
праву на наслеђивање. Закон је утемељио и гарантовао пуну равно-
правност у праву на наслеђивање без обзира на пол, равноправност 
у наслеђивању деце рођене у браку, као и оне рођенe ван брака.19 То 
је био савезни закон, односно важио је на целокупној државној тери-
торији ФНРЈ, чиме је, поред осталог, превазиђена неуједначеност и 
различитост правних система везаних за наслеђивање који су вла-
дали на појединим подручјима предратне Југославије. Овим законом 
промовисано је начело јединствености у наслеђивању, на којем ће 
се заснивати и касније донети правни прописи из области наслед-
ног права. Од тог доба право наслеђивања има једнако важење и за 
мушкарце и за жене, односно сви грађани су у законском наслеђи-
вању једнаки по свом правном положају. „Грађани су, под истим усло-
вима, равноправни у наслеђивању. Мушка и женска лица равноправ-
на су у наслеђивању“.20

Закон је предвидео супружника као наследника оставиоца 
који има једнаки наследно-правни положај као и деца оставиоца. „За-
оставштину умрлога наслеђују пре свих његова деца и његов брачни 
друг. Они наслеђују на једнаке делове“.21 Супружник је заоставштину, 
односно део који му је законски припао наслеђивао у својину, а не на 
уживање. Укинута је установа удовичког ужитка.22 

Закон о наслеђивању из 1955. године је важио све до 1971, 
када је регулисање ове проблематике прешло у надлежност репу-
блика и покрајина и нормирано републичким законодавством. У Ср-
бији је 1974. донет нови закон о наслеђивању, који је важио за под-

17 Члан 24, Устав Федеративне Народне Републике Југославије, (Београд, 1946).
18 Закон о наслеђивању, Службени лист ФНРЈ, бр. 20, 1955.
19 Члан 23 Закона о наслеђивању изједначава по наследним правима брачну и 

децу рођену ван брака. У истом члану додато је да ванбрачна деца и њихови 
потомци на заоставштину очевих сродника имају иста наследна права као и 
брачна ако је отац признао ванбрачно дете пред надлежним органима или ако 
га је довео да живи са њим или на други начин показао да га признаје за своје. 
Исто.

20 Чл. 4, Закон о наслеђивању.
21 Чл. 10, Закон о наслеђивању.
22 Козар, Радумило, „Наследноправни положај жене супружника“, 374. 
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ручје Србије ван покрајина,23 а наредне године, 1975. у Војводини је 
донет Закон о наслеђивању САП Војводине. Средином деведесетих, 
1995, донет је нови Закон о наслеђивању Републике Србије24 који је 
до данас, са мањим изменама, на снази.25 

Изједначавањем жене у праву у оквиру норми и законске ре-
гулативе социјалистичке државе створени су услови за равноправ-
нији друштвени положај жене. Да то често није било довољно, пока-
зивала је пракса наслеђивања жена на селу.

Праксе наслеђивања у социјализму 
Правила наслеђивања утемељена социјалистичким законо-

давством нису могла да превазиђу и искорене устаљене форме на-
слеђивања на селу. Фаворизовање мушке деце у наслеђивању имања 
и непокретности после смрти родитеља дуго је опстајало у сеоским 
срединама. Положај женске деце у наслеђивању родитељске заостав-
штине у стварности више је одговарао обичајном, а мање наследном 
праву успостављеном у социјалистичкој држави. Систем наслеђи-
вања који је ограничавао наследна права жена, очуван у пракси сва-
кодневног живота на селу, није одступао од патријархалне матрице. 
Традиционални културни обрасци тврдокорно су опстајали и утица-
ли на свакодневицу жене. Околност да су женска деца често остаја-
ла без наследства, сведочила је да у сусрету традиционалног начина 
мишљења и обичаја, са једне, и законских одредби, са друге стране, 
патријархални образци понашања понекад остају доминантни. 

На састанку представница Антифашистичког фронта жена26 
са његовог последњег, четвртог конгреса и Јосипа Броза Тита, у скло-
пу елаборације „појава“ дискриминишућег односа према жени, Боса 
Цветић27 је рекла: „Дискутујући о наслеђу, установиле смо да женска 

23 Закон о наслеђивању Социјалистичке Републике Србије, Сл. гласник СРС, 52, 
1974. 

24 Закон о наслеђивању Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 46, 1995.
25 Козар, Радумило, „Наследноправни положај жене супружника“, 369.
26 Женска организација Антифашистички фронт жена имала је немерљив значај 

за процесе еманципације жена у Југославији и Србији. Као посебна женска орга-
низација укинута је на 4. конгресу 1953. године, када је створен Савез женских 
друштава.

27 Боса Цветић је била истакнута револуционарка и чланица ЦК КПС. Обављала 
је многе друштвено-политичке функције у социјалистичкој држави. Била је и 
председница АФЖ-а Србије.
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деца практично не наслеђују“.28 Тај састанак председника југосло-
венске државе и делегације АФЖ-а, на којем су присуствовале во-
деће теоретичарке „женског питања“ у Југославији,29 одржан је две 
године пре доношења савезног закона о наслеђивању. 

Међутим, да се стање није много променило ни након до-
ношења Закона о наслеђивању показују, поред осталог, и истражи-
вања30 спроведена седамдесетих година двадесетог века по селима 
Шумадије.31 Она откривају праксе неједнакости у наслеђивању имо-
вине између ћерки и синова. Ретки су били примери да сестра оства-
ри своје законско право и прихвати наследни део који јој иза смр-
ти родитеља припада, већ га се најчешће одрицала у корист браће. 
Земљу је по правилу њима остављала. Уколико би пак своје право на 
наслеђе судски реализовала, губила је сродничку наклоност браће. 
Одрицање у њихову корист значило је да су јој „сва врата у роду от-
ворена; она долази брату на славу и друге породичне свечаности“.32 
Наведено истраживање показује да су случајеви у којима су удате се-
стре узимале свој наследни део углавном били иницирани нагово-
ром и подршком супруга и обрнуто. Зетови често нису желели да им 
жена доноси део некретнина, очевине која јој по закону припада, јер 
им је било важније очување добрих, пријатељских рођачких односа. 
„Они не желе да на слави, гозби за дете или којој другој свечаности у 
својој кући чују како присутни говоре: лако му је да троши туђу му-
ку“.33

Средином седамдесетих, убедљива већина женске деце са 
подручја аранђеловачке општине одрицала се земље која би јој на-
слеђем припала у корист браће (више од 80%). Уобичајена пракса 
била је да се сестре и браћа запослени ван пољопривреде одричу на-
следства, делом или у потпуности, у корист браће која су остала на 
имању и живела од земљорадње. Понекад је између оца и сина скла-

28 Архив Југославије (АЈ), Кабинет председника Републике (КПР), фонд 837 
II–2/16 (к. 39), Делегација IV Конгреса АФЖ-а, 29. 9. 1953.

29 Поред других, састанку је присуствовала и Вида Томшић, председница АФЖ-а 
Југославије.

30 Теренска истраживања етнолога имају велики значај у расветљавању и 
разумевању система наслеђивања у Србији. 

31 Истраживања су реализована у селима Даросава и Прогореоци, у оштини 
Аранђеловац.

32 Никола Ф. Павковић, „Породица и сеоска заједница у Шумадији“, Зборник 
Матице српске за друштвене науке, бр. 114–115, 2003, 246. 

33 Исто.
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пан уговор о доживотном издржавању, којим је и правно ћерка била 
искључена из наследства.34 

Снагу и даљу доминацију обичајног права у наслеђивању на 
селу у доба социјализма показује и истраживање које се односило на 
југ Србије, врањски крај. Сестре су се одрицале имовине у корист „су-
наследника мушког пола“,35 односно прихватале се наследства само 
у изузетним ситуацијама. Свог наследног дела су се одрицале првен-
ствено да би сачувале добре односе са браћом и најближима. „`Оћу да 
имам род, да имам код кога да одем`. Оне у образложењу својих посту-
пака истичу: ̀ Oћу да имам брата, да ме братанци не гађају са камење 
сутра`. Казивачи, такође наводе: ̀ Oдрекла се имања да би имала род`. 
За потпуније разумевање проблема индикативна је и следећа изја-
ва: `Не тражим ништа, само нек чува родитеље`. Из тога се може из-
вести закључак да особе женског пола очекују противуслугу, а то је – 
да их брат поштује и да брине о родитељима.“36 Дакле, очекивало се 
да син, односно брат који је остао на имању и који ће га наследити, на 
себе преузме бригу о остарелим родитељима. 

Уколико су сестре ипак прихватале свој законски наследни 
део, наилазиле су на негодовање и осуду средине, поготову ако су 
живеле у неком другом месту или држави: „Проклетница узела бра-
ту имање“.37 У овом истраживању такође је уочен значај брачног пар-
тнера и велики утицај супруга на доношење одлуке жене о прихва-
тању или неприхватању законског, наследног дела родитељске 
заоставштине.38 

Етнолошко истраживање спроведено по селима северне Шу-
мадије показује да су, упркос значајним променама у породици и на-
чину живота које су се одвијале током друге половине двадесетог 
века, учестале биле праксе да се ћерке одричу свог дела имања у 

34 Исто, 247.
35 Оне су се у својим наследничким изјавама најчешће, у више од 80% случајева, 

позивале на члан 136 (одрицање од наследства) или евентуално члан 139 (усту-
пање наследног дела у корист сунаследника) Закона о наслеђивању из 1955. 
Мада са законског становишта није свеједно како изјава гласи, јер производе 
различита правна стања, сестрама је било важно да не узму свој део наследства, 
те им је „у принципу било свеједно како ће изјава да гласи“. Јадранка Ђорђевић, 
„Полна припадност и наслеђивање“, Гласник Етнографског института САНУ, 
бр. 53, 2005, 214–215.

36 У целини наведено према: Ђорђевић „Полна припадност и наслеђивање“, 215.
37 Исто, 216.
38 Исто, 217.
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корист брата, и то најчешће оног који је наставио да живи у роди-
тељској кући. Од таквих правила било је одступања, временом била 
су све чешћа. Ћерке које су живеле у градовима ређе су се одрица-
ле свог наследног дела од оних које су остајале на селу. Међутим, и 
када су потраживале део имовине, најчешће су тражиле знатно мању 
надокнаду од вредности имања која им припада. Уколико није било 
мушких потомака, већ две ћерке, имање се делило на пола, а уколико 
је нека остајала на имању и доводила супруга, односно зета, добија-
ла је већи део.39 

Широку распрострањеност пракси одрицања жена од свог 
наследног дела у корист брата (браће) током друге половине 20. 
века у врањском крају илуструју подаци према којима су то чиниле 
у 80% случајева. Тек свака десета жена која је имала брата или браћу 
узимала је наследни део који јој је законски припадао.40 

Почетком деведесетих година у селима ивањичког краја, ста-
рије жене, као и оне средње генерације, „без размишљања се одричу 
свог дела очевине у корист своје браће“.41

Слике у којима се жене одричу свог дела наследства, које им 
по закону припада иза смрти родитеља, у корист брата смењују се у 
различитим периодима и различитим крајевима по Србији, откри-
вајући континуитете патријархалних система вредности у соција-
лизму и сву снагу обичајног права. Логика оваквих правила наслеђи-
вања у прошлости базирала се на чињеници да су женска деца након 
удаје напуштала родитељску кућу и одалазила у мужевљев дом, те 
се сматрало да ће све оно што је ћерки дато, земља, кућа, део непо-
кретности бити изгубљено. Настојања да се имање очува у породици 
доводила су до искључивања женске деце из наследства и фавори-
зовања мушких потомака. Начин размишљања карактеристичан за 
прошла времена, који су репродуковале саме жене, и у промењеним 
приликама веома дуго је опстајао у руралним срединама. 

39 Александра Б. Павићевић, На удару идеологија брак, породица и полни морал у 
Србији у другој половини 20. века, (Београд, Етнографски институт САНУ, 2006), 
258, 259. - Србијанско село анализирано је на примеру Дубона, као и околних 
села у северној Шумадији.

40 Јадранка Црнобрња Ђорђевић, Наслеђивање између обичаја и закона, (Београд: 
Етнографски институт САНУ, 2011), 137. - Ауторка наводи податке из 
евиденције судија Општинског суда у Врању. 

41 Александра Павићевић, „Жене и њихова моћ у друштву, проучавање друштвене 
симетрије у контексту полних улога“, Гласник Етнографског института САНУ, 
(Београд, 1999), 91.
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Такво стање на селу у социјализму пратило је, у мањој или 
већој мери, задржавање установе мираза. Педесетих година Боса 
Цветић је указивала на опстајање пракси давања мираза приликом 
удаје ћерке. Наглашавала је да има крајева у којима девојка која нема 
мираз не може ни да се уда. „Нама су изнеле другарице из Срема и 
Војводине да је код њих трка за миразима узела велике размере и да 
су просто комунисти носиоци таквих односа“.42

У документацији Конференције за друштвену активност 
жена Србије почетком шездесетих година описано је стање у којем 
је на селу „још увек често склапање брака засновано на економском 
моменту, а институција мираза је врло актуелна, мада се видови ми-
раза мењају и модернизују.“43

Припреман за женску децу, мираз, имовина коју су невесте до-
носиле из родитељског дома, често је била и једино што су од роди-
теља добијале. Опстајање обичаја да се уз ћерку која се удаје даје мираз 
било је последица система наслеђивања по селима. Мираз је посма-
тран као неки вид „наследства“ жене, или барем „замена“ за њега, не-
каква материјалнa потпорa намењенa ћерки. У том склопу, мираз је, 
ма како скроман био, макар само на симболичкој равни, чинио мање 
суровом стварност и околности да су женска деца искључивана из на-
следства или да су пак добијала неупоредиво мањи део од мушке.44 Не-
када, међутим, мираз није био нимало скроман, напротив.45

Тек делимично потиснут након ослобођења земље, убрзо је 
по селима поново заживео и био честа пракса типична и за кому-

42 АЈ, КПР, фонд 837, II–2/16, (к. 39).
43 Архив Србије, ђ-75, ф-92, Конференција за друштвену активност жена Србије, 

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

44 Поједини аутори наглашавају да је од времена законског успостављања 
равноправности полова у наслеђивању, мираз у стварности функционисао као 
„средство којим се жени одмаже у постизању равноправности у наслеђивању“. 
Када су се одрицале од наследства, ћерке су често наводиле да су добијањем 
мираза приликом удаје намирене. Међутим, мираз не може да буде замена 
или надокнада за наследство, не само због тога што га ћерке нису увек 
добијале, већ и зато јер је у просеку његова економска вредност била далеко 
мања од вредности наследства које су добијали синови. Ђорђевић Црнобрња, 
Наслеђивање између обичаја и закона, 165–166. 

45 Девојке које су удајом доносиле вреднији мираз, веће новчане износе или пак 
друго, називане су миражџике. Тај термин се односио и на девојке које нису 
имале браћу ни сестре, те се очекивало да у перспективи наследе целокупну 
имовину родитеља.
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нисте, од којих се очекивало да бар својим примером буду носиоци 
вредности и идеала које је промовисао нови поредак. Није била рет-
кост да је мираз представљао велико финансијско оптерећење за не-
вестине родитеље. Некад би новац од мираза младенци потрошили 
на организовање прославе венчања.46

Колики је то био терет за породицу девојке која се удавала47 
показује и следећи запис: „Путем мираза врше се најразличитије 
уцене родитеља девојке и доводи често до економског упропашћа-
вања мање имућне породице.“48 Начин на који је мираз у социјализму 
припреман добијао је различите облике и форме, које су се током го-
дина мењале. Педесетих и шездесетих година, девојке су у мираз до-
носиле шиваће машине, кревет, сто, столице итд. Осамдесетих, че-
сто су доносиле спаваће собе, што је тада било веома популарно, или 
пак новац у тој вредности.49 Халперн, у својој студији о српском селу, 
пише да су богате невесте у Орашцу као мираз доносиле у потпуно-
сти опремљене спаваће собе, са ноћним сточићем, огледалом, што 
би ранијих година на том подручју било сматрано за велико прете-
ривање.50 До краја осамдесетих година двадесетог века, девојке су у 
мираз или пак као своју девојачку спрему доносиле намештај и дру-
ге предмете за кућу, али и веш, који су често саме шиле и везле.51 Де-
ведесетих година, у условима економске кризе и сиромаштва, мно-
ги родитељи нису успевали да обезбеде ћеркама мираз приликом 
удаје.52

Истовремено постојање обичајног права у наслеђивању имо-
вине и државног законодавства, те мешавина традиционалних назо-
ра и модернизацијских стремљења одликовала је време социјализма. 

46 Вера Гудац Додић, „Простор као судбина: живот женског становништва 
у градским и сеоским насељима у Србији током друге половине 20. века“, 
Историја и географија, сусрети и прожимања, ур. Софија Божић, (Београд: 
Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, ИНИС, Институт за славистику РАН, 
2014), 399.

47 Вера Гудац Додић, „Портрет жене на селу у Србији у доба социјализма“, Токови 
историје 1/2013, 159.

48 АЈ, КПР, II–2/16, к. 39.
49 Јадранка Ђорђевић, „Ко кога наслеђује? врањски крај у другој половини 

двадесетог века“, Култура у трансформацији, зборник радова, 23, (Београд: 
Етнографски институт САНУ, 2007), 55.

50 Džoel М. Halpern, Srpsko selo, Društvene i kulturne promene u seoskoj zajednici 1952–
1987, (Beograd, Srpski genealoški centar, 2006), 180.

51 Павићевић, На удару идеологија, 295.
52 Ђорђевић, „Ко кога наслеђује“, 55.
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Субординиран положај жене у сеоским срединама манифестовао се 
на различите начине, а посебно је био уочљив у праксама наслеђи-
вања. Дуготрајност опстајања традиционалних вредности, снага са 
којом су обликовале стварност, сведоче о отпорима еманципатор-
ским идеалима и политикама. Ограничења жена у наследном пра-
ву у свакодневници сеоског живота, односно форме наслеђивања за-
сноване на обичајима и традиционалној култури, потврђивале су и 
поново производиле неједнакост жене. Такво стање на селу споро се 
мењало. Неповољан положај женске деце у наслеђивању није био и 
једини сегмент живота окован традиционализмом. Насупрот про-
кламованој социјалистичкој идеологији равноправности мушкар-
ца и жене те предузетим законодавним мерама државе, и даље су 
опстајале различите манифестације потчињавања и маргинализо-
вања жена у сеоским срединама. 

Почеком шездесетих година, 1961, анализа положаја женске 
омладине на селу указује на неке механизме потчињавања и неједнак 
статус женске деце. „Међутим, још увек велики број наших породица 
карактеришу традиционални односи, који се огледају у неједнаком 
третману мушке и женске деце. Неједнаки третман се не састоји само 
у неједнаком третману женске омладине када је у питању школовање, 
нарочито стручно и више, већ и у питањима односа у кући (у погле-
ду разних кућних послова), слободе кретања, коришћења слободног 
времена и активирања у културном, спортском и забавном животу. 
Скоро је непотребно говорити о томе да на селу ови односи чешће до-
бијају и грубље форме и понекад негирају елементарна људска права 
и осећања и ускраћују слободу воље сеоској девојци.“53 

Под окриљем социјализма и његових развојних стратегија, 
процесе индустрализације и урбанизације, поред осталог, прати-
ла је деаграризација, али и растакање села. Међутим, упркос снаж-
ном одливу становништва са села у градове, све до краја осамдесе-
тих година двадесетог века, у Србији је и даље већина жена живела 
на селу (изузев Војводине), уз наглашене разлике у њеним поједи-
ним деловима.54 Свакодневица сеоских жена, које су у укупној жен-

53 АС, Конференција за друштвену активност жена Србије, Ђ-129, Ф-4, Положај и 
улога женске омладине у друштвеном животу, Београд 1961.

54 Почетком последње деценије двадесетог века, 1991, већина жена у Републици 
Србији живела је у градским насељима. Попис становништва, домаћинстава 
и станова у 1981 години, Савезни завод за сатистику; Попис становништвa, 
домаћинстава, станова и пољопривредних газдинстава у 1991. години, Пол и 
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ској популацији чиниле значајан део, откривала је да социјалистич-
ки друштвено-економски оквир није био довољан за урушавање и 
сузбијање различитих манифестација и појава пракси родних нејед-
накости на селу. 

Истраживања сведоче да су женска деца имовину наслеђи-
вала онда када није било мушких потомака или пак када су са својом 
породицом остајала на имању и у родитељској кући, преузимајући на 
себе целокупну бригу о родитељима.55 У социјализму, али и до краја 
века, у сеоским срединама одрицање ћерки, односно сестара од дела 
наслеђа које би им законски припало у корист мушких наследника, 
брата или браће, било је више карактеристично понашање жена, а 
знатно мање изузетак.

Праксе наслеђивања на размеђу векова
Свршетком двадесетог века ограничења жена у наслеђивању 

имовине од родитеља у свакодневици живота на селу нису била ис-
корењена, а мушки потомци и даље су имали примат у наслеђивању 
куће и имања.

На основу Закона о наслеђивању из 1995. године, који је са 
мањим изменама56 још увек на снази, наслеђивање се обављалo на 
основу законског наслеђивања или на основу завештања односно 
тестамента, последње воље. Наследници заоставштине су, такође, 
могли да се одрекну наслеђа57 или пак да наследни део који им по 
закону припада уступе другим наследницима.58 То значи да регули-
сање наследних односа када су се женска деца одрицала наследства 
и праксе у којима су ћерке свој део заоставштине иза родитеља усту-
пале мушким наследницима, није реализован мимо важећих закон-

старост подаци по насељима и општинама, Савезни завод за статистику, (Бео-
град, 1993).

55 Ђорђевић, „Ко кога наслеђује?“, 53, 54.
56 Према Н. Стојановић, најновије измене Закона о наслеђивању Републике Србије 

из 2015. године нису крупније промене, већ су више последица усаглашавања 
са новелираним Законом о ванпарничком поступку и Законом о јавном бележ-
ништву. Nataša Stojanović, „Šta donose novo izmene i dopune Zakona o nasleđivanju 
Republike Srbije?“, Pravo – teorija i praksa, br. 7–9, 2015, 20.

57 Чл. 213, Закон о наслеђивању, Сл. гласник РС 46/95.
58 „Одрицање у корист одређеног наследника сматра се изјавом о пријему 

наслеђа уз истовремено уступање наследног дела. По пријему уступљеног дела 
на односе између уступиоца и пријемника примењују се правила о поклону.“ 
Чл. 216, Закон о наслеђивању.
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ских прописа. Другим речима, начела обичајног права „бивају реали-
зована уз примену закона“.59

Један од начина на који су родитељи могли обезбедити да 
имовину оставе једном потомку, најчешће сину, те да се избегну, од-
носно изузму други потомци, био је, у пракси веома чест и релатив-
но тешко оборив, уговор о доживотном издржавању. Мада је овај уго-
вор60 био „облигациони уговор, са наследно правним елементима“, у 
стварности је често био механизам који је омогућавао да се имовина 
остави једном наследнику према неким истраживањима и изјавама 
оних који су примали издржавање, он је у пракси најчешће то и био, а 
не да се обезбеди старалац.61 

Обичаји у наслеђивању кућа и имања по селима, уз друге чи-
ниоце, доприносили су да жене много ређе од мушкараца буду влас-
нице имања, земље или других непокретности, што је ограничава-
ло њихову економску самосталност. Да се такво стање одржавало и у 
првој деценији двадесетпрвог века, сведочи и анкетно истраживање 
спроведено у Војводини које је обухватило око 800 испитаница. Ре-
зултати истраживања су показали да убедљива већина жена, 4/5 ис-
питаница, нису власнице имања. Оне су биле власнице кућа у 14,4% 
случајева, имања у 8,2%, а сувласнице кућа у 24,6% случајева, имања 
у 12,3%.62 

На прелазу векова, обрасци наслеђивања имовине препозна-
ти су као значајан фактор у успостављању економских неједнакости 
између жена и мушкараца у сеоским срединама. Истраживање о жена-
ма на селу, спроведено на узорку од 500 жена у различитим општина-

59 Јадранка Ђ. Ђорђевић Црнобрња, „Наследно-својински односи у Врању и око-
лини у другој половини давдесетог века“, (докторска дисертација, Универзи-
тет у Београду, Филозофски факултет, 2008), 42. 

60 Овим уговором, прималац издржавања се обавезује да се након његове смрти 
на даваоца издржавања пренесе својина тачно одређених ствари, или друга 
права, а као накнаду за то давалац издржавања је у обавези да га до краја 
живота издржава, брине се о њему и да га после смрти сахрани. Видети више: 
чл. 194–205, Закон о наслеђивању.

61 Ђорђевић Црнобрња, Наслеђивање између обичаја и закона, 255, 260–261; 
Jadranka Đorđević-Crnobrnja, „Nasleđivanje između običajnog i građanskog prava – 
na primeru ugovora o doživotnom izdržavanju“, Etnoantropološki problemi, god. 4, sv. 
3, 2009, 145–154. 

62 Маrina Blagojević, Žene na selu u Vojvodini: svakodnevni život i ruralni razvoj, rezultati 
anketnog istraživanja, (Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova, 2010), 48.
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ма по централној Србији и Војводини63 показало је да, међу испитани-
цама које су биле укључене у процесе наслеђивања, више од половине 
жена (52%) није ништа наследило од родитеља, а имовина је припа-
ла другим наследницима. Индикативни су резултати добијени посма-
трањем начина поделе родитељске заоставштине (44,5% узорка). У 
испитаном узорку, у 8,5% случајева жене су биле јединице и оставље-
на им је целокупна имовина. Оставина је равноправно подељена на 
сву децу само у 11,7% случајева. Родитеље су и даље најчешће на-
слеђивали синови, у 43,2% случајева целокупно наследство припало 
је њима, док ћерке нису ништа добиле; у 14,6% случајева женској деци 
је припао тек мањи део наследства, а мушкој већи, а у 0,5% наследство 
су добијали женски, док мушки потомци нису добили ништа. Случаје-
ви у којима је већи део имовине припао ћеркама, а мањи мушким на-
следницима били су такође веома ретки, 0,9%. У 14,6% случајева све 
је припало наследницама јер мушких наследника није ни било. Посеб-
но је важно нагласити да је имовина дељена договором наследника, 
а знатно ређе тестаментом. Када су целокупну имовину или пак њен 
већи део наслеђивали мушки потомци, најчешће се радило о договору 
наследника, више од три четвртине испитаних случајева, којим су се 
жене одрицале свог дела наслеђа у корист браће.64

Анкета о обичајима у наслеђивању имовине, спроведена као 
део истраживања о друштвеном положају жене у централној Ср-
бији, у Златиборском, Шумадијском, Београдском, Мачванском, Ни-
шавском и Расинском округу, показује да имовину, кућу и имање, у 
највећем проценту (87,5%) наслеђују мушкарци, а жене неупореди-
во мање (7,9%).65 Имовину наслеђују синови, браћа, а посебно је за-
нимљиво да је наслеђује чак и зет пре ћерке. Имање се преносило на 
зета уколико је живео у „жениној“ кући, у којој није било мушких по-
томака. Одговори испитаница на питање због чега је такав начин на-

63 Истраживање је обухватило 500 жена у статусу помажућих чланова домаћин-
ства, из 51 села у 49 општина по Србији. Marija Babović, Olivera Vuković, Žene 
na selu kao pomažući članovi poljoprivrednih domaćinstava: položaj, uloge i socijalna 
prava, (Beograd: SeCons, UNDP, 2008), 10, датум приступа: 11. 12. 2017, http://
www.secons.net/publications.php?p=94

64 Исто, 33–34.
65 У Златиборском округу мушкарци су имовину и кућу наслеђивали у 85,5% слу-

чајева, Шумадијском 96%, Београдском 79,6%, Мачванском 86%, Нишавском 
86% и Расинском 88,6%. Љубица М. Рајковић, Друштвени положај села, сеоских 
породица и сеоских жена у централној Србији, (Универзитет у Београду: Гео-
графски факултет, 2014), 352.
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слеђивања одсликавају подређеност жене у сеоској породици. Ћерка 
се и данас посматра као неко ко удајом одлази у другу кућу, те да ће 
на тај начин имање заувек припасти другоме. „Син наслеђује, а жен-
ско да се помогне кад се уда... и то му је... оно је туђа кућа ... ћеркама 
шта се да“.66 Обичајно право је и даље регулисало стварност и свако-
дневни живот, опстајала су схватања да је грех да сестра брату узме 
имовину, или другим речима да прихвати наследни део заоставшти-
не који јој по закону припада иза смрти родитеља. Уколико су се ћер-
ке ипак прихватале свог наследног дела, браћа су се љутила, одбаци-
вала их и прекидала сваки контакт са њима. „Нисмо сестра и ја узеле 
имовину. Браћа се љуте и није лепо да му се узме.67 После не може се-
стра да дође код брата.“ Изузетак од обичајних правила наслеђивања 
према којима наслеђују првенствено мушки потомци су оне куће у 
којима није било синова.68 Страх од осуде околине, вредносних судо-
ва и доминантих схватања не само породице, браће, већ и шире се-
оске заједнице, још увек утиче на доношење таквих одлука. 

Уколико је у претходним вековима систем наслеђивања, 
оформљен на начин фаворизовања мушких потомака, пратио одго-
варајуће друштвено-економске односе и оквире живота на селу, уто-
лико је у промењеном историјском контексту таква логика постала 
једино механизам репродуковања родних неједнакости, породич-
них и друштвених ограничења равноправности жене.

Чињеница да окриље социјалистичког доба, а потом и вре-
ме транзиције друштва, односно постоцијалистичке трансформа-
ције, није било довољно да у потпуности искорени такве праксе, по-
нашања и начин мишљења, сведочи о томе колико су на селу домети 
модернизације у стварности били скромни69 и удаљени од ње. 

Жене на селу се и данас често одричу дела заоставштине ро-
дитеља која им по закону припада у корист мушких наследника, а у 
случају смрти супружника ретко траже свој удео у заједничкој имо-
вини, што потврђује и судска пракса. Као и у претходним временима, 
страх од осуде средине значајно утиче на доношење таквих одлука.70

66 Исто.
67 Посебно је индикативна терминологија којом су жене образлагале одрицање 

од заоставштине иза смрти родитеља која им по закону припада.
68 Рајковић, Друштвени положај села, 353.
69 То не значи да у неким другим аспектима модернизацијски процеси нису допи-

рали до сеоских средина. 
70 Соња Тодоровић, „Српкиње се и даље масовно одричу наследства у корист 

браће и то им је савршено нормално“, Блиц, 23. 10. 2017, датум приступа 9. 11. 
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У Извештају о положају жена на селу у Србији71 презентова-
ни су подаци са оставинских расправа одржаних у судовима72 у пе-
риоду од 1. јануара 2015. до 1. септембра 2016. Према тим подацима 
наследства се одриче 36% жена. У истом периоду наследства се од-
рекло 19% мушкараца, дакле готово дупло мање од жена. Најчешће 
су се сестре одрицале имовине у корист брата или браће (55%), по-
том мајке које су свој наследни део уступале синовима (13%), а кћер-
кама знатно ређе (2%).73 

Изнети подаци и друге процене74 сведоче да је стање нешто 
повољније него у претходним временима, да такве праксе постепе-
но бледе, али да жене и даље често остају без наслеђа или пак узимају 
мањи део од оног који им законски припада. Устаљени обрасци на-
слеђивања у сеоским срединама веома дуго су опстајали, споро узми-
цали пред новинама и доводили до даљег маргинализовања жена на 
селу. Непромењене праксе наслеђивања изнова су производиле род-
не неједнакости, биле механизам ограничења еманципације сеоске 
жене. Дубоко укорењене у патријархалној традицији, оне су, поред 
других чинилаца, доприносиле недовољној економској смостално-
сти сељанки, њеној подређености мушкарцу и одржавању имовин-
ских неједнакости између њих. 

Закључак 
Током 20. века у Србији су патријархални односи и традицио-

налне вредности прожимали стварност у многим аспектима живота. 
Снага обичајних норми огледала се у дуготрајном опстајању устаље-
них форми наслеђивања на селу. Упркос социјалистичком законо-

2017, https://www.blic.rs/.../srpkinje...dalje-masovno-odricu-nasledstva.
71 Мисли се на Извештај о положају жена на селу у Србији, Алтернативни извештај 

Комитету за елиминацију свих облика дискриминације жена поводом четвртог 
извештајног циклуса Републике Србије. Наведено према: Георги Митев Шантек, 
„Ево зашто пропада село: муке једне сељанке“, 17. 10. 2017, датум приступа 10. 
1. 2018, mondo.rs/a1049213/.../Polozaj-zena-na-selu-diskriminacija.html

72 Подаци су прикупљени од 28 основних судова.
73 Митев Шантек, „Ево зашто пропада село“.
74 Према неким проценама у Србији се од наследства одриче трећина жена, а у 

Мачви половина. Адвокат Драгомир Јоцковић наводи да је уговор о доживотном 
издржавању готово у трећини случајева фиктиван, односно сачињен да би 
се сестра изузела од наслеђа. Д. Грујић, Зашто се половина мачванки одриче 
имовине у корист браће?, датум приступа 12. 3. 2018, http://macvapress.rs/
zasto-se-polovina-macvanki-odrice ocevine-u-korist-brace/.
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давству, које је у наследном праву изједначило мушкарца и жену, и 
даље су имање, земљу и кућу наслеђивали синови. Ћерке су се нај-
чешће одрицале наследства од родитеља у корист брата или браће, 
прихватале га када није било мушких потомака, или су пак узима-
ле мањи део наследства од оног који им је законски припадао. По-
ред осталог, то показују и различита истраживања, пружајући увиде 
у карактеристична понашања жена и систем наслеђивања на селу у 
свакодневици социјалистичког, али и постсоцијалистичког доба. Ис-
куства жена у наследним односима кретала су се у кругу очекиваних 
правила понашања у сеоским срединама, утемељених на начели-
ма обичајног права. Она су истрајавала у оквиру сопствене породи-
це, али и шире сеоске заједнице. Доминантни обрасци наслеђивања 
имовине по селима репродуковали су неједнакости и инфериорност 
жене. Под околностима у којима и женска и мушка деца напуштају 
имања и најчешће трајно одлазе са села у градове, задржавање фаво-
ризовања мушких потомака и таквих наследних односа, те неповољ-
ног статуса жене у њима, дефинише их само као још један вид дис-
криминације жене и манифестацију њене подређености. 
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Summary

Vera Gudac Dodić

Women and Practice of Inheritance in Serbian Rural Areas

Abstract: This paper examines the common patterns of inher-
itance in the villages in Serbia from the perspective of social 
position of women and their subordination with regard to in-
heritance relations over time. The paper shows the way the 
Serbian Civil Code regulated the position of women regarding 
inheritance, as well as the socialist legislation that equalized 
the position of women and men regarding the right of inher-
itance. In addition to documentation and legal regulations, the 
paper shall also rely on the results of the research of inher-
itance relations and customs, conducted in different parts of 
Serbia. This paper focuses on the restrictions on women’s right 
to inherit their parents’ legacy in everyday rural life.

Key words: inheritance, women, village, inheritance law, cus-
tom law, inequality

The legal inequality of women, enshrined in the Serbian Civil Code, 
was manifested at different levels, but was particularly emphasized in the 
provisions regulating the principles of inheritance, in compliance with Ser-
bian custom law. At the beginning of the second half of the twentieth centu-
ry, within the framework of new socialist legislation, the Law on Inheritance 
was adopted, guaranteeing men and women equal legal status regarding 
the inheritance, regardless of gender. Despite this, the established practice 
of inheritance in the villages changed slowly and has never been eradicat-
ed. The favouring of male children when it comes to the inheritance of estate 
and immovable property after the death of their parents has long endured 
in rural areas. The sisters most often gave up their share of inheritance in fa-
vour of their brother or brothers, accepted it only when there were no male 
heirs, or took a smaller part of the inheritance than that legally belonging to 
them. The combination of socialist politics of gender and traditional values 
led to limited emancipation of women, and the prevailing inheritance prac-
tices in rural areas con irm this. They re lect the endurance of patriarchal 
systems of values in socialism, the power of traditionalism and norms of 
custom law, as well as the principles they promote. In the period of post-so-
cialism at the turn of the centuries, such practices, ways of behaviour and 
thinking were not completely eradicated and, although to a lesser extent, 
are still present in the villages in Serbia.
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Рецензије између чињеница и контекста

Апстракт: Недавни скандали с научним часописом Meta-
lurgia International или са докторатима биће коришћени 
као примери у анализи посебних фактуалних проблема 
у објављивању у науци. Тврди се, међутим, да контекст 
одређује епистемску валидност појединих судова и поје-
диначне истине или неистине губе своје независно зна-
чење. Насупрот томе, теза коју овде заступамо је да се поје-
диначни факти, тј. њихова когнитивна вредност, морају 
посматрати изоловано од контекста и да се побољшање 
социјалних односа може постићи малим, појединачним 
побољшањима појединачних фактора и микроагенаса и да 
не треба очекивати да само глобалне промене доводе до 
побољшања услова живота и социјалног напретка.

Кључне речи: објављивање, наука, рецензије, контекст, 
плагијаторство

Научни текст
Проблеми везани за научни рад и објављивање и вредно-

вање научног рада су комплексни и протежу се од тривијалности, 
преко заблуда и квазинауке, до плагијата и превара разних врста. 
Једни су везани за производњу самог научног рада; други за сам тео-
ријски прилаз науци уопште. Обрадићемо наравно само неке од мно-

∗ Допуњено излагање са скупа „Научна критика и стручне рецензије“, 17. маја 
2017, у оквиру циклуса Српска историографија данас.
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гих и тим редом, с намером да се евентуално идентификују недоста-
ци и можда сугеришу поједина решења.

У првом делу углавном ћемо говорити о тексту који најчешће 
садржи резултате екперименталних истраживања. Данас, часопи-
си који објављују такве текстове су рецимо британски Nature или 
амерички Science. Ти часописи нису уско специјализовани ни за јед-
ну област науке и објављују текстове како из природних тако и из 
друштвених наука, политике науке, просвете или чак литературе. 
Многе врсте екстрема свакако постоје, од часописа који су више по-
пуларни, до оних који су толико специјализовани и користе технич-
ки језик тако да веома мали број људи, чак и стручњака, може да пра-
ти све текстове.

Објавити текст у научном часопису најчешће значи објави-
ти резултате свог научног рада, те је то и неки доказ да научник, који 
је често плаћен за научни рад, документује тај свој рад (рецимо са-
куплањем неке врсте поена) и показује да је заслужио своју плату. 
Или се користи као доказ о квалитету рада и помаже у напредовању 
у хијерархији институције у којој ради, помаже у тражењу посла, од 
најниже степенице па до добијања новца за велике пројекте или до-
бијања високих положаја у научној администрацији.

Финансирање научног рада је везано за општу научну актив-
ност и посебно за објављивање резултата. У Западној Европи, на при-
мер, научни рад се финансира на доста једноставан начин. Свака ин-
ституција, која има једну или више научних група, има (поред плата) 
један мали сопствени годишњи буџет сразмеран потребама и могућ-
ностима, како би опстала, и на његову висину утичу „поени“ који де-
лом долазе управо из објављивања, али не значајно. Тај буџет финан-
сира само потрошни материјал; инвестициона средства (куповина 
инструмената) се набављају од пројеката и по конкурсима. Студен-
ти су само помоћна радна снага, мада обављају велики део посла али 
финансирају се најчешће споља из посебних пројеката, конкурса, ин-
дустрије, те нису оптерећење за научне установе. Уз то, научна уста-
нова сама прави пројекте и добија додатна потрошна и инвестицио-
на средства, која су онда веома значајна, и таква да могу да набављају 
инструменте, а некад чак плаћају студенте - докторанде. Пројекти су 
разних величина и трајања. Индустрија има интереса да финанси-
ра науку јер тако олакшава пореско оптерећење. Повремено (на пет 
или десет година) врши се прегруписавање истраживача и институ-
ција, на које сад утичу раније споменути поени.
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Научни часописи

Издавање часописа је скуп посао, али на срећу, данас постоје 
разни видови њихове производње, те је тако број часописа веома ве-
лик, а њихова разноврсност таква да овде сигурно нећемо моћи да 
опишемо више него неколико екстрема и типичних часописа - моде-
ла. Као уопште у издаваштву, и код научних часописа постоје такви 
код којих је један човек сам издавач и штампар, па све почива на јед-
ној особи. То је данас наравно ретко и то су радије „билтени“ малих 
или већих научних институција. Насупрот томе, типичан велик часо-
пис има много запослених који обављају најразноврсније функције.

На слици 1 су шематски приказане процедуре код подно-
шења чланка за штампу и нећемо улазити у детаље. За ову прили-
ку је важно напоменути да се због практичних разлога сами резул-
тати научног рада, као ни тачност наведене литературе у начелу не 
проверавају, мада има и изузетака. У сваком случају, уредник тј. часо-
пис може да одбије сваки текст и процедура није демократска, мада 
се тежи неком формалном гласању. Мањи часописи економишу и на 
особљу и на процедури тако да постоје све врсте рада. Описаћемо 
други екстрем, како је кад један човек опслужује чак више часописа – 
нешто што постаје данас свакодневница у часописима и чак великим 
издавачким кућама, чешће с Блиског и Далеког истока.

Слика 1 – Идеална процедура рецензије

Тамо где једна и две особе обављају све послове, чланци обич-
но стижу интернетом преко унапред припремљених online формула-
ра. После сасвим површног прегледа, чланци завршавају код рецен-
зената. Даља комуникација рецензент–аутор пролази практично 
без трећег лица, које ће некад (ако постоји) само у завршној фази 

Драган ПАВЛОВИЋ РЕЦЕНЗИЈЕ ИЗМЕЂУ ЧИЊЕНИЦА И КОНТЕКСТА
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интервенисати, прихватити текст или га одбити. Глави уредник је 
ту обично неплаћена особа која се само изузетно ангажује, рецен-
зенти су, као и у горњем случају, такође волонтери (најчешће ано-
нимни за аутора) а квалитет рецензије се ретко проверава. Растући 
број часописа и потреба за рецензијама је један од кључних пробле-
ма у научном издаваштву. У оба случаја све исправке врше сами ау-
тори и издавач није дужан да врши било какве корекције текстова. 
Стара рутина лектуре текстова коју врше професионални лектори 
је углавном напуштена. Неки часописи захтевају и завршно форма-
тирање текстова да буду спремни за штампу (прелом), што додатно 
оптерећује ауторе. Најзад, часописи су суверени и ту је врло мало де-
мократије, мада добра аргументација код конфликата помаже. Ре-
путација часописа не гарантује квалитет сваког појединачног члан-
ка. Могуће је да нико од уредника поднесени чланак и не види, и да 
текст буде препуштен серији нестручних рецензената, који ће га или 
читати површно или своју нестручност допуњавати информишући 
се на Википедији (лична искуства). Ипак, вероватноћа да ће се то де-
сити великом часопису је мала.

Од матрица и папируса до комјутера
У историји издаваштва је било неколико момената који су 

битно утицали на ширење писане речи. Експлозија медија, који задо-
бијају најразноврсније форме, од писане речи, филма, постера и ин-
тернета, доводи до много добрих, али и до лоших последица. У нау-
ци то има за резултат необуздано ширење како научних институција, 
које производе све већи и већи број научних текстова, тако и друге 
врсте резултата интелектуалне делатности и производа који прои-
зилазе из овако развијених комуникација. Само у области објављи-
вања штампаних научних радова, суочени смо са непрегледном шу-
мом радова и публикација, те је чак и у некој уској области изузетно 
тешко имати комплетан преглед значајних новина. За саме научнике 
правило „публиковати или нестати“ постаје стварност, јер се квали-
тет научног рада, нажалост, често процењује само на основу публика-
ција. Објективне тешкоће у одређивању вредности научних радова 
сад се испољавају још више. С једне стране, производња научних ра-
дова ниске научне вредности постаје огромна; с друге стране, та цела 
производња је сасвим непрегледна, па се и вредност значајних напре-
дака у науци загушује присуством тривијалних информација.
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Морамо да напоменемо да овде није реч о вредновању цело-
купне научне делатности која, сем објављивања резултата рада, има 
много других компоненти које се морају такође узети у обзир при-
ликом валоризовања рада у научној установи. Један научник може 
да се бави делом или већином тих делатности. Он пише пројекте, из-
води експерименте, добија стипендије, води студенте на доктора-
ту, држи предавања студентима, представља пројекте/резултате и 
ван свог факултета, пише чланке, о свом раду и шире, комуницира, 
рецензира радове, саветује јавност итд. Све наведене активности се 
морају користити у вредновању научног рада, мада није изузетак да 
поједини истраживачи веома сузе своју активност на неке од њих, 
те зато и ту заиста нема правила. Постоји тежња (у северној Амери-
ци и делом Енглеској) да се поменути послови и формално разделе 
тако да од спровођења конкретног и непосредног истраживачког 
рада, настава и организација рада буду јасно одељени. У ове друге 
спадају најчешће директори институција, професори или друго ад-
министративно особље. Кад је та активност и формално подељена, 
те особе онда немају тенденцију да се уписују као аутори научних ра-
дова, јер им заправо то није ни посао. Тиме се избегавају конфликти 
о ауторству, а можда се и процена научности рада делимично појед-
ностављује. У Европи, па и код нас, то још није одељено и конфлик-
ти постоје.

Проблем који остаје јесте шта одређује вредност научног 
рада и како спровести вредновање у пракси? Није јасно како се по-
менути проблем вредновања научног рада може решити а да се не 
угрози слобода мишљења, изражавања и слобода науке. Свакако 
није могуће ову горе споменуту поплаву науке прецизно регулисати 
законом. Не треба сметнути с ума да је у начелу сваки научни часопис 
најчешће нека врста приватног предузећа и подлеже законима сло-
бодног тржишта. То се односи како на избор чланака, њихово пред-
стављање, до најситнијих елемената таквог једног предузећа где су 
слободе деловања максималне. Како научни рад у основи има, или 
треба да има неку вредност, поставља се проблем не само како то 
осигурати већ и како имати увид у значајније или научне резултате 
који су од интереса, те како у начелу одредити вредност тих произ-
вода научног рада, кад је то у облику научног текста.

У начелу, сâм научни рад се веома тешко може поуздано вред-
новати. Из историје науке знамо да су неки изузетни проналасци 
брзо долазили до потврде док су други морали да чекају више десе-
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тина или стотина година. Неки су и пре тога пали у заборав и сведо-
ци смо повременог проналажења давних генијалних решења која су 
стајала заборављена; или како су нека неправедно била одбачена и 
нису никад угледала светлост дана. Штампање резултата истражи-
вања у научним часописима у великим тиражима је требало да реши 
тај проблем.1

Не само да је закључено да је најчешће могућ само неки наче-
лан, формалан, принципијелан суд о научној вредности текста, већ 
се прибегло и некој врсти посредног вредновања – на основу ква-
литета часописа у коме је текст објављен. А да би се часопис вред-
новао били су потребни мерни инструменти. Фактор утицаја, им-
пакт фактор – ИФ (impact factor, IF)2 се показао прилично ефикасним, 
мада он мери само колико се чланци које неки часопис објављује ци-
тирају.3 То је само један индекс, те се убрзо појавила серија различи-
тих индекса (видети ниже). Ниједан од њих не мери директно науч-
ни профил часописа, већ само неке аспекте. О непоузданости таквих 
индекса је често критички писано, али је остало на томе да се они 
и даље употребљавају уз неопходне резерве.4 Многи универзитети 

1 Dr. Eugene Gar ield, оснивач и председавајући ISI, пише: “And in the ‘60s we 
invented the journal ‘impact factor.’ After using journal statistical data in-house to 
compile the Science Citation Index® (SCI®) for many years, ISI began to publish Journal 
Citation Reports® (JCR®)3 in 1975 as part of the SCI and the Social Sciences Citation 
Index® (SSCI®). (SCI® Journal Citation Reports®: a bibliometric analysis of science 
journals in the ISI® database. Philadelphia: Institute for Scienti ic Information, Inc.®, 
1993) ”. Datum pristupa 2. 2. 2018, http://www.mrcophth.com/publishorperish/
impactfactor.html 

2 Фактор утицаја (impact factor) за одређену годину – рецимо 1997. – израчу-
нава се како следи (слика 2): ISI броји број цитата из 1997. године на радове 
објављене у претходне две године, 1995. и 1996. и дели се према броју чланака 
објављених за време тог периода.

3 Eugene Gar ield, “Citation analysis as a tool in journal evaluation”, Science (1972), 
178:471–9; “Citation indexing for studying science”, Nature (1970), 227:669–71; 
“Which medical journals have the greatest impact?” Ann. Intern. Med. (1986), 105, 
313–20.

4 Фактори утицаја (impact factor – IF) нису нека апсолутна мера. Из анализе 
информација доступних из ISI јасно је да се не може и не треба узимати у обзир 
фактор утицаја као меру квалитета како часописа тако и аутора. Фактор утицаја 
је био снажно критикован: “because there are so many molecular biology papers that 
can cite each other. Although these limitations are (or should be) well known, jour-
nals routinely use impact factors to evaluate their editorial performance, to attract 
the best papers and to market themselves to potential subscribers. There is nothing 
wrong with a little friendly competition, but it should not be taken too seriously. The 
main problem is that impact factors are being increasingly used for a purpose for which 
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уводе корекције, некад је то чак на државном нивоу, као на пример 
у Немачкој (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften e.V. – AWMF).5 Та препорука се данас масовно игно-
рише и, мада је административна процедура поједностављена, злоу-
потреба доводи до непријатних отпора због многих неправди које та 
злоупотреба производи.

Одмах се показало да ће коришћење ИФ-а довести до фаво-
ризовања примењених наука или, у медицинским истраживањима, 
клиничких студија и студија које користе high-tech методе, као што 
је молекуларна биологија; или ће фаворизовати институције које 
имају стицајем околности разгранату сарадњу (истаживања у обла-
сти нуклеарне физике, патохистологија, епидемиологија), те инсти-
туција које се баве примењеном науком (комуникације, саобраћај). 
Или ће фаворизовати институције које су већ профитирале од не-
равномерне расподеле средстава, због неких претходних политич-
ких преимућстава – истраживачи те институције су, на пример, били 
на високим политичким функцијама и сл. (као што је био случај у Ср-
бији). Те институције ће се онда боље сналазити у таквим проблема-
тичним системима вредновања.

Ово је везано и за утицај инвестиција на научни рад. Инте-
ресантно је да дуплирање материјалних средстава које институција 
добија или дуплирање особља повећава већ уходану производњу 
научних радова не аритметичком већ често геометријском прогре-
сијом, те је борба око средстава и око повећања особља стална. Си-
стем „часопис с високим ИФ – институција“ која производи чланке за 
такав часопис постаје спрега која сама себе лансира у научне висине. 
Механизам је релативно прост. Фаворизован је научни рад који је ре-
зултат коришћења најскупљих метода, институција које имају броја-
но особље и троше највише средстава. Притом, ако су методе саме за 

they were never intended, namely to evaluate individual applicants for jobs or fund-
ing.” (“Impact Factors: Arbiter of Excellence?” As originally published in The Physiolo-
gist (2002), 45, 4, 181; Frederick Hecht, Barbara K. Hecht, Avery A. Sandberg, “The jour-
nal ‘impact factor’: a misnamed, misleading, misused measure”, Cancer genet Cytogenet 
(1998), 77–81; „House of Commons - Science and Technology - Tenth Report“, datum 
pristupa 4. 6. 2018, https://publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/
cmsctech/399/39912.htm; Per O. Seglen, “Why the impact factor of journals should 
not be used for evaluating research”, Br. Med. J. 314, 498–502 (1997); “Deciphering 
impact factors”, Editorial, Nature neuroscience (1998) 1, 8, 641–642.

5 Datum pristupa 3. 5. 2018, http://www.awmf.org/awmf-online-das-portal-der-
wissenschaftlichen-medizin/awmf-aktuell.html
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себе „вредне“ тј. пре свега веома скупе, захтеви које намећу часопи-
си су мањи, па је оптерећење по свакој методи – компоненти и реци-
мо малој научној групи, која је део заједнице која чланак произво-
ди, мање. Пример: ако је научни рад састављен из четири напредна 
технолошка метода, не инсистира се много на свеобухватности сва-
ке појединачне методе, јер се процењује укупан рад, резултати више 
метода, који упућују на једно заједничко објашњење. То намеће мање 
обавезе за сваку методу или мању научну групу, јер се и тумачење 
онда базира на корелацијама резултата појединих научних група тј. 
појединих метода. То свакако стимулише заједнички рад, сарадњу, 
олакшава посао свакој појединачној групи и доноси далеко већи ИФ 
и већи број радова у једном периоду, рецимо једној години. Мале гру-
пе које усамљено раде су дефаворизоване те ће оне бити упућене на 
часописе с мањим ИФ-ом. Политика универзитета, која се при проце-
ни радова базира готово искључиво на једностраном и нетачном ин-
терпретирању ИФ-а као мерилу научности и узима у обзир његову 
апсолутну вредност затвара круг те спреге која сад може да се назо-
ве повратном спрегом повећања значаја ИФ-а. У комбинацији са по-
махниталом либерализацијом у издаваштву у науци онда долази до 
непријатних конфликата, које илуструје ниже поменути скандал са 
румунским часописом Metalurgia International (МИ).6

Издаваштво
На примеру недавног скандала око МИ покушаћемо да ос-

ветлимо позитивне и негативне стране начина како се данас реша-
ва проблем научности научног рада и публиковања резултата рада. 
Тешко је рећи како је до проблема са МИ тачно дошло, али варијанта 
догађаја која се јавно представља и коју ћемо дати довољно осветља-
ва проблем. Часопис о коме је реч, као и поменути чланак, доступни 
су на Интернету.7 Наводно је примећено да МИ наплаћује објављи-
вање и, из комерцијалних разлога, објављује „свашта“ те су три ис-
траживача са Факултета организационих наука (ФОН) с Београдског 

6 Datum pristupa 3. 6. 2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.
php?q=5800179619&tip=sid 

7 Dragan Z. Đurić, Boris Delilbašić, Stevica Radisic, “Evaluation of transformative 
hermeneutics heuristics for processing random data”, Metalurgia International 
(2013), 18, 6, 98, datum pristupa 10. 10. 2013, http://media.hotnews.ro/media_
server1/document-2013-09-18-15602463-0-metalurgia-international-6.pdf 

223–245



231

универзитета (БУ) (условно речено, јер су се аутори лажно предста-
вили) послала свој лажни рад, који је садржао намерне катастрофал-
не грешке и који је онда ипак објављен у МИ. Сматрало се одмах да је 
на тај начин МИ компромитован и да ће то обелоданити ненаучност 
радова који су у њему и раније били објављени. Мислим да је ствар-
ност далеко од тога. Ако бисмо погледали тај чланак, закључак би 
био да чланак заправо није тако ни лош – на први поглед. Солидно 
је представљен са квалитетним приказом резултата, енглески при-
лично солидан – истраживачи којима енглески није матерњи језик 
често шаљу такве текстове. Свакако је требало тражити да се текст 
ревидира у целости како би се видео смисао текста, али вероватно је 
примењена брза рецензија и ослонило се на стручност и солидност 
аутора и поверење у БУ. Била је то велика заблуда, поверење се не-
кад заиста не исплати! Критика која је следила је била истовремено 
и оправдана и криминална.

Замерке критичара на лоше дату литературу и неувиђање 
рецензента да је по среди ругање часопису, мада су у начелу на ме-
сту, овде су биле неумесне и злонамерне. Истина је, литература је до-
ста неуредно дата, али у часописима с мало особља, често долази до 
пропуста. Овде аутори намерно, чак погрешно, цитирају неке давно 
умрле познате научнике, уз мењање иницијала, нешто што је било 
занемарено, али истина је да рецензенти у начелу ретко проверавају 
литературу. Да би шала успела, онај ко шалу треба да прими, морао 
би у принципу шалу и да разуме.8 Како на румунском или енглеском 
литература на српском нема значење, није ни чудо што су румунски 
рецензенти (и да су чланак прегледали) то игорисали. Критичари, 
међутим, баш то користе не би ли дискредитовали овај часопис, не 
увиђајући да је њихов аргумент празан.

8 Посебно је занимљив један доста неинтилигентан покушај подвале. Аутори 
са ФОН-а (условно) су у литератури навели: Silja, P. Pronalazac. „Odgovoran 
zadatak“. in M. Meraklija, T. Luftika (eds.) Mikijev zabavnik, no. 1233 pp. 19–21, 
2000. Међутим, чланак је на енглеском те је то, да би заиста компромитовало, 
требало да буде или Goofy, P. Inventor. Responsible job, in M. Meraklija T. Luftika 
(eds.) Mickey’s entertainment magazine, или, на румунском : Goofy, P. Inventator. 
Loc de muncă responsabilă. în M. Meraklija T. Luftika (eds.), Revista lui Mickey 
divertisment. Из тога произлази да је та литературна јединица била на српском 
језику и сасвим неразумљива рецензентима Румунима те да оптужбе и намера 
да се часопис тиме исмеје сасвим неосноване и откривају да је поступак био 
сасвим непромишљен. Румунски рецензент је можда површно прегледао текст 
и прешао преко слабости чланка, можда из пријатељских, колегијалних односа.
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Преварити један научни часопис није заиста велики инте-
лектуални подвиг зато што је у начелу аутор одговоран за тачност 
датих података (резултате студије) и тачност наведене литерату-
ре, а уредник и рецензенти брину више о форми текста. Сличне пре-
варе (мада, некад су то искрене заблуде истраживача) обично по-
гађају управо велике часописе, као што је Anestehsа and Analgesia9 J. 
Electroanal. Chem.10 или Nature.11 Такве преваре, у случају успеха, до-
носе велики ИФ и славу; неуспех доноси интелектуални крах до 
краја научне каријере. Један скандал с часописом Nature је био вео-
ма познат, чланак је био веома амбициозан, циљао је да промени наш 
целокупан поглед на свет. Jacques Bienvenist (INSERM U200, Париз) је 
објавио чланак о меморији воде, што би негирало познати принцип 
о „ефекту масе“. Часопис Nature је послао комисију у лабораторију и 
понављање експеримента није дало претходно објављени резултат, 
те је чланак повучен.

Скандал са МИ има епилог у коментарима који су долазили 
са самог БУ,12 предлозима да се ангажује чак полиција – што показује 
да заправо наша научна јавност није схватила цео проблем.13 Такав 
потез водио би, с једне стране, у неку врсте диктатуре у науци и на-
рушио опште принципе самосталности универзитета. С друге стра-
не, он води у елитизам који би угушио мање научне институције и 
довео до негативне глобализације научноистраживачког рада која 
би могла да умањи креативност – а која је управо основ науке. До-
води до цепања научног друштва у два слоја, две брзине, два света, 
на „свет богатих и свет сиромашних“. И као до крајње последице, до 

9 Anesthesiology News (April 2013), 39, 4. 346: f1738.
10 Martin M. Fleischmann, Stanley Pons, and Marvin Hawkins, “Electrochemically 

induced nuclear fusion of deuterium”, J. Electroanal. Chem. (1989), 261: 301 and 
errata in 263, datum pristupa 2. 2. 2018, http://lenr-canr.org/acrobat/Fleischmane-
lectroche.pdf 

11 E. Davenas, F. Beauvais, J. Amara, et al., “Human basophil degranulation triggered by 
very dilute antiserum against IgE”, Nature (1988), 333 (6176) 816–8.

12 Душан Теодоровић, „Папазјанија од енглеских фраза као научни рад“, Политика, 
10. 9. 2013, рубрика „Шта да се ради“.

13 Професор Душан Теодоровић се, на пример, „борио за квалитет публикација“ 
на БУ и при том хвалио превару парекселанс произведену на БУ зато – јер је 
добронамерна! Теодоровић је такође извргао руглу начин вредновања научног 
рада (овај часопис је ипак имао ИФ од 0.18!) и доводио у питање разне методе 
оцењивања часописа које су прихваћене у свету, тражио више ригорозности 
и предлагао драконске мере – избацивање с факултета за оне који објављују у 
таквим часописима. 
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отуђења многих основних сегмената научне мисли и интелектуал-
них програма.

Уређивање научних часописа
Проблем вредновања науке наравно постоји. Само тај про-

блем је и у самој сржи науке, унутрашњи проблем саме науке. Не по-
стоји метод којим би се утврдила вредност научних ставова, тј. да 
упростимо, научних тврдњи. Њихова вредност се доказује у пракси, 
која некад касни чак и више стотина година. С друге стране, наука 
је социјални конструкт, дакле друштвена интелектуална дисципли-
на, која се процењује онако како је друштво схвати, види, разуме или 
одбаци. Сама суштина научног производа, чак и да је одмах схваће-
на, није кључна у друштвеном признавању вредности научног ста-
ва или открића. За то је везан и сам проблем објављивања резулта-
та научног рада, који је познат од давнина. Модеран значајан догађај 
била је афера Сокал.14 Алан Сокал, амерички физичар, написао је и 
објавио текст у стилу постмодернизма и потом изјавио да текст нема 
никакво унутрашње значење. То је онда имало смисла учинити како 
би се постмодернистички правац у фолозофији и социологији кри-
тиковао. Ова афера упућује такође на проблем публиковања и ин-
директно на проблем саме науке или квазинауке. Од онда је публи-
ковано на стотине коментара на тему публиковања и вредновања 
науке (видети ниже линк за Beall-listu као и за листу online часопи-
са). Чињеница да је такав покушај већ учињен додатно чини овај 
акт са МИ скандалом и неморалним чином. Правилнији начин да се 
спроведе оваква провокација могао је бити, као што је урадио Боха-
нон недавно: да се, пошто је чланак прихваћен и провокација успела, 
чланак повуче пре штампања.15 Сам чин тиме није постао морално 
исправан, али је тиме морални прекршај битно смањен.16 

14 A. Sokal, „Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of 
Quantum Gravity“, Social Text (1996) 46/47, 217–252.

15 John Bohannon, “Who’s Afraid of Peer Review? A spoof paper concocted by Science 
reveals little or no scrutiny at many open-access journals”, Science (2013) 342, 60–65, 
datum pristupa 25. 10. 2013, http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full 

16 Dragan Pavlovic, T. Usichenko, C. Lehmman, „The last bite was deadly – About respon-
sibility in scienti ic publishing”, Clin. Hemorheol Microcirc. (2014), 57(2): 95–9; Dragan 
Pavlovic, Taras Usichenko, Christian Lehmann, “Clash of Con idence and Responsibility 
in Scienti ic Publishing”, Dalhoisie Medical Journal (2014), 40, 2, 30–32.

Драган ПАВЛОВИЋ РЕЦЕНЗИЈЕ ИЗМЕЂУ ЧИЊЕНИЦА И КОНТЕКСТА



234

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2018.

Наши аутори са ФОН-а чак цитирају поменути чланак Сокала 
и упуштају се и поред тога у криминално понављање диверзије. Ин-
тересантно јесте, забавно такође, али закаснело и на ниском нивоу. 
То је једноставно грубо кршење етике објављивања и научне кому-
никације, која заправо почива, својим огромним делом, на поверењу. 
На хиљаде чланака се објављује месечно, више милиона годишње и 
готово никад се истинитост тврдњи конкретно не проверава. То по-
верење намеће огромну моралну обавезу. Изневерити то поверење, 
урушава и саму науку. Зато је објављивање тог чланка у румунском 
часопису било неморално и непотребно.

Да закључимо. Наука је сасвим озбиљна ствар и ствар части 
где свако носи одговорност за оно што каже и напише. Већина ча-
сописа има ригорозне рецензенте. У начелу, они су непотребни ако 
су научници савесни. Пример је чувени препринт, arXiv (тако се тач-
но зове: https://arxiv.org/). Он нема рецензенте, све се објављује – 
на личну одговорност аутора. Често такав чланак и остане као је-
дина публикација (Перлемутеров текст о Поенкаревом изразу и 
многи други). Утврђивање вредности чланака остаје на научници-
ма који касније читају чланак и на научним институцијама. Пропу-
сти се наравно дешавају. Велики број научних часописа се одржа-
ва тако што се већина посла обавља волонтерски, а аутори плаћају 
по страници. Или, ако су и отвореног приступа (ОА),17 онда често по-
стоји ОА додатак. То није знак да је публикација аутоматски комер-
цијална и због тога неквалитетна.18 Број часописа који покушавају 
да од издаваштва направе уносан бизнис расте. Академски посао 
се ипак обавља захваљујући високој научној моралности научника 
који шаљу чланке, мада су пропусти са скандалима плагијата или 
објављивања тривијалности све чешћи (о плагијатима, видети ниже 
у последњем поглављу; такође у апендиксу, линк за листе часописа 
који наплаћују; као и Beall-ovu listu сумњивих часописа).19

17 Datum pristupa 3. 6. 2018, https://doaj.org/ 
18 Аргументовани коментар на Боханонову студију, коју цитирам, може се наћи 

у Science online: datum pristupa 3. 6. 2018, http://comments.sciencemag.org/con-
tent/10.1126/science.342.6154.60, Submitted on Sat, 11/09/2013 – 02:40.

19 Beall’s list of predatory publishers (листа сумњивих идавача и часописа): datum 
pristupa 3. 5. 2018, https://beallslist.weebly.com/ 
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Последице
Моја поента је да наравно може и даље да се објављује у часо-

писима с ниским ИФ јер је то индекс који само делимично одсликава 
квалитет научног рада. Или чак супротно, да научници могу свака-
ко да објављују „самиздат“ књиге (што се често и ради, да не спо-
мињем часописе које неки факултети сами публикују да би објављи-
вали чланке својих наставника и истраживача (!?)) То је такође један 
од начина избегавања контроле научних публикација који је распро-
страњен. Ипак најважније је да се о вредности научних радова мора 
одлучивати независно и узимајући више фактора у обзир, а не слепо 
на основу неколико индекса који сигурно нису намењени за ту сврху. 
Одбацивање признатих критеријума је такође бесмислено. Позна-
та Шангајска листа рангирања универзитета је свакако само једна 
оријентациона листа која даје неки индекс, који је такође могуће по-
грешно тумачити. Док на другим универзитетима једна или две осо-
бе припремају извештаје за Шангајску листу, код нас на БУ било је ан-
гажовано 50–100 људи, као и само министарство просвете, како би се 
то рангирање изиграло, и у томе се успело. Тај напор је имао и неке 
позитивне стране које се наравно не могу занемарити.

Потпуна решења за све проблеме објављивања у науци не 
постоје. Али због тога што су могућа само парцијална решења, ру-
гати се медијима без којих наука не би била то што јесте, ругати се 
поверењу на које се велики део научних медија ослања је апсурдно. 
Најзад, уназадити мале научне институције, што би било последи-
ца оваквог мишљења, јесте нешто сасвим, сасвим погрешно. Стога, 
у погледу овог скандала, БУ дугује објашњење научним радницима 
широм Србије. А стимулисати охоло ленствовање научника или на-
ставити с објављивањем у самиздат едицијама, наставити са изда-
вањем књига или сличног материјала без претходних стручних ре-
цензија – а што је наша, српска, уходана рутина већ деценијама – није 
баш никакво решење. Опасност за науку није у лоше написаним „на-
учним“ чланцима; опасност је у оним добро написаним – који не из-
носе истину. А до научне истине се долази не полицијом и наредба-
ма, већ искреношћу, поверењем, преданошћу и пре свега проверама, 
а емпиријским наукама тест времена је најпоузданија провера.

Проблеми вредновања науке неће бити решени потпуно чак 
и ако ипак, али критички, прихватимо методе вредновања науч-
ног стваралаштва, као што су моментално популарне Шангајска ли-
ста или Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities 
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са National Taiwan University или неке друге методе.20 Има више ли-
ста, као на пример Academic Ranking of World Universities (ARWU) – 
Shanghai Jiao Tong ranking, QS World University Ranking; CWTS Leiden 
Ranking, Times Higher Education World University Ranking, и да споме-
нем још рецимо Webometrics Ranking. Тајванска листа је најлошија, а 
што смо ми, БУ, тамо негде у средини, мало значи. Ми се појављујемо 
на осталим листама и то је добро. Зашто смо ИПАК на тим листама, 
то је друго питање. Као и Шангајска, тако је и Тајванска листа глобал-
но прилично тачна, али у појединачним случајевима сасвим произ-
вољна. Поготово Тајванска листа, која има мало индикатора, свега 
осам, и која се базира само на х-индексу и броју публикација. Да би 
се појединачни аутор анализирао, морају се узети у обзир све публи-
кације, као и тачне публикације баш тог аутора, што је немогуће код 
тако масовних анализа. Често, преклапање имена доводи до огром-
них грешака. Зато импакт фактор, х-индекс, г-индекс и сл. не могу да 
се користе сами као дефинитивни индикатори научности и вредно-
сти рада. Удубљивање у сваки појединачни рад је неопходно.

Научна превара као метода
Погледајмо сад остале сегменте производње научног рада 

како бисмо идентификовали методе превара у објављивању науке. 
Постоје бар три легална начина са више различитих верзија. Ово се 
више односи на природне науке, где често више аутора потписује је-
дан рад.

Прва могућност. Ваша лабораторија производи пет радова 
годишње. Имате четири пријатеља (сарадника) на четири разли-
чита универзитета, који такође производе око пет радова годишње 
сваки. За тај рад аутори добијају новац универзитета за истражи-
вање. Ми, аутори, тако заједно производимо 25 радова годишње. По-
стоји начин на који можемо, сваки од нас, да „произведемо“ укупно 
25 радова годишње. Ево како: урађен је аранжман између ова четири 
пријатеља и вас (укупно пет пријатеља): сваки рад ће бити заједнич-
ки (бар пет коаутора + 2-3 локална коаутора јер свако уписује као ко-
ауторе 2-3 имена људи који су заиста радили ове експерименте, али 

20 Shanghei Ranking: http://www.shanghairanking.com/index.html (од 20. 10. 2013); 
Performance Ranking of Scienti ic Papers for World Universities, National Taiwan Uni-
versity, http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/ (од 20. 10. 2013); Science Direct: datum 
pristupa 20. 10. 2013, http://info.sciencedirect.com/scopus/scopus-in-detail/tools.
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и по једно име од пријатеља са друга четири универзитета). Као ре-
зултат добија се да свака од пет лабораторија може да „произведе“, 
на крају године, уместо само пет публикација, 25 публикација, а сва-
ки од пет аутора ће имати, поред пет својих радова, додатних 20 ра-
дова; значи 25 радова годишње.

Друга могућност. Друга могућност је да се ова илегална ак-
ција добро прикрије тако што се претвара у праву сарадњу. Ево како: 
свако од пет одељења (пријатеља) пита друга четири, за сваки експе-
риментални рад, да „помогне“ и заправо заиста уради неке експери-
менте. Рад се подели, на пример, на пет различитих техника које ће 
се користити, а сваку од посебних техника урадиће различита лабо-
раторија, један Вестерн блот, једна биохемијску анализу итд. За сва-
ку појединачну технику не треба више од једног до пет дана рада. 
Сваки рад је затим колективни рад који је урадило пет различитих 
лабораторија. Када се објављује, свака лабораторија која ради само 
неколико дана, или једну седмицу или понекад „чак и више“, добија 
пуни импакт фактор (ИФ), рецимо 8, који се већ сматра високим ква-
литетом. Ова друга опција се тешко одваја од стварне сарадње. Нај-
прикладније за ове авантуре су лабораторије које имају прилично 
неспецифичне методе (биохемија, молекуларна биологија) јер сви 
користе исте технике и могу затражити сарадњу. Поред тога, такви 
колективни радови се лакше објављују, а оптерећење сваке поједи-
начне лабораторије је минимално.

Трећа могућност. Она се односи на поједине истраживаче. 
Неки појединци могу имати „среће“ да стигну у велику лабораторију 
која много објављује и која зато лако промовише младе истражива-
че. Посебно склоне овој врсти „превара“ су поново лабораторије које 
користе веома опште биохемијске или молекуларне биолошке мето-
де или су нека врста сервиса, као статистика, математика, информа-
тика, хистологија, патологија. Многи емпиријски радови користе те 
сервисе како би обогатили истраживања статистичким, математич-
ким или другим обрадама својих резилтата. Дакле нови „играч“ је 
стављен на једно истраживачко место и постаје високо специјализо-
ван за само једну или неколико веома специфичних метода. Понекад 
је потребно врло кратко време да се истраживач образује и потом 
укључи у колективни рад споменут горе. Чланак се затим објављује. 
Као и у горем случају, сви учесници су наведени као коаутори и често 
их је 20 или више и добијају тај импакт фактор. За релативно кратко 
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време таква особа може да сакупи врло висок импакт фактор, упркос 
чињеници да има веома ограничено искуство.

Ови истраживачи су у нелојалној конкуренцији са другим, 
„нормалним“ истраживачима који своје истраживање обављају у 
мањој групи, сами планирају и воде већину истраживања и објављује 
релативно мало чланака. Резултат може бити понекад да ће таква 
особа ући у непоштену конкуренцију са „нормалним“ истраживачем 
(описаним горе), победити у таквој конкуренцији и добити врло ви-
соку позицију упркос веома ограниченом искуству. Ова горе описана 
трећа могућност је вероватно највише коришћена. Тако се стварају 
ограничено способни истраживачи који, кад се попну доста високо у 
својој установи, постају типични истраживачи менаџери, без много 
правог истраживачког искуства.

Експлицитна превара у науци је наравно засебно поглавље. 
Да не тражимо много примера, почев од недавног случаја у Немачкој, 
од zu-Gutenbergovog плагиjата21 до преваре Boldt,22 то би били само 
врхови „леденог брега“. Стваран проблем је у томе што то нису поје-
диначни случајеви, већ резултат културе која је универзална.

Могућа решења
Постоје нека привремена решења. Када је чланак понуђен, 

многи часописи захтевају да се декларише учешће сваког поједи-
начног аутора. Ово није од велике помоћи, али је корак напред. Наш 
предлог је да би часопис требало да тражи од аутора да у проценти-
ма предложе какав је био допринос коаутора, а да се пуни импакт 
фактор онда мора да расподели према доприносу, на пример за 1. 
2. и последњег аутора 100% ИФ, за остале ауторе мање (80, 60, 40, 
20%, зависно од доприноса). Такав систем нажалост још увек не по-
стоји. Оно што би часописи и универзитети могли такође да ураде је 
да се ослањају на искреност научника и затраже од њих да предло-
же вредност (%) ИФ-а коју би требало (по властитој искреној проце-
ни) да добију за такве колаборативне радове. Ту се наравно рачуна 
на искреност истраживача. Ако би се такав систем користио не само 
у часописима, већ ако би га прихватили у системе евалуација на уни-
верзитету, вредносни односи у науци могли би се довести на неки 

21 Stine Eckert, “The Guttenberg Plagiarism Scandal, Myths Through Germany’s Leading 
News Magazine”, Journal of Communication Inquiry (2015) 39, 3.

22 Jacqui Wise, “Boldt: the great pretender”, Br. Med. J. (2013), 19, 346.
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стварнији и праведнији ниво. Проблем контроле рецензија остаје и 
отворене рецензије или чак систематска евалуација рецензија мог-
ли би помоћи да се квалитет рецензија побољша. Проблем експли-
цитне преваре у науци вероватно је нешто сасвим друго од горе опи-
саног и посебан је проблем. Часописи скоро никада не проверавају 
резултате које објављују. Наука се добрим делом заснива и на пове-
рењу. Нема сумње, поверење има и своје границе, а редовна, случајна 
верификација требало би да буде неопходна, мада се то не може зах-
тевати од часописа који опет почивају на личним слободама и људ-
ским правима. На захтев часописа, то би могли да организују универ-
зитети.

Вулгарни контекстуализам
Рећи за оно што јесте да није или за оно што није да јесте, је неистина,

док рећи за оно што јесте да јесте или за оно што није да није, је истина.
(Аристотел, Метаф. 1011б25-28 )

Претражујући интернет наишао сам на нешто што ме је 
нагнало да се упустим у једну расправу која обећава буран даљи ток 
и неизвестан исход. Пронађох дакле да су четири истраживача, један 
из Београда и три из Лондона, лажно се представљајући, ризикова-
ла сопствену част, како би се част једног или двојице доктора наука 
у Србији угрозила.23 Слично је било и са скандалима око „лажних ди-
плома“ и „плагијата“.24 Ништа се није анализирало, доказивало. Тре-
бало је једноставно осудити оптужене особе. Како је то било уопште 
могуће? Одговорено ми је да је то једноставно тако – и онда ми је 
разоткривено било то цело пернициозно мишљење које изгледа по-
тиче – из добрих намера. Контекст је био такав, рекоше. Ја ћу овде 
у сасвим редукованом облику представити контекстуализам25 који 

23 Драган Павловић, Политика, Београд, рубрика „Погледи“, текстови: „Наука 
почива на поверењу“, 13. 9. 2013; „Нема добронамерних превара“, 24. 10. 2013; 
„Шта је стварно објављено у румунском часопису“, 24. 10. 2013; „Ругање у огле-
дало“, 11. 11. 2013; „Лопта је у пољу академских институција“, 12. 11. 2013.

24 Dragan Pavlovic, „U odbranu profesora Miće Jovanovića i dr Nebojše Stefano-
vića i u odbranu Univerziteta“, datum pristupa 5. 5. 2018, https://www.academia.
edu/11372339/; Dragan Pavlovic, „Dobronamerni, verovatno lažni docenti/profe-
sori i slaba analiza ’plagijata’ (Tehnički dodatak)“, datum pristupa 5. 5. 2018, https://
www.academia.edu/9965723/ 

25 Robert Nozick, “Knowledge and scepticism”, Knowledge, eds S. Bernecker and F. Dret-
ske, (Oxford, 2000).
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синтетише главне црте свих поменутих „изама“, а које се тичу исти-
не и факата, само чинећи алузије на неке од њих.26 То ћу учинити зато 
што је он не само једноставан већ пре свега омогућава да се назру ка-
тастрофалне последице таквог мишљења.

У свакодневном животу, ми смо обавезни да наше акције за-
снивамо на веровању, а не на знању јер нам знање није доступно у но-
вим ситуацијама, а операционо условљавање има закаснели ефекат 
и захтева ланац појачавајућих механизама.27 Такође, не можемо ра-
чунати на процењивања на основу вероватноће исхода која би омо-
гућила можда адекватне али закаснеле акције. Веровање се пак ос-
лања на искуства везана за „типичне контексте“ глобалних услова28 
за које већ поседујемо типичне одговоре. Проблем је што су глобал-
ни услови, ти типични контексти, такође веровања. Ово ће помену-
те интерпретаторе (ово се најчешће не односи на оригиналне ауто-
ре) поменутих теорија навести на катастрофалне закључке: да је све 
релативно, да истине нема, нема морала, правде и да факти немају 
вредност – већ само контекст. Закаснели тумачи тих теорија забо-
рављају при том да такви закључци ипак и у основи припадају само 
неком специфичном контексту такође – коме та теорија припада, 
те да се не могу буквално превести изван тог њиховог контексту-
алног оквира. Сви поменути закључци су сасвим погрешни и плод 
су недозвољеног излажења из самог контекста поменутих теорија.29 
Не кријем убеђење да су не само скандали о лажним докторатима 
и плагијатима (бар код нас; и не сви) често били производ оваквог 
начина мишљења, већ и да је криза данашњег света, од бомбардо-
вања Југославије, уништавања Блиског истока и безумне политике 
данашњице, директан резултат тог горе поменутог пернициозног 
начина мишљења, „обогаћеног“ код водећих политичких кругова 
омиљеном утилитарном логиком.30 Такав начин мишљења чини да 

 Keith DeRose, “Solving the Skeptical Problem”, Epistemology: An Anthology, ed. Sosa 
and Kim, (Blackwell, 2000).

26 Jacques Derrida, Of Grammatology, trans. (Gayatri Spivak Baltimore, 1976); Jacques 
Derrida, „But, beyond... (Open Letter to Anne McClintock and Rob Nixon)“, Critical 
Inquiry (1986), 13, 167–8.

27 Robert Nozick, The Nature of Rationality, (Prinсtone University Press, 1993), 93–100; 
Robert Nozick, Philosophical Explanations, (Oxford University Press, 1981), 50, 703–706.

28 Nozick, Philosophical Explanations, 50.
29 Alan Sokal et Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, (Éditions Odile Jacob, 1997).
30 Dragan Pavlovic, Christian Lehmann, Michael Wendt, “For an indeterminist ethics. The 

emptiness of the rule in dubio pro vita and life cessation decisions”, Philos Ethics Humanit 

223–245



241

часописи, посебно они из дрштвених наука, имају свој специфишан 
издавачки „концепт“. То чини да је скоро немогуће објавити нешто у 
групи часописа која се у погледу макро концепата разликује од кон-
цепата којима припада текст који је поднет за штампу – ако су они 
различити. Аутори су тако подељени у групе које припадају посеб-
ним, јасно издиференцираним клановима који се не мешају. 

Такво закључивање упућује такође на став да се побољшање 
друштва не може остварити побољшавањем и исправљањем поједи-
начних факата и малим побољшањима, већ да само глобалне проме-
не доводе до напретка. Није таква убеђења ширила само Француска 
револуција, марксизам или постмодернизам; то исто, само у нешто 
измењеној форми, имамо још увек на многим микро нивоима. И то 
је апсурд. А корен тога лежи великим делом, хтели ми то или не, у 
нашим научним заблудама. Отпор том уверењу пружао је Карл По-
пер.31 Дискутујући о потреби за социјалним променама, аустријски 
филозоф је тврдио да се опште побољшање друштва (мислећи на со-
цијалну правду) постиже малим помацима, поступном техником зр-
но-по-зрно социјалног инжењерства – piecemeal social ingenering.32

Закључак
Начин на који се медији охоло и површно баве проблемима 

универзитета и науке је погрешан и то треба исправити. При том 
аутономија универзитета мора остати неприкосновена и ако би 
се ангажовала било која надуниверзитетска тела, то би нарушава-
ло основне принципе слободе научног рада. С друге стране, описа-
но контекстуалистичко глобално одустајање од значаја појединих 
ентитета, и повођење за контекстом, атмосфером, Zeitgeistom, по-
вођење за владајућом нарацијом или текстуалношћу, који су у моди у 
садашњем моменту, или повођење, што је најчешће случај, за једно-

Med. (2009 May 14), 4(1), 6, datum pristupa 3. 6. 2018, http://www.peh-med.com/con-
tent/pdf/1747-5341-4-6.pdf; Bernard Williams, Utilitarianism: For and Against eds J. J. 
Smart, Bernard Williams, (Cambridge University Press, 1973); John Rawls, A Theory of 
justice, (Oxford University Press, 1973; First published 1972), 170, 320–325; John Rawls, 
Political liberalism, (New York: Columbia University Press, 1993) 162.

31 Karl Popper, The myte of the fraimwork, (Routledge, 1994), (глава 2 третира 
ftaimwork, глава 3 критику piecemiel engeniring).

32 Karl Popper, Open society and its enemies, (Routledge, 1996; 1945), (књига 1, глава 
9 и белешке за ту главу); Karl Popper, The povery of historicism, 3, 21, (Routledge, 
1991; 1957).
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ставном и грубом утилитарном политиком без поштовања принци-
па, а занемаривање разума, не доноси ништа добро. Такво схватање 
стварности носи ризике и могло би да буде у основи нових преви-
рања и губитка моралне стабилности друштва.

Проблеми везани за саму технику издаваштва и односи ис-
траживача-аутора, универзитета и тржишта вероватно могу такође 
бити делом решени не неким револуционарним радикалним проме-
нама самих концепата, већ постепеним побољшавањима, применом 
зрно-по-зрно социјалног инжењерства. Одговор на питање какав 
ће даљи утицај развој технологије информација имати на „научни 
текст“, штампани текст и универзитетску науку уопште, као и на ко-
муникације у науци, припада самој науци која је отворена према бу-
дућности, те се тешко може било шта са сигурношћу предвиђати. 
Покушаји да се намећу апстрактни контексти и занемарују факти су 
тривијално погрешни и треба их у начелу узимати с много резерве.
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Summary

Dragan Pavlović

Reviews between Facts and the Context

Abstract: The problems of scienti ic misconduct, plagiarism of 
some doctorates in Europe and Serbia and of the evaluation of 
the scienti ic work are analyzed and some solutions are pro-
posed. Indeed, the evaluation of scienti ic text is often linked not 
only to the facts but predominantly to the context, i.e. implied 
theoretical presuppositions about beliefs and truths, whereas 
the meanings of the empirical evidence are less relevant. In op-
position to this, we insist on the strategy of piecemeal social en-
gineering, i.e. importance of simple, small improvements of the 
single facts and suggest that those may offer more stabile social 
and scienti ic advances.

Key words: publishing, science, reviews, context, plagiarism

In the irst part of this paper we describe the way some scientif-
ic text is prepared and published and try to describe a complex way of ed-
iting а scienti ic journal. The problem of scienti ic misconduct (Metalurgia 
International), and of the evaluation of the scienti ic work is mentioned and 
some solutions are proposed. In the case of the recent scandal over plagia-
rism of some doctorates in Europe and Serbia, these concepts are presented 
here and criticized and other, more correct concepts, presented. The eval-
uation of scienti ic text is often linked to some theoretical re lection about 
truth, beliefs, and meanings of the empirical evidence and the way of pre-
senting and evaluating their cognitive values. There are, it is argued, such 
contexts which, most importantly, are mutually exclusive and incompati-
ble. In addition to such context, it appears that truth and falsehood are los-
ing their independent meaning. Some global context can be accepted or re-
jected and therefore declared to be true or false, but certain entities that 
are inherent to these contexts are taken to be epistemically irrelevant and 
are over determined by the normative de initions of the context to which 
they belong, irrespective of their isolated meanings and character. In op-
position to this, we insisted on the strategy of piecemeal social engineering 
of Karl Popper. One of the most important applications of this approach is 
through individual entities, i.e. it is maintained that their cognitive value can 
be viewed to great extent in isolation from the context.
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Уреднички рад у публикацијама Матице српске 
– искуства и запажања1

Апстракт: Излагање није утемељено на методолошки за-
снованим и систематски спроведеним  истраживањима 
него на запажањима која су проистекла из ауторовог ви-
шегодишњег рада у Матици српској. У првом делу рада 
разматрају се проблеми везани за уређивање бројних Ма-
тичиних часописа. У раду се подробније говори о капитал-
ном лексикографском пројекту Српски биографски речник. 
Предочена је методологија рада, између осталог и сложен 
поступак прегледа и редиговања рукописа. 

Кључне речи: Матица српска, часописи, рецензија, Српски 
биографски речник

Током три деценије колико тесно сарађујем са Матицом 
српском и у којој сам обављао различите дужности (тренутно сам 
потпредседник) нисам био главни уредник ни члан редакције нијед-
ног од дванаест часописа које Матица издаје. Пет година сам уређи-
вао часопис Истраживања који издаје Одсек за историју Фило-
зофског факултета у Новом Саду и морам да признам да сам једва 
чекао да те дужности будем разрешен – разлози су сви они пробле-
ми о којима данас расправљамо. То не значи да сам потпуно дигао 
руке од сличних послова. У Матици српској сам од 1999. члан тима 
који уређује Српски биографски речник а од 2012. године сам главни 

∗ Допуњено излагање са скупа „Научна критика и стручне рецензије“, 17. маја 
2017, у оквиру циклуса Српска историографија данас. 
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уредник ове публикације. За Речник пише више од 600 сарадника а 
опет тај посао – што може чудно да звучи – задаје мање главобоље 
него уређивање часописа. Зашто – то ћу покушати да образложим 
у даљем излагању у коме ћу спочетка у основним цртама говорити 
о Матичиним периодичним публикацијама а потом о лексикограф-
ском пројекту какав је Српски биографски речник. 

Матица српска има врло богату издавачку делатност са за-
видном традицијом. Летопис је покренут 1824. и с краћим преки-
дима излази до данас – безмало два века. У најстаријој српској кул-
турној установи се често с поносом истиче да нема часописа у свету 
који толико дуго континуирано постоји. Уосталом, Матица је 1826. 
и основана са задатаком да материјално подржи излажење Лето-
писа. С временом је почела да објављује и књиге, а у другој полови-
ни 19. и првој половини 20. века покретани су други часописи који 
су се, међутим, после неколико година излажења гасили. Летопис је 
опстао и остао најугледнија Матичина публикација. Током два сто-
лећа у њему су објављени разноврсни текстови српских и страних 
песника, прозних писаца, историчара, филолога, филозофа, физи-
чара – да поменемо Лазу Костића, Стојана Новаковића, Милутина 
Миланковића. Могло би се рећи да дуги низ укоричених свезака Ле-
тописа представља својеврстан споменик српске културе, али је пи-
тање каква ће бити његова улога у будућности. Данас на званичној 
ранг-листи научних часописа у Србији има незавидно место, што је 
пре резултат формалних критеријума а у мањој мери вредности и 
„импакта“ текстова који су у њему објављени. Међутим, уколико се и 
даље буду примењивала „од горе“ прописана мерила, прети опасност 
да ће најстарији српски часопис постепено заиста губити на квали-
тету, следствено томе и на реномеу, о чему ће касније бити још речи.

Деловање Матице српске на пољу културе и науке интензи-
вирано је у последњих седам деценија. То се, између осталог, препо-
знаје у организационој структури која је постајала све сложенија, 
као и у развијенијој издавачкој делатности. Данас се рад ове устано-
ве (без Галерије, Библиотеке и Издавачког центра који су део Мати-
чиног система али уживају знатну самосталност као засебна правна 
лица) одвија кроз седам научних одељења. Са растом целокупне из-
давачке продукције покретани су сукцесивно нови научни часописи 
тако да их данас дванаест редовно излази: Зборник за друштвене на-
уке (1950), Зборник за природне науке (1951), Зборник за књижевност 
и језик (1953), Зборник за филологију и лингвистику (1957), Зборник 
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за ликовне уметности (1963), Зборник за славистику (1970), Зборник 
за историју (1970), Зборник за сценске уметности и музику (1987), 
Темишварски зборник, (1991), Зборник за класичне студије (1996), 
Literary Links of Matica srpska (2018), SYNAXA - International Journal of 
Matica srpska for Social Sciences, Arts and Culture (2018). Поред наведе-
них часописа перодично, али не у чврсто одређеним интервалима, 
излазе и Свеске Матице српске у којима се објављују кратки прило-
зи и грађа. 

Реч „зборник“ у називима свих часописа наводи на помисао 
да постоји координација у њиховом уређивању, али није тако. Мати-
ца српска нема јединствен, подробно разрађен правилник о уређи-
вању периодичних публикација, усвојен од руководећих тела: Пред-
седништва, Извршног и Управног одбора. Чињеница је да редакције 
уживају аутономију. Начин рецензирања варира од часописа до ча-
сописа. Понегде се траже описне оцене, неке редакције су одавно на-
правиле рецезентске обрасце а друге су ту праксу накнадно прихва-
тиле. Међутим, рецензентски обрасци нису истоветни. Ни покушаји 
да се уведе јединствен начин цитирања за све Матичине часописе 
нису уродили плодом. Многе редакције упорно су се томе опирале 
– углавном су се позивале на особености и традиције научне обла-
сти коју часопис покрива или на прилагођавање стандардима који 
се примењују у иностранству. По томе се, на пример, разликују чак 
Зборник за историју и Зборник за друштвене науке, мада иза оба ча-
сописа стоји Одељење за друштвене науке. Као што је одавно уоби-
чајено, чланци се у већини случајева штампају на српском, ћирили-
цом, са резимеом на неком од страних језика – последњих година 
најчешће на енглеском. Међутим, постоје изузеци. Зборник за сла-
вистику објављује текстове и на српском и на страним (углавном 
словенским) језицима; Зборник за ликовне уметности на српском и 
страним језицима. Зборник за природне науке још од 1993. излази ис-
кључиво на енглеском – само резимеи радова су на српском. Редак-
ција овог часописа и одбор Одељења за природне науке образлагали 
су своју одлуку тиме да је неопходно да се резултати истраживања 
учине доступним широј научној заједници. То је у Матици изазивало 
расправе. Нико није сасвим оспоравао поменуту аргументацију. На-
против, указивано је на то да је једнако важно да се инострана струч-
на јавност упозна са оним што се у Србији ради на пољу друштве-
них и хуманистичких наука. Постављало се питање како то извести 
а да у Матичиним периодичним публикацијама енглески сасвим не 
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превлада и истисне српски. Ако би се то десило, Установа би изневе-
рила своју двовековну мисију. Матица јесте основана са намером да 
се Срби укључе у европске културне токове али тако што ће „српске 
књиге на свет издавати“. Коначно, после дугог промишљања донета 
је одлука да се покрену два нова часописа на енглеском, намењена 
иностранству, у којимa ће бити објављивани најквалитетнији при-
лози. Први, под насловом Literary Links of Matica srpska, требало би 
да промовише српску књижевност а други, SYNAXA - International 
Journal of Matica srpska for Social Sciences, Arts and Culture, достигнућа 
на пољу друштвених и хуманистичких наука. Светлост дана угледа-
ли су почетком маја 2018. године. 

Мада је то спочетка у расправама ретко експлицитно по-
мињано, многи су се прибојавали сциентометрије која је почела да 
узима све више маха. Готово сви чланови Матичиних руководећих 
тела су запослени на универзитетима и научним институтима и 
били су, бар делимично, свесни какве изазове доноси нови, форма-
лизовани начин вредновања научних резултата. Додуше, понеки од 
старијих и професионално етаблираних веровали су да „то са бодо-
вањем“ неће дуго потрајати и сматрали за недостојно да установа са 
угледом и традицијом прилагођава своје часописе стандардима про-
писаним „од горе“ или „са стране“. Ипак, притисак не да није слабио 
него је бивао све већи. Све извеснија је била опасност на коју су поје-
динци упозоравали: да ће због слабе рангираности Матичини часо-
писи губити сараднике, нарочито млађе, принуђене да уђу у трку за 
бодовима – не само да би били унапређивани у виша научна звања 
него да би сачували своја радна места.

Уредништва свих зборника нису истовремено реаговала, 
нити су сва у усвајању прописаних стандарда показала једнаку вољу 
и умешност. Резултат је тај да су часописи неједнако рангирани. Они 
који су заузели виша места на листи Министарства убрзо су били за-
сути радовима. То је довело у питање не само концепцију појединих 
часописа него и Матичину научно-издавачку стратегију у целини. 
Еклантан пример је Зборник за друштвене науке који је сврстан у ка-
тегорију М24 па већина историчара упорно нуди своје радове овом 
часопису мада би било примереније да буду објављени у Зборнику за 
историју или у Зборнику за класичне студије. Међутим, последња два 
часописа су у категорији М51 – рад објављен у часопису М24, поред 
тога што доноси аутору више бодова, спада и у (минималне) услове 
за избор у наставничка звања на Универзитету у Новом Саду. Може 
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се лако претпоставити у каквом су се нелагодном положају нашли 
чланови редакције и рецензенти. Резултат оваквог приступа уо-
чљив је већ по спољном изгледу последњих десетак свезака. Зборник 
за историју је временом бивао све тањи а Зборник за друштвене на-
уке све дебљи док га обимом није троструко премашио. Увид у садр-
жај још убедљивије потврђује претходна запажања. У њему је сраз-
мерно много историографских текстова, од чланака, расправа, грађе 
до приказа књига. Само по себи то не би требало да буде забриња-
вајуће. Међутим, често се ради о уско специјалистичким темама од 
којих већина нема додира са друштвеном историјом.

Летопис, којим се Матица поноси и који би требало да у 
сваком погледу буде њен најрепрезентативнији часопис, сврстан 
је у категорију М53 – значи да на ранг-листи Министарства заузи-
ма прилично неугледно место. Матичино руководство је, бар доса-
да, истрајавало у томе да не би било целисходно прилагођавати га 
(ново)прописаним стандардима. Да ли је вредно труда и компроми-
са да би часопис са таквом традицијом постепено био тек мало по-
вољније категорисан? Хоће ли то допринети његовом угледу и при-
вући сараднике? Рачуна се с тиме да ће креативни интелектуалци, 
свесни значаја Летописа, свакако у њему објављивати своје радове 
и то највредније.

Да ова оптимистична рачуница није без основа, сведоче и ис-
куства везана за уређивачки рад у Српском биографском речнику. Већ 
сам поменуо да она нису непријатна као она која сам имао као уред-
ник часописа, иако сам назив публикације упућује на то да је у пи-
тању далеко замашнији и одговорнији посао. Речник је капитални 
енциклопедијски пројекат у том смислу што није лексикон „знаме-
нитих Срба“ тј. оних који су играли најистакнутију улогу у црквеној, 
политичкој, економској, културној историји српског народа. Плани-
рано је да у њему у дванаест томова буде објављено око 20.000 био-
графија, што значи да су бројније личности које су се истакле прег-
нућима у својој ужој средини – селу, граду, области. У Речник не улазе 
само Срби него и сви они који су својим радом, било позитивним 
било негативним, утицали на живот Срба у прошлости. 

Писање биографија је материјално скромно награђено а по 
званичном правилнику вредновано је још скромније, сасвим неа-
декватно уложеном труду – „лексикографска јединица у научној пу-
бликацији водећег националног значаја“ доноси аутору један бод. Да 
би се написала само половина до једне странице о некој мало позна-
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тој личности, најчешће су, поред више сати рада у библиотеци, неоп-
ходна и архивска истраживања. Уреднички рад вреднован је једанко 
слабо. И поред свега тога, могло би се слободно рећи зачудо, проје-
кат досада није озбиљно био угрожен. Имајући у виду мале хонораре 
и слабо „бодовање“ Речник је морао да рачуна на ентузијазам научне 
заједнице и испоставило се да он ипак постоји. У прилог овој тврдњи 
навешћу следеће податке. На пројекту је у сталном радном односу 
свега шест сарадника који, углавном, обављају редакторске послове, 
док су уредници и аутори биографија ангажовани хонорарно. Ипак, 
за десет година (2004–2014) објављено је шест томова Речника који 
садрже 10.718 биографија на 5.500 страница а томе је дало допри-
нос више од 1.000 сарадника. Рад на седмом тому приводи се крају и 
изаћи ће из штампе 2018. године.

Послови на Речнику организовани су спрам обима и сложе-
ности пројекта. Главни уредник одговорност дели са уређивачким и 
редакционим одбором који чини тридесетак особа: истакнути науч-
ници; пет уредника задужених за поједине историјске епохе; двана-
ест уредника специјалиста за научне области (књижевност, природ-
не науке, ликовне уметности, музику, сценске уметности, медицину, 
војну историју итд.), редактори и стручни сарадници. Рад се одвија 
по одраније утврђеној методологији. Још током 80-их и 90-их година 
20. века ексцерпирана су сва имена која се помињу у више од 700 на-
учних студија и монографија и преко 1000 наслова часописа, новина, 
алманаха, државних шематизама и исписивана на листиће-обрасце 
који су потом уазбучавани. Следила је идентификација личности 
тако да је свака добила досије са једним или више листића, зависно 
од тога колико је често помињана у изворима. Уредници су изврши-
ли прву тријажу и тако је добијен азбучник са 22.000 имена лично-
сти које би потенцијално могле да буду уврштене у Речник. Пошто 
се значај сваке од њих није могао унапред проценити, установљен је 
као превентива тзв. „аутомат“ по коме су уврштаване на основу свог 
занимања, дужности и ранга (нпр. сви официри у Србији од 1878. до 
1918. пуковници, до 1941. генерали; до 1918. сви лекари, до 1941. 
управници болница, сви професори гимназија до 1918, директори 
до 1941. итд.). Процена је била да ће половина личности из азбучни-
ка бити изостављена у коначној селекцији – приликом истраживања 
и темељнијег увида у њихове биографије. Рачунало се, оправдано, да 
у наредним деценијама наука може доћи до нових сазнања тј. да ће 
неке личности које су 80-их година изгледале као неважне накнадно 
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„ући у историју“. Зато се до данас наставља са ексцерпирањем име-
на из новообјављених публикација. Иначе, досијеи су испрва архиви-
рани и на традиционалан начин а доцније и у електронском облику, 
што олакшава њихово претраживање.

Уредници епоха или научних области одређују ауторе и по-
тенцијални обим биографија – у погледу броја словних места по-
стоји шест категорија. Потом стручни сарадници достављају аутору 
досије личности тј. иницијалну библиографију и упутство за писање 
биографије. Сваку завршену биографију прегледа најпре стручни 
редактор, који је прилгођава стандардима постављеним за лексико-
графску одредницу: скраћује текст на предвиђени обим, углавном са-
жима превише разуђени наратив како би био језгровит, јасан, без су-
вишних метафора, прегледа библиографију. Како постоји могућност 
да у том поступку направи грешку, редактор своје примедбе и не-
думице предочава ауторима и уредницима. Следеће читање обавља 
уредник струке, потом уредник епохе, на крају главни уредник. Када 
се ради о личностима од највећег значаја (у које, на пример, спадају 
Стефан Немања, Карађорђе, Милош Обреновић, Вук Караџић, Милу-
тин Миланковић), захтевају се додатно једна или две рецензије које 
пишу стручњаци који нису чланови уређивачког тима. На крају, када 
је рукопис припремљен за штампу, после уобичајених лекторских и 
коректорских интервенција, главни уредник прегледа још једанпут 
све биографије, а потом се одређује особа (у Речнику названа попу-
ларно „Злобни читач“) да прочита текст у целини, у својству незва-
ничног рецензента. Ова, да је тако назовем, вишестепена контрола 
уведена је да би се превиди и грешке свели на минимум – нисам упо-
требио реч отклонили јер се ипак поткраде неки пропуст.

За разлику од уредништава високорангираних научних ча-
сописа Речниково није под притиском колега које шаљу текстове са 
жељом да буду објављени. Напротив, улаже доста труда да пронађе 
ауторе и приволи их на сарадњу – макар да напишу једну-две од-
реднице. Зато „глатког“ одбијања пристиглих текстова нема – осим 
у случају када неко самостално достави биографију за коју је уред-
ник раније одредио аутора. Ако биографија не задовољава у потпу-
ности стандарде Речника, враћа се аутору на дораду или уредник по-
верава писање другоме. Овим решењима, нарочито последњем, ређе 
се прибегава. Разлог није у томе што су пристигли текстови беспре-
корни. Нажалост, често се дешава да уредништво није у могућно-
сти да за сваку биографију ангажује најкомпетентнијег стручњака – 
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или су преоптерећени обавезама или једноставно одбијају да се тога 
прихвате. Осим тога, биографије личности које су завредиле да уђу 
у Речник деловањем у ужој средини често пишу историчари амате-
ри који се баве завичајном историјом. Већина њих показује завидан 
истраживачки ентузијазам, али се неретко дешава да нису довољ-
но критични према изворима и вични академском писању. Уред-
ништву не преостаје друго него да, колико је то могуће, буде обзир-
но и предусретљиво према сарадницима ценећи њихову спремност 
да дају допринос једном пројекту важном не само за науку него и на-
ционалну културу уопште. 

Многи аутори, најчешће због објективних разлога, нису у 
стању да текстове доставе у предвиђеном року. Неретко се дешава 
да биографије, чак и оне које су у фактографском погледу врло са-
држајне и пуне нових података, нису писане у складу са упутстви-
ма, односно нису прилагођене лексикографском дискурсу. Понегде 
се то, као што је већ поменуто, очитује у сувише опширном а поне-
где у оскудном наративу. Има случајева да аутор није користио сву 
препоручену литературу па су биографије мање или више непотпу-
не. Углавном, због тога знатан део посла пада на редакторе и уредни-
ке. Резултат је понеки пут да је текст до те мере измењен, чак и фак-
тографски допуњен да се оправдано поставља питање ауторства. 
Међутим, врло ретко се доноси одлука да се члан редакције који је 
биографију најтемељније прерадио озваничи као коаутор. Разуме-
вање између уредника и аутора је засада било обострано. Иначе, ис-
прављени и прерађени текстови се пре штампања не шаљу на увид 
и одобрење ауторима. То би, ако имамо у виду да сваки том садржи 
око 1.000 биографија, превише успоравало рад на пројекту. Када се 
ради о крупнијим изменама и допунама фактографске природе или 
ако у том погледу постоје недоумице, аутор се консултује усмено (у 
телефонском разговору) или путем електронске поште. Наравно да 
тај посао уредници не могу да обављају лично, осим у изузетним слу-
чајевима. То је задатак редактора и стручних сарадника стално за-
послених на пројекту који припремају коначну верзију биографије. 
Углавном, аутори се нису показали као преосетљиви на интервен-
ције у њиховим текстовима. Негодовали су врло ретко и то, углав-
ном, из оправданих разлога. Међутим, многи су унапред давали пуну 
сагласност уредницима и редакторима да биографију прерађују ко-
лико год нађу за потребно.
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Углавном, захваљујући оваквој методологији, рад на Речнику 
тече без застоја, темпом који је задовољавајући, мада понешто спо-
рији од жељеног. Уредништво је свесно да би поједине биографије 
могле да буду потпуније и садржајније, али да би то изискивало од 
аутора дуг и напоран истраживачки рад, а са завршетком Речника се 
не може отезати у недоглед. На крају крајева, енциклопедије и лек-
сикони нису књиге чија је сврха да се стави тачка на истраживања. 
Оне су неопходна основа за даља научна прегнућа, као и одраз раз-
вијености једне научне заједнице, односно њене способности за ор-
ганизован дугорочан рад.
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Summary

Branko Bešlin

Editorial Work in Publications of Matica Srpska 
– Experiences and Observations

Abstract: This paper is not founded on methodologically based 
and systematically conducted researches, but on observations 
that are the result of the author’s many years of work in Matica 
Srpska. The irst part of the paper deals with problems related 
to the editing of numerous Matica’s journals. The second part 
discusses Srpski biografski rečnik (Serbian Biographical Dic-
tionary), as a capital lexicographic project. The paper also pre-
sents the methodology of work as well as complex procedures 
of reviewing and editing manuscripts. 

Key Words: Matica Srpska, journals, reviews, Srpski biografski 
rečnik

This paper is not founded on methodologically based and system-
atically conducted researches, but on the observations that are the result 
of the author’s thirty years of experience in Matica Srpska, the oldest Ser-
bian cultural and scienti ic institution. The irst part of the paper deals 
with the issues related to the editing of twelve journals published by Mat-
ica Srpska. A journal with longest tradition is Letopis, launched in 1824. 
Other journals cover particular scienti ic and artistic ields (social scienc-
es, natural sciences, history, classical studies, performing arts and music, 
ine arts, literature and language, Slavic studies) and were successively es-

tablished between 1950 and 1996. Their editors faced a major challenge 
in the past two decades when the Ministry started evaluating them by ap-
plying scientometric principles. Some journals quickly adapted to new 
standards, but some were slower and more resistant. The second part 
of the paper addresses Srpski biografski rečnik, as a capital lexicograph-
ic project. So far, six volumes have been published containing more than 
10,000 biographies – ten volumes with about 20,000 biographies are en-
visaged. The paper also presents the methodology of work as well as com-
plex procedures of reviewing and editing manuscripts.
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Др АНДРЕЈ ЛЕОНИДОВИЧ ШЕМЈАКИН 
(1960–2018)

Недавно, 8. марта 2018, изненада је у родној Тули преминуо Ан-
дреј Леонидович Шемјакин, велики руски историчар, изузетан познава-
лац српске историје друге половине XIX и првих деценија ХХ века и искрени 
пријатељ Србије и српског народа. Припадао је кругу изузетних историча-
ра образованих на Катедри за историју Јужних и Западних Словена Исто-
ријског факултета Московског државног универзитета „М. В. Ломоносов“ 
под руководством професора Виктора Георгиевича Карасјова, који је своја 
интересовања везана за историју политичких покрета и идеја у нововеков-
ној српској држави пренео на широк круг својих дипломаца. Предложив-
ши 1984. младом дипломцу Андреју Шемјакину да за тему свог дипломског 
рада изабере истраживање о политичкој делатности Николе Пашића, про-
фесор Карасјов је одредио његов будући истраживачки и животни пут. За-
почевши истраживања о Николи Пашићу и историји српског радикализма 
у годинама кад су се те теме и у српској историографији отварале с посеб-
ним истраживачким жаром трајно се везао за српску средину. Након успеш-
но одбрањене кандидатске дисертације, отворила су му се врата Института 
за словенске студије Руске академије наука – храма руске србистике и цен-
тралног места окупљања руских историчара и филолога опредељених к из-
учавању српске прошлости, језика и културе. У матичном институту је од 
1989. прешао пут од млађег научног сарадника до главног научног сарад-
ника обављајући дужности руководиоца одељења и заменика директора.

Опредељење Андреја Шемјакина за бављење историјом српских 
радикала и осветљавањем политичке делатности Николе Пашића је пред-
стављало његово континуирано настојање да се упорним и преданим ра-
дом осветле догађаји из минулих времена и објасне политички и модер-
низацијски процеси  у Србији на прелому два века. Широко конципиран и 
темељно заснован рад на сторији српског радикализма резултирао је ни-
зом монографија, зборника докумената и десетинама истраживачких ра-
дова објављених у најпознатијим и научно најутицајнијим часописима и 
зборницима радова. Модернизацијски процеси у Србији и протвречности 
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главних праваца развоја српског друштва су представљали другу истражи-
вачку преокупацију Андреја Шемјакина. Тежећи да ослика суштину модер-
низације на Балкану кроз призму живота и различитих видова деловања 
балканског човека, покренуо је широку едицију симболично одређену као 
„Живот човека на Балкану“ у оквиру које је, кроз шест колоритних томова, 
представљен истраживачки напор московске школе српске историје, коју 
је он својим истраживачким талентом, личним шармом и харизмом персо-
нификовао, дајући јој посебно, надалеко препознатљиво обележје. Започео 
је и засновао обимна имаголошка истраживања везана за проблематику 
међусобне перцепције српског и руског народа. Суочавајући историјске из-
воре с обе стране потврдио је многе постојеће претпоставке, али и оспорио 
низ традиционално укорењених митова и стереотипа који су се из дневно-
политичких форми неретко преливали и у научни живот. Посебан круг ње-
гових истраживачких настојања се односио на историју српско-руских веза 
током Првог светског рата, руску помоћ Србији у годинама великог сукоба, 
као и на питања везана за однос Русије према проблему стварања југосло-
венске државе. Оштро се супротстављајући тенденцијама противним тра-
диционалним методама и поставкама историјске науке, упорно је бранио 
став да се прошлост не може мењати и прилагођавати актуелним политич-
ким тенденцијама.

Систематска истраживања започета у студентским данима у Ср-
бији су се, упркос тешким економским приликама последњих година ХХ 
века, претворила у постојани напорни рад у српским архивима и библио-
текама. Његова везаност за српску средину се није очитовала само у истра-
живачком и историографском смислу. Често долазећи у Србију и враћајући 
се местима која је посебно волео, био је редован учесник научних скупова и 
конференција. Спреман на полемику и размену научних ставова и погледа, 
поштовао је и уважавао саговорника чинећи разговор живим и динамич-
ним, али никада непријатељским. Колеге историчаре није сматрао само са-
радницима на напорном заједничком послу, већ и личним пријатељима с 
којима је одржавао блиске, а неретко и породичне везе. Посебан однос је 
гајио према млађим колегама, с којима је несебично делио своја знања и 
искуства. Знао је да охрабри, али и одлучно стане у заштиту својих млађих 
пријатеља и сарадника. Захваљујући његовом упорном раду и ведром духу, 
многе научне везе су успостављене, а већ постојеће проширене, многи про-
блеми превазиђени, а многи пројекти започети. Низ пројеката, започетих 
радова и идеја за будућу српско-руску историографску сарадњу је остао не-
реализован и недоречен. Његов ведар лик, научно прегнуће и надљудска 
посвећеност историографском раду остаће у трајном сећању широког кру-
га његових пријатеља и представљати узор будућим генерацијама српских 
и руских историчара.

Александар ЖИВОТИЋ
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Милан Ристовић. На прагу Хладног рата. 
Југославија и грађански рат у Грчкој (1945–1949).

Београд: Филозофски факултет 
Универзитета у Београду, 2016, 491.∗

Књига професора Милана Ристовића На прагу Хладног рата. Ју-
гославија и грађански рат у Грчкој (1945–1949) представља студију случаја 
комунистичког интервенционизма, односно покушаја комунистичке Ју-
гославије да свеобухватним деловањем у корист Демократске армије Грч-
ке (ДАГ) утиче на исход грађанског рата у Грчкој, са свим регионалним и 
међународним последицама такве политике. 

У предговору аутор наводи да је књига „покушај да се, анализом 
места и улоге првенствено ‘југословенског фактора’ у грађанском рату у 
Грчкој, говори о Балканском полуострву, у времену између 1944/1949. и 
1949/1950. године.“ Монографија зато има балканолошку компоненту. Од-
носи Југославије и Грчке су квинтесенција тадашњих односа на Балкану, 
али и више од тога. С једне стране налазила се комунистичка Југославија 
као истурена рука табора који се формирао у источној Европи, под домина-
цијом Совјетског Савеза. С друге стране је Грчка која је од краја 1944. била 
под снажним упливом Британије, а од 1947. САД-а. Она је једина балканска 
држава изван сфере утицаја Совјетског Савеза, у складу с договором Черчи-
ла и Стаљина од 9. октобра 1944. о зонама интереса у југоисточној Европи. 
Самим тим југословенско-грчки односи овог периода имају контекст свет-
ске борбе за хегемонију између два супротстављена табора, па се не могу 
разумети ван општих односа и сукоба западних демократија и СССР-а после 
Другог светског рата. 

При писању ове књиге аутор је теми приступио не само са стано-
вишта билатералних односа двеју земаља, односно једне земље и једног по-
крета у суседној земљи, већ и из балканолошке, па и глобалне перспективе. 
То само указује с колико великим проблемом је проф. Ристовић имао да се 
ухвати у коштац. Зато је морао да поред југословенских, грчких и бугарских 
консултује и совјетске, британске и америчке изворе. Таква врста оквира 
учинила је овај задатак изузетно сложеним, али утолико је исход крупнији, 
вреднији и далекосежнији по закључцима. 

Грађанским ратом у Грчкој, на неки начин, и почиње Хладни рат 
или како аутор каже: „На њега се може указати (у његовим почетним фаза-
ма) и као на прву ранохладноратовску конфронтацију у којој се дало наслу-
тити много шта од онога што ће у његовој ‘пуној’ и ‘последњој фази’ (‘рун-
ди’) бити једно од кључних опитних поља Хладног рата.“ О самој природи 
грчког грађанског рата аутор нешто касније закључује да је „део ширег фе-
номена европске савремене историје“ и да се „од сукоба зараћених фрак-
ција покрета отпора претворио, по завршетку Другог светског рата, у све-

∗ Приказ представља незнатно прерађено излагање са промоције књиге проф. Ристо-
вића одржане у Институту за новију историју Србије, фебруара 2018.
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обухватан, политички, идеолошки и војни судар који је, у окружењу нове 
поделе Балкана, Европе и света, добио много шире значење од ограниченог 
међугрчког разрачунавања. Тако се политичка конфронтација ‘дегенериса-
ла’ у ‘тотални грађански рат’“ (стр. 43). 

После скицирања српско-грчких и југословенско-грчких односа од 
1912. до 1944/45, професор Ристовић приступа једном смелом огледу који 
је назвао „Један екскурс: грађански рат: сукоб без правог краја (protracted 
conflict)?” У овом одељку од 13 страна, грађански рат у Грчкој представља 
оквир за разматрање природе сâмог појма грађанског рата од антике (Хе-
родота и Тукидида) до његових савремених одређења. Херодот је изнео чу-
вену опаску да је „грађански рат много гори од општег рата против зајед-
ничког спољњег непријатеља, исто онолико колико је рат гори од мира.“ 
Он даље наводи бројна тумачења феномена грађанског рата, од онога које 
је дао сликар Франц Марк који је 1914. доживео као „европски грађански 
рат“, а исту је синтагму употребио и британски историчар Ејса Бригс (Asa 
Briggs), па до Питера Берка (Peter Burke) који говори о грађанским рато-
вима као сукобима култура. Посебно су значајна следећа два ауторова опа-
жања. Прво се односи на то да су у грађанском рату сви заробљени насиљем: 
„У унутрашњем оружаном сукобу ‘нема бекства од насиља’; заједнице реа-
гују на спољашњи напад тако што уједињују своје политичке и друге снаге; 
грађански рат је насиље које се врши унутар самих политичких и друштве-
них јединица“ (стр. 46). Друго опажање односи се на то да у грађанском рату 
свака страна себе самоодређује и самодоживљава као јединог представни-
ка народа и самим тим мора да уништи до краја другу страну, или како то 
наводи проф. Ристовић: „Одбијање једне (или обе) партије која ратује да 
прихвати ту врсту рата као унутрашњи сукоб, такође је – и у грчком случају 
– било упадљиво уочљиво. Признати да је непријатељ ‘равноправан про-
тивник’, неприхватљиво је и повезано је са схватањем да је само сопствена 
страна ‘једини легитимни представник’ народа, државних интереса, наци-
оналне политике и слично. Други су не само политички, идеолошки и војни 
непријатељи већ су ‘одметници’, ‘народни отпадници’, ‘страни плаћеници’“ 
(стр. 48). Овај екскурс у књизи представља важан допринос разумевању са-
мог феномена грађанског рата и биће користан како историчарима тако и 
политиколозима јер, колико нам је познато, до сада није било сличних по-
кушаја у Србији да се уђе у саму срж феномена грађанског рата и можемо се 
само надати да ће аутор од овог екскурса да направи и једну мању студију о 
посебностима појаве грађанског рата.

Прва рунда грчког грађанског рата одигравала се од октобра 1943. 
до фебруара 1944. У њој је премоћ однео комунистички ЕАМ-ЕЛАС над су-
парничким покретом оптпора ЕДЕС-ом, који је био сведен на Епир, али је 
ова епизода изван оквира књиге.   

Пре почетка друге рунде грађанског рата састали су се представни-
ци Комунистичке партије Грчке (КПГ) и Јосип Броз Тито 15. новембра 1944. 
у Београду. У лето 1944. почиње притисак совјетске дипломатије и војних 
представника да ЕАМ-ЕЛАС прекине непријатељства према ЕДЕС-у и да ста-
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ви своје снаге под команду британског главног штаба за Блиски исток. Ово 
решење није добро прихватио југословенски политички врх, који је и сам 
имао подозрење од намера Британаца. Приликом сусрета у новембру 1944. 
Јосип Броз је критиковао прихватање разоружавања ЕЛАС-а и договоре с 
Британцима и дао изјаву која је двоструко значајна јер одаје природу саме 
Брозове власти, али и смера у који је гурао грчке комунисте. Тада је југосло-
венски вођа изјавио: „Боље је имати један сигуран батаљон, него шест мини-
стара у влади. Два војника ће лако избацити некога из владе... ко вам смета. А 
ако немате армију нећете ништа направити“ (стр. 68). У односу на упутства 
која су челници КП Грчке добили од совјетских диплпомата, упутства добије-
на од Броза могу само да се опишу као далеко оштрије и борбеније интонира-
на, али и као позиви да се с Британцима и прозападним грчким грађанским 
партијама не праве компромиси. Када је Брозов режим, само две недеље доц-
није, добио прилику да се активно укључи у сукобе у Грчкој, настале другом 
рундом грађанског рата, односно децембарском интервенцијом Британаца, 
Југославија није учинила ништа да помогне грчким комунистима, у страху од 
заоштравања односа са западним савезницима. Резултат друге рунде грађан-
ског рата било је 6.000 мртвих у Атини а прозападна грчка влада и британски 
корпус потпуно су преузели власт у грчкој престоници.

Пуна сарадња југословенских и грчких комуниста везана је за 
трећу и најважнију рунду грађанског рата, која је трајала од 1946. до 1949. 
Јосип Броз Тито је априла 1946, по каснијем сведочењу Маркоса Вафијади-
са, „с одушевљењем“ обећао Захаријадису, вођи КПГ, подршку грчким ко-
мунистима. Консолидовани положај југословенских комуниста омогућио 
им је да искажу „интернационалистичку солидарност“, али иза опсежне по-
моћи грчким комунистима крила се и жеља да постану кључни политич-
ки фактор на Балкану. Подршка грчким комунстима обухватала је доставу 
оружја, прихват избеглица, оснивање тајних болница за лечење припад-
ника ДАГ-а, слање војних иструктора за обуку у Грчку, као и обуку бораца 
ДАГ-а на територији Југославије и обуку командног кадра у Буљкесу у Бач-
кој. Као илустрација ове опсежне помоћи могу да се наведу „војни савет-
ници“ при ДАГ-у, заправо официри Озне и касније Удбе о којима су подаци 
оскудни, али довољни да се уочи да су они обучили стотине бораца ДАГ-а у 
руковању митраљезима, противтенковским и противпешадијским наору-
жањем, као и за диверзије. Што се тиче предатог наоружања, индикатив-
но је сведочење Милована Ђиласа из 1990. да је ДАГ-у дато 100.000 пуша-
ка и 1.000 митраљеза, мада је немогуће утврдити колико је ова изјава тачна. 
Према једном списку официра Озне/Удбе Воја Биљановића, Југославија је 
само у периоду од априла до јуна 1947. пребацила ДАГ-у: 4.000 машинки, 
2.000 пушкомитраљеза, 360 лаких и 120 тешких бацача, 1.200 кг динами-
та, 15.000 ручих бомби и девет и по милиона разних метака (стр. 149). Када 
је у питању помоћ рањеницима слати су лекови и санитетски материјал у 
Грчку, а од јуна 1947. до августа 1949. у Југославији је лечено 6.317 рањених 
и болесних припадника ДАГ-а. Колико је била значајна помоћ Југославије и 
других северних суседа Грчке, постаје јасно из тврдње сер Александера Ке-
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догана, који је пред Саветом безбедности УН-а изјавио 25. марта 1948. „да 
грчки комунисти не би опстали ‘ни месец дана’“ без ове помоћи (стр. 234).

Односе са КПГ и ДАГ-ом током целог овог периода компликовало је 
македонско питање, а анализа тих односа дата је у више одељака ове књиге. 

Сва претходно поменута питања обрађена су у првом делу књиге 
који носи наслов „Грчка криза – балкански контекст“, који представља сту-
дију југословенско-грчких односа у регионалном контексту, али и више од 
тога. Два од осам одељака првог дела књиге односе се на међународни кон-
текст. У петом одељку „Труманова доктрина, ‘руска беба’ и ‘британско чедо’“ 
и у осмом одељку „Између ‘категоричког императива’ и ‘равнотеже сила’: 
грчка криза у односима Тито – Стаљин“, аутор је морао да сагледа и регио-
нални и међународни контекст. Када је Британија најавила повлачење из 
Грчке, почетком фебруара 1947, ова је земља већ истог месеца постала, како 
је то навео амерички председник Труман у телеграму свом амбасадору у 
Атини, „од животног значаја за Сједињене Државе“ (стр. 176). У складу с тим 
Труман је 22. маја 1947. потписао Закон о помоћи који је био директно усме-
рен не само против ДАГ-а већ и његових регионалних помагача Југославије, 
Бугарске и Албаније.

Док је британско-америчка позиција била јасна и тицала се на-
стојања да се одржи утицај Запада у источном Средоземљу тако што ће 
Грчка остати део западног блока, совјетски став био је сложенији и био је 
производ глобалних приоритета ове државе. Ако је априла 1946. Броз „оду-
шевљено“ подржавао грчке комунисте и ако је био у великој љубави са 
Стаљином током посете Москви маја и јуна 1946, ствари су се постепено 
мењале. Када је ЦК КП Грчке прогласио „привремену владу Слободне Грч-
ке“ на Божић 1947, и ФНРЈ и Бугарска и Румунија су биле под снажним при-
тиском западних сила да ову владу не признају, или су се нашле суочене с 
објашњењима СССР-а да то не треба да се чини. Стаљин је и отворено ста-
вио до знања бугарским и југословенским комунистима фебруара 1948. да 
не очекује победу партизана у Грчкој“ (стр. 257). То је био и Стаљинов од-
говор југословенским комунистима који су 1947. предњачили у захтеви-
ма да се подржи ДАГ. На првој конференцији Коминформа у Пољској сеп-
тембра 1947. Кардељ се заложио за „максималну политичку помоћ Грчкој“. 
Југословенски комунисти су то чинили у тренутку када су њихови плано-
ви за балканску федерацију већ изазвали подозрење у Москви. Споразум о 
пријатељству, сарадњи и узајамној помоћи Бугарске и ФНРЈ из августа 1946. 
Стаљин је критиковао само 11 дана по потписивању.  Када је Димитров по-
менуо Грчку као могућу чланицу балканске федерације јануара 1948. у Бу-
курешту, тај пројекат је Стаљин јавно напао преко Правде. Приликом сусре-
та с југословенским и бугарским комунистима фебруара 1948. Стаљин је на 
Кардељеву опаску да постоје шансе за победу ДАГ-а рекао: „Шта мислите, да 
ће Велика Британија и Сједињене Државе – Сједињене Државе, најјача др-
жава на свету – дозволити да им буду прекинуте саобраћајне артерије у Сре-
доземном мору! Којешта. А ми флоте немамо. Устанак у Грчкој треба стиша-
ти, и то што пре“ (стр. 295). Винстон Черчил је чак сматрао да је Стаљин био 
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лојалнији савезник Британије у Грчкој него опозиција у Доњем дому, а 1956. 
изјавио је Сајрусу Сулзбергеру (Cyrus Leo Sulzberger), спољнополитичком 
уреднику Њујорк тајмса: „На тај начин смо спасили Грчку. Када смо у њу 
ушли 1944. Стаљин се није умешао. Знате, ви Американци нисте помогли“ 
(стр. 80–81). Стаљин је имао своје планове, а они су се односили на консоли-
дацију совјетског утицаја у његовој зони Европе и на избегавање сукоба са 
САД-ом. Политика Јосипа Броза Тита, а делимично и Димитрова, водила је, 
из совјетског угла, појачаној могућности конфронтације са САД-ом. Посеб-
но је осетљиво било питање Грчке, коју је Стаљин још у јесен 1944. отворено 
препустио Британији, односно Западу. 

Пажљиво ишчитавање књиге проф. Ристовића указује на то да су 
узроци Стаљиновог сукоба с КПЈ двоструки. Први је већ познат, а односи се 
на стварање балканске федерације, односно жеље КПЈ да води регионалну 
политику и буде главни регионални играч, односно мали Совјетски Савез 
на Балкану. Књига проф. Ристовића указује и на други узрок, а он се одно-
си на југословенско-грчке односе. Опсежна помоћ ФНРЈ ДАГ-у није оста-
ла непозната западним демократијама. О њој се отворено расправљало у 
УН-у, формиране су и анкетне комисије, које су дошле до компромитујућих 
материјала по ФНРЈ. Иако су Јосип Броз и врх КПЈ водили сопствену регио-
налну политику, из визуре западних демократија то није изгледало тако. 
Зато је југословенска политика у Грчкој додатно усложњавала ионако сло-
жене и кризне односе СССР-а са Западом. И сама балканска федерација по-
себно је проблематична из визуре југословенско-грчких односа. Стварањем 
једне федерације од ФНРЈ, Бугарске и Албаније појавио би се северни фронт 
против Грчке, а то би угрозило и сам територијални опстанак Грчке у гра-
ницама предвиђеним миром у Лозани. Грчка би тешко могла да одбрани 
крајеве северно од Олимпа. У контексту Труманове доктрине, САД би морао 
да уђе у рат, а таква врста конфронтације је управо нешто што је Стаљин же-
лео да избегне. 

Када је објављена Резолуција Информбироа против КПЈ, и КП Грч-
ке је морала да се изјасни. После кратког премишљања КП Грчке се ставила 
на страну Стаљина, што је додатно усложнило односе Југославије и ДАГ-а, 
али то више није било кључно. Субина ДАГ-а запечаћена је много раније у 
Москви. Стаљин је 11. априла 1949. наредио Захаријадису да прекине борбе 
ДАГ-а. Уследило је затварање границе према Грчкој, Бугарска и Албанија су 
то учиниле 13. маја а Југославија 21. маја 1949. Јосип Броз је и јавно обзна-
нио своју одлуку о „прогресивном затварању“ границе 10. јула 1949. 

Други део књиге насловљен је „На маргинама грађанског рата“ и 
има шест одељака који покривају следеће теме: 1. југословенску емигра-
цију у Грчкој, 2. питање избеглица, деце и талаца, 3. проблем деце избегли-
ца између „отмице“ и „спасавања“, 4. хибридну природу логора у Буљкесу 
као избегличког логора и центра за војну обуку, 5. „бирократски рат“ око ју-
гословенских држављана у Грчкој и грчких у ДФЈ/ФНРЈ и 6. питање пропа-
гандне слике суседа. Поједине од ових тема већ су биле предмет ширих ис-
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траживања проф. Ристовића и он је о неким од њих објавио монографије на 
српском језику, али и у енглеском и грчком преводу.1

„Виђење другог“ је већ дуго предмет интересовања аутора.2 Про-
пагандна слика суседа коју је обрадио у овој књизи била је манихејска с обе 
стране. За ФНРЈ у Атини су били „монархофашисти“, за владу у Атини по-
стојала је „опасност са севера“ и опасност од словенског блока. Од 21. апри-
ла 1947. радио-станица у Атини емитовала је вести на српском усмерене 
против „тиранског режима у Југославији“. Од јула 1947. до марта 1948. у 
околини Београда била је смештена станица Η Ελεύθερη Ελλάδα (Слобод-
на Грчка) која је нападала владу у Атини и била део пропагандне машине-
рије ДАГ-а.

Посебно су занимљиве две заборављене епизоде југословенске 
пропагандне помоћи ДАГ-у. Оскар Давичо је написао књигу Међу Маркосо-
вим партизанима коју је објавила 1947. београдска Култура и која је преве-
дена на низ балканских и светских језика. На основу књиге направљен је и 
сценарио за филм који је написао Давичо, а режија је поверена Николи По-
повићу. Филм Мајка Катина завршен је 1949, али одлуком КПЈ никада није 
емитован. Приказан је први пут тек 1998. И Давичова књига ускоро је пову-
чена из продаје. 

На крају југословенска „интернационалистичка солидарност“ за-
вршила се неславно у Грчкој. ДАГ је до ногу поражен, граница је затворена, 
а заузврат су ублажени односи Запада према ФНРЈ, у тренутку критичном 
за опстанак КПЈ на власти. Као награду ФНРЈ је добила место у Савету без-
бедности УН-a од 1. јануара 1950, као и низ облика финансијске, војне и дру-
ге помоћи са Запада. С владом у Атини, која је за југословенску пропаганду 
средином 1949. још увек била „монархофашистичка“, не само да су односи 
отоплили, већ се отишло и много даље. Догодило се незамисливо, однос-
но једна „хладноратовска ‘аномалија’“, како каже аутор. ФНРЈ је, уз посредо-
вање америчке дипломатије, склопила нови балкански савез с чланицама 
НАТО-а Грчком и Турском. 

1 Milan D. Ristović, Dug povratak kući. Deca izbeglice iz Grčke u Jugoslaviji, 1948–1960, 
(Београд: Удружење за друштвену историју, 1998). Енглески превод: Milan Risto-
vic, A Long Journey Home. Greek Refugee Children in Yugoslavia 1948–1960, (Thessa-
loniki: Institute for Balkan Studies, 2000). Грчки превод: Milan Ristovic, Ένα Μακρύ 
ταξίδι. Τα παιδιά του «παιδομαζώματος» στη Γιουγκοσλαβία 1948–1960, (Thessalo-
niki: Επίκεντρο, 2008); Милан Ристовић, Експтеримент Буљкес. Грчка утопија у 
Југославији, 1945–1949, (Нови Сад: Платонеум, 2007). Издање на грчком: Μίλαν 
Ρίστοβιτς, Το πείραμα Μπούλκες, «Η Ελληνική Δημοκρατία» στη Γιουγκοσλαβία, 
1945–1949, (Θεσσαλονίκη/Thessaloniki: Εκδόσεις Κυριακίδης, 2006).

2 Видети: Милан Ристовић, Црни Петар и балкански разбојници. Балкан и Србија 
у немачким сатиричним часописима (1903–1918) / Milan Ristović, Black Peter and 
Balkan Brigands, (Београд: Удружење за друштвену историју, 2003), (двојезично 
издање на српском и енглеском). Немачко издање: Milan Ristovic, Schwartzer 
Peter und die Räuber vom Balkan. Themen über den Balkan und Serbien in deutschen 
satirischen Zeitschriften 1903–1918, (Wien–Мünchen–Berlin: Lit Verlag, 2015).
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Шта закључити из ове књиге него управо оно што је и сам аутор на-
вео у свом ексусрсу: да је грађански рат највећа несрећа која може да заде-
си једну државу. Иза грађанског рата у Грчкој остало је 158.000 мртвих, про-
пале регионалне аспирације ФНРЈ и њеног вође Јосипа Броза, петогодишње 
неискрено учешће СССР-а на страни грчких партизана, заправо њихово за-
варавање, и Грчка која је остала, по овом питању, дубоко подељена до данас. 

Књига професора Ристовића задире у низ проблема из балканских 
односа и односа Балкана и великих сила. Ово дело показује да је Јосип Броз 
Тито, за разлику од Јосифа Висарионовича Стаљина, био искрени подржа-
валац ДАГ-а и да је наставио да подржава ДАГ, у ограниченој мери, чак и по-
што се КП Грчке оградила од КПЈ. С друге стане, ово дело имплицира да су 
југословенски комунисти дали не мали допринос настанку Хладног рата и 
да су и они сами испровоцирали, или макар убрзали, нешто чега се Стаљин 
ужасавао: долазак Американаца на Балкан 1947. Она даје нову димензију 
разумевању сукоба СССР-а и ФНРЈ и изоштрава укупну слику и међународ-
ни контекст тог сукоба. У питању је изванредно документована студија јед-
ног случаја „интернационалистичке солидарности“ који се упркос великим 
улагањима није завршио повољно по примаоце помоћи.  

Књига пред нама је несвакидашње остварење српске историогра-
фије јер је морала да обухвати укрштање спољнополитичких докумената 
три регионалне силе и три велике силе, односно шест различитих држава, 
а то је заиста реткост код оваквих дела. Уз то ова књига није само дело ди-
пломатске историје, већ садржи и елементе друштвене историје и имаголо-
гије што делу даје још важнији оквир.

Укратко, комплексна тема одбрађена је сложеним и мулитидици-
плинарним приступом и као исход има веома прецизну и свеобухватну ана-
лизу једног значајног проблема који је имао и регионалне и глобалне им-
пликације. 

Слободан Г. МАРКОВИЋ

______________________________________

Правни поредак Независне Државе Хрватске, зборник радова,
уредници Борис Беговић и Зоран Мирковић. Београд:

Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2017, 356.

Бројним књигама посвећеним Независној Држави Хрватској сада 
се придружује и она, дуго чекана, која проговара о државно-правном 
аспекту те квислиншке творевине. У питању је зборник радова који својим 
слојевитим садржајем отклања контроверзу да ли је НДХ била држава, 
али истовремено и аргументовано показује да је одговорност за учињени 
злочин геноцида, као државни пројекат, тиме додатно увећана.
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Композициони рељеф књиге Правни поредак Независне Државе 
Хрватске, поред инструктивног уводног текста који потписују приређива-
чи (стр. 11–19), чини девет правних студија од којих свака представља по-
уздани научни одговор на више кључних питања везаних за правни поре-
дак те државе настале у оквирима Другог светског рата. Аутори радова су 
угледни професори Правног факултета у Београду. Сви радови су опремље-
ни научним апаратом, а поједини од њих садрже и графичке схеме које чи-
таоцима могу да олакшају разумевање организационе структуре институ-
ција о којима аутори пишу. Посебно радује чињеница да највећи део радова 
презентованих у овом зборнику потписују аутори који припадају млађој 
генерацији научника.

Трагајући за одговором на питање о правном карактеру НДХ (О 
правности Независне Државе Хрватске, 21–44) колега Милош Здравковић 
даје анализу опште теорије права и указује на основна својства која поредак 
мора да садржи да би био сматран правним (нормативност, ефикасност, 
поштовање прописаних правних норми, делотворност...). Упоредо са тим, 
анализирајући нормативност поретка у НДХ, аутор је показао у којој је 
мери усташка власт, уз употребу ничим ограничаване силе, доводила у 
питање не само правну природу поретка већ и физички и духовни опстанак 
и постојање читавих категорија грађана. Такав однос државе према својим 
држављанима „ослобађао“ је део њих, посебно оне који су припадали 
угроженим и неподобним категоријама, од лојалности таквој држави и 
поштовања њених закона и правних аката. Упоредна анализа опште теорије 
права и правности НДХ показала је да поредак у тој државној творевини 
није представљао правни поредак и да постојање правних прописа није 
значило од саме државе поштовање правних норми, постојање правног 
система и правности. Право је у тој држави, како закључује аутор, узмицало 
пред поретком силе и само је делом примењивано у складу са конкретним 
интересима, плановима и циљевима усташког режима. Истраживање је, 
такође, показало да државна власт у НДХ није у свим сегментима била 
дефинисана, одређена и ограничена правом, што у правно-теоријском 
смислу доводи у питање не само правност већ и државност НДХ.

Колега Зоран Мирковић посебну је пажњу посветио расном 
законодавству и „централном месту“ које је оно имало у правном поретку 
НДХ (Расно законодавство у Независној Држави Хрватској, 45–74). Анали-
зирајући порекло, садржај и учинак наведеног законодавства (закони о др-
жављанству, расној припадности, заштити аријевске крви, части хрватског 
народа) аутор је показао да је у питању „аутохтон законодавни проје-
кат“ инспирисан нацистичким законодавством (Нирнбершки закони) и 
постојећом праксом у Трећем рајху, али донет без директног учешћа на-
цистичке Немачке. Истраживање је показало да су хрватски стручњаци 
сами осмислили расно законодавство које је било примењивано у НДХ, да 
су садржаји тих закона били „побољшани“ у односу на нацистичке узоре 
и стриктно примењивани према Јеврејима и Ромима. Своје закључке ау-
тор је утемељио на анализи бројних законских и подзаконских аката, са-
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гледавању опсежних припрема које су пратиле увођење и примену расног 
законодавства и „решавање“ постојећег „расног питања“ у НДХ. Решавање 
„расног питања“ било је, по аутору, несумњиви државни пројекат који 
је као последицу имао истребљење готово читавих заједница Јевреја и 
Рома. Геноцид извршен над Србима, како показује истраживање колеге 
Мирковића, није имао упориште у расном законодавству.

Питање уставног карактера државности НДХ у средишту је анализа 
колеге Танасија Маринковића („Такозвана“ Независна Држава Хрватска, 
75–106). Теоријски разматрајући суштину појма државе и критеријуме 
који је одређују, аутор је пажњу посветио карактеру власти НДХ (посебно 
неоапсолутизму поглавника А. Павелића, аутономности државе, нејасним 
и бројним правним прописима који замагљују суштину власти, терору 
подстицаном од државне власти). Извршио је анализу основних теза које 
оспоравају државност НДХ и указао на њихову идеологизованост (тезе 
о протекторату, противправности, злочину и отпору). Истраживање 
је показало да је НДХ била војна заједница која је водила унутрашњи 
рат против дела сопственог становништва супротстављеног пројекту 
решавања тзв. хрватског националног питања. Показало се да та држава 
није била лишена легитимитета, који је упориште имао превасходно у 
митологизованом хрватском државном праву и подршци коју је давала 
Римокатоличка црква, хрватски политички покрет и део становништва 
хрватске националности.

Интересовања колеге Марка Давинића превасходно су била 
усмерена ка правној анализи положаја војске и полиције у НДХ (Правно 
устројство и деловање војних и полицијских снага НДХ, 107–153). У том 
контексту размотрен је правни статус домобранских јединица (регуларне 
војске НДХ), Усташке војнице (војних формација усташког покрета), жан-
дармерије, легионарских јединица и полиције унутар које су деловале ре-
гуларне полицијске јединице (Равнатељство за јавни ред и сигурност) и 
партијска полицијско-обавештајна служба (Усташка надзорна служба). Ау-
тор је, такође, указао на лојалност коју је усташка НДХ исказивала према 
својим ратним савезницима нацистичкој Немачкој и фашистичкој Италији, 
скренуо пажњу на постојање паралелних структура у апарату власти и 
појаву организационих проблема у функционисању државе који су из тог 
„паралелизма“ и проистицали. Давинић је проговорио и о тзв. „дивљим 
усташама“ напомињући да су и те оружане формнације, независно од тога 
што су често дејствовале мимо законских прописа, званичних наредби и на 
први поглед самоиницијативно, деловале унутар правног оквира оружаних 
снага НДХ. Интегрисаност у оружане снаге НДХ, како показују истраживања 
колеге Давинића, није била праћена санкцијама за извршене злочине тих 
војних формација, што је све подизало „ефикасност“ усташке државе у 
реализацији геноцида.

Кривично право НДХ предмет је научних анализа колеге Игора 
Вуковића (Поредак злочина – кривично право Независне Државе Хрватске, 
153–194). Аутор је указао на значајне новине у кривичном праву НДХ (нпр. 

ПРИКАЗИ



272

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2018.

увођење злочина велеиздаје) уведених са намером да буду заштићени „жи-
вотни интереси хрватског народа“, сачуван „опстанака НДХ“, извршена за-
штита „државних власти“. Наведена кривична дела, иако по својим основ-
ним обележјима нејасна, недоречена и сасвим произвољно тумачена, била 
су санкционисана смртном казном и намењена елиминацији читавих наро-
да. Тиме је створена основа за рад преких судова који су смртне казне изри-
цали по хитном поступку и без спровођења неопходног судског поступка. 
Кривично право НДХ је поред индивидуалне познавало и колективну одго-
ворност, а тиме и кажњавање које је масовно било примењивано према Ср-
бима, Јеврејима и Ромима. Упоредо са тим, већ у првим месецима постојања 
НДХ, „новине“ у кривичном праву су омогућиле упућивање становништва у 
различите типове логора. Могућност жалбе на поступке изрицања смртних 
казни или насилног депортовања у логоре није постојала. О животу и смр-
ти одлучивале су полицијске власти, тј. управни органи власти. Једнакост 
грађана пред законом није поштована. Срби су доживљавани од усташке 
власти као „страно тело“ које угрожава животне интересе Хрвата. Непо-
битна је чињеница, коју потврђује и истраживање колеге Вуковића, да је 
највећи део убијених у НДХ страдао без икаквог правног процеса и дока-
зане кривице. Самим тим наведене „новине“ у кривичном законодавству 
биле су важан елемент дерогирања начела законитости и правости у НДХ и 
подстицај за некажњено извршење масовног злочина геноцида. Одговорна 
за насиље била је држава која је свесно поредак права заменила поретком 
злочина. Систем кривичноправних норми донетих у НДХ, независно од по-
стојећег оквира материјалних и процесних правила, потпуно је био у функ-
цији терора који је спроводила усташка власт. Право, схваћено као поредак 
и прописи који њему служе, у НДХ нису били у функцији правде, па тиме ни 
правни поредак НДХ није могао да има правни карактер.

Међународни статус НДХ још једна је од важних правних тема 
обрађена у зборнику Правни поредак Независне Државе Хрватске. Тој мате-
рији је посвећено истраживање колега Иване Крстић и Милоша Јовановића 
(Међународни статус Независне Државе Хрватске, 195–232). Ослањајући 
се на добро познавање теорије међународног права аутори су јасно ис-
такли основне конститутивне и правне критеријуме неопходне за сти-
цање међународноправног статуса државе и показали да НДХ представља 
својеврстан „гранични случај“ у међународном праву. Будући прихваћена 
од већине становништва НДХ није била марионетска држава јер је испуња-
вала један од основних критеријума државе – прихваћеност. На другој стра-
ни, када је у питању критеријум независности, аутори закључују да је НДХ 
била независна, али не и суверена држава. Анализа спољнополитичке прак-
се НДХ (међународно признање, међународни уговори...) је показала да та 
творевина представља субјект у међународним односима, посебно унутар 
држава новог поретка који је успоставила нацистичка Немачка, што је бит-
но својство државности. Аутори закључују да је, када је међународноправ-
ни аспект у питању, НДХ била „држава у покушају“ чије је постојање било 
орочено трајањем Другог светског рата.
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Уз компаративну анализу ширег историјског контекста (начин 
формирања државе, међународни положај, антисемитизам, међународно 
„покровитељство“ Немачке, утицај Ватикана...) у коме су деловале НДХ и 
Република Словачка, колега Дејан Поповић је посебно истражио пореско 
право у тим квислиншким државама (Пореско право НДХ, стр. 233–268). 
Анализа пореског законодавства НДХ показала је присуство пореског пра-
ва југословенске државе које је доживело значајну деструкцију. У том кон-
тексту идентификовани су сви постојећи непосредни и посредни порези, 
пореске таксе, порески поступак, администрација, делом преузети из прет-
ходне државе. Показало се, када је у питању фискални домен, да се не може 
говорити о нормалности правног поретка у НДХ. Анализе су показале да 
порески систем НДХ није био добро организован и ефикасан, да су се изван 
контроле пореског апарата налазила бројна подручја, да је држава била су-
очена са фискалним проблемима (фискални дефицит) које није било мо-
гуће решити ни применом ванредних мера попут периодичног подизања 
пореских стопа, штампања новца, задуживања, убацивања средстава до-
бијених конфискацијом јеврејске и српске имовине у буџет. Показало се да 
је само 1/3 јавних расхода била „покривена“ порезима. Ипак, постојање по-
реског законодавства, изграђеног пореског система и дефинисаног поре-
ског поступка, посредно је о НДХ говорило као о држави.

У средишту истраживања колеге Далибора Ђукића био је правни 
положај Хрватске православне цркве у НДХ (Правни положај Хрватске 
православне цркве, 247–262). Аутор је размотрио порекло идеје о форми-
рању нове државне цркве и указао на последице суочавања власти НДХ 
са чињеницом да се „српско питање“ не може решити искључиво геноци-
дом, преверавањем и протеривањем Срба. Анализа правних аката ХПЦ коју 
је извршио колега Ђукић показала је да нова црквена организација није у 
канонском смислу била црква, да није била православна јер је нису признале 
остале православне цркве и да је само фиктивно била хрватска јер ни њени 
верници нити свештенство нису били хрватске националности. У питању 
је била државна институција НДХ, под апсолутном контролом власти 
и усклађена са расном политиком усташког покрета, настала са циљем 
да „српско питање“ буде решено, а верска институција буде укључена у 
реализацију државних циљева НДХ. У мери у којој је то било потребно аутор 
је скренуо пажњу на покушаје обнављања усташких идеја о ХПЦ у данашњој 
хрватској држави.

Истраживачка пажња колегинице Нине Кршљанин превасходно 
је била посвећена сагледавању деформација унутар правног режима 
непокретности у НДХ (Правни режим непокретности у Независној Држави 
Хрватској, 291–333). У том контексту анализиране су три групе закон-
ских аката које су регулисале заштиту непокретности – отворено дискри-
минаторски правни акти који су омогућивали усташкој држави и власти 
одузимање имовине категоријама грађана које је НДХ сматрала неподоб-
ним, прописи који су то чинили на прикривен начин и правна акта која су 
по свом садржају била неутрална. Истраживање је показало да су правни 
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прописи који су регулисали правни режим непокретности били бројни, по 
садржају разноврсни, делом наслеђени из правне праксе претходне државе, 
најчешће правно коректни, али да је правна пракса била дискриминаторска 
према означеним категоријама грађана (Срби, Јевреји, Роми...).

Зборник радова Правни поредак Независне Државе Хрватске за-
свођује попис извора и литературе (335–356).

Мишљења смо да је основна вредност овог зборника радова 
садржана у чињеници да нас он ослобађа дуго присутних контроверзи о 
државно-правном карактеру НДХ, распрострањених стереотипа, паушалних 
оцена, идеологизованих вредносних судова. Слика правног поретка НДХ 
коју овај рукопис нуди је заснована на примарним истраживањима, научно 
утемељена и поуздана, слојевита и сложена. У питању је држава у којој није 
постојала владавина права и правна сигурност грађана, у којој су постојали 
расни и дикриминаторски закони, где је право силе односило превагу 
над силом права, где је терор над становништвом друге вере и нације био 
легализован и чинио саставни део државног пројекта чији је крајњи циљ 
било „коначно решење“ српског, јеврејског и ромског питања. У питању 
је држава, формирана унутар новог нацистичког поретка, која је имала 
основне атрибуте државности и чија је власт сносила потпуну одговорност 
за почињени злочин геноцида.

Љубодраг ДИМИЋ
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Предраг Лажетић. Војни музеј 1878–2014. 
Београд: Meдија центар „Одбрана“, 2015. 

У историји српског народа нема много институција дугог трајања 
и културног значаја попут оног какав има Војни музеј. Још је мање истори-
ографских радова који покушавају и успевају да истраживачки свестрано и 
целовито обраде институцију и презентују трајање од 137 година, кроз три 
века (1878–2014) и више епоха у којима су садржана сва искушења српске 
историје модерног доба – ратови, страдање, буне и устанци, године ропства 
и окупација, диктатуре, грађански ратови и револуције, економске и поли-
тичке блокаде, дипломатске кризе. У питању су епохе које се смењују у жи-
воту појединца и нације, али и институције, са успонима, падовима, сеоба-
ма, утрошком значајних генерацијских енергија на подизању и очувању 
државе, сазревањем нараштаја који имају различита животна искуства, 
сензибилитете, идеје, интересовања, знања. 

Све то оставља трага на институцији која се професионално бави 
сабирањем, чувањем стручном обрадом и презентовањем материјалних 
остатака и сећања на ратну прошлост. Оставља трага на институцији која 
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попут осетљивог „барометра“ региструје све видове „друштвених притиса-
ка“ које историја „урезује“ у њено биће, памти и чува памћење на ратове, 
националне узлете, идеологију интернационализма и одрицање од нацио-
налних и државне идеје. 

Структура књиге колеге Предрага Лажетића је мозаична. Поред 
инспиративног Предговора и допадљивог Резимеа, њу чини осам поглавља 
уклопљених у јединствену мисаоно-кохерентну целину. Унутар њих садр-
жај је изнет путем 47 ужих тематских целина које је аутор настојао да све-
страно обради и презентује. 

„Чврсто тло историје“ на коме је заснована књига Војни музеј 1878–
2014, аутор је пронашао у архивској грађи (пет архивских институција и 16 
фондова и збирки), објављеним изворима (седам томова грађе), штампи и 
периодици (24 дневна и периодична издања), литератури различитог типа 
(више од 150 наслова) и богатој фото-документацији похрањеној у више ин-
ституција. Све је то допринело да анализе и закључци до којих је колега Лаже-
тић досегао буду поуздани, а историографско приповедање допадљиво. 

Прича коју приповеда колега Лажетић почиње истог оног дана, 22. 
августа 1878. године када је свечано прочитана Прокламација о миру са 
Турском и саопштени акти о државној независности Кнежевине Србије и 
њеном територијалном проширењу. Тог 22. августа 1878, на свој рођендан, 
кнез Милан Обреновић је потписао Указ о оснивању Војног музеја. Тако је 
институција чији је задатак био да прикупља и чува предмете „од значаја 
за историју српске војске и за историју наоружања и ратовања“ не само по-
стала вршњак модерне српске државе већ и један од темеља српске држав-
ности. Приповедање аутора окончано је 2014. годином, тренутком у коме 
институција Војног музеја, обележавајући стоту годишњицу од почетка Ве-
ликог рата, ослоњена на деценијско искуство, настоји да „прекорачи“ соп-
ствену садашњост (бремениту проблемима) и стручном снагом и знањем 
обезбеди будућност у којој ће наставити да дели судбину народа и државе о 
чијој историји говоре предмети које чува. 

Између те две тачке у времену, 1878. и 2014, Војни музеј је превалио 
дуг пут који није формалан, већ суштински. У питању је шест епоха, више 
„почетака“ и „фаза“ везаних за његово функционисање: у првим деценијама 
његовог постојања (1878–1918), новог „рађања“ и рада у међуратним годи-
нама (1918–1941), опстајања у времену Другог светског рата (1941–1945), 
развоја у првој послератној деценији – богаћења и сиромашења збирки 
(1945–1955), израде нове музејске поставке (1955–1961), стручног успона 
(1961–1991) и потраге за новим стручним идентитетом на прелазу векова 
(1991–2014). 

У тако „постављеној“ структури књиге о Војном музеју уочавамо 
важне „преломнице“ српске и европске историје (1878, 1904, 1914, 1918, 
1941, 1945, 1961, 1991). Око тих „преломница“ колега Лажетић испреда 
причу о: тлу, друштву и држави (историјском контексту ХХ века) и исто-
рији институције чија богата историја представаља незаобилазан сегмент 
историје ратова (јер на простору Србије и Југославије тло стално подрхтава 
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и свака шеста година је ратна), државе (политике и идеологије), војске, кул-
туре (и музеологије као њеног темељног дела), друштвеног живота Београ-
да, Србије и Југославије. 

Прича коју приповеда колега Лажетић високо је персонализована. 
У њој се могу срести крунисане главе и председници држава, високо ран-
гиране дипломате, министри и чиновници, генерали и пуковници, умет-
ници и научници. Ипак, од посебне су важности имена људи који су свих 
претходних деценија чинили колектив Војног музеја, бринули о Музеју и 
музејским предметима, о приновљењу и обради музејских предмета, фор-
мирању музејских збирки, организовању изложби, уређивању музејских 
гласника, стручном уздизању институције. Те заслужне људе струке, прега-
оце, стручњаке, чуваре сећања ово истраживање враћа у колективну свест 
савременика. 

Аутор и уредништво су опремили књигу са 228 ликовних прилога 
– увек емоционалних, речитих, гласних. Ту су: зграде у којима је Војни му-
зеј радио (нове, разорене, планиране али никада не подигнуте, адаптира-
не...), поставке – почев од оне из 1904, до оне из 1961. године (ентеријер и 
екстеријер) у чијем су осмишљавању учествовали угледни уметници и на-
учници. Као ликовни прилози дати су материјални остаци по типу и садр-
жају веома различити (сабље, јатагани, бодежи, занатско оружје, али и оно 
индустријско, ордење, заставе, униформе, дипломе, уметничке слике, пор-
трети, бисте, фотографије знаменитих личности, факсимили, албуми, фо-
тографије које сведоче о историјским догађајима из историје ратовања. Тај 
материјал дочарава атмосферу рата, буку коју праве хаубице, мирис барута, 
тишину војних гробаља, страхоте ратова, снагу историјских личности, зна-
чај победа, трагику положених жртава, вреву карактеристичну за изложбе. 
Између тог богатог материјала вијуга рационална прича историчара. 

О каквој је књизи реч? О оној која презентује политичке прили-
ке, друштвене околности и време у коме Војни музеј отпочиње и живи свој 
стручни живот. У томе има мало континуитета и веома пуно дисконтинуи-
тета који оставља траг у функционисању институције. 

Подсећамо на неколико догађаја о којима колега Лажетић пише у 
првом поглављу књиге. Симболика да је Указ о Војном музеју донет на кне-
жев рођендан (22. август 1878) и у дану када је обелодањена Прокламација 
о миру са Турском, државној независности Кнежевине Србије и њеном те-
риторијалном проширењу сведочила је о династичком, политичком и др-
жавотворном значају институције која треба да велича војне традиције. 
Пораз у рату са Бугарском (1885) представљао је пресудан тренутак који 
је Милана Обреновића (власт) „удаљио“ од првобитне идеје да Војни музеј 
буде институција која ће јачати националну свест држављана Србије, све-
дочити о славним победама српског оружја, величати историјску улогу ди-
настије Обреновић. Отварање сталне поставке Војног музеја (1904), која се 
не случајно повезује са обележавањем стогодишњице Првог српског устан-
ка, представља део церемоније крунисања Петра I Карађорђевића, што има 
изразити политички и идеолошки значај и говори о подстицању нацио-
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налног и државног узлета (успона) Србије. Наведене преломнице одређују 
оквире унутар којих се одвијао живот институције разапете између идео-
лошке улоге која јој је придавана, политичког „заборава“ који је често угро-
жавао њен опстанак и културног значаја и стручног узлета који се „отимао“ 
вољи историјских околоности. То су равни посматрања које дефинишу ову 
књигу. 

Први светски рат је, како показују истраживања колеге Лажетића, 
зауставио развој институције и донео разарање зграда, девастацију збир-
ки, али и произвео „нови почетак“ који се јавља као последица убеђења да 
треба „опоменути“ покољења, одредити се према догађајима, сачувати од 
заборава успомене на дешавања у рату (том херојском добу). Прибирање 
музејских предмета на Солунском фронту било је упориште и нови поче-
так у животу институције. Насупрот „памћењу“, трагање за објектизованим 
погледом на прошлост било је последица потребе да се дубински објасни 
конфликт Србије са Аустроугарском и Немачком и аргументовано одбаци 
наметана кривица за рат. Требало је јасно проговорити о кривцима за рат, 
кривцима за злочине у рату, војсци и ратним победама, заробљеништву, до-
бровољцима, уједињењу. 

 Међуратне године биле су време у коме је Музеј трагао за својом 
улогом у друштву. Истраживање је показало да су институција и запосле-
ни у њој били „разапети“ између великих идеја, неостварених планова, сва-
кодневнице у којој се није осећао друштвени утицај музеја (до позних три-
десетих када Војни музеј почиње да годишње посећује око 300.000 људи), 
политичких критеријума који су одређивали његову организациону струк-
туру и делокруг рада, уметничког и стручног профилисања које је било у 
сенци политичког арбитрирања. 

Насупрот томе Други светски раат је значио време суровог стра-
дања и сиромашења музејских збирки. У рату се зачео и нови почетак рада 
музеја. У измењеним околностима које је пресудно одређивао однос кому-
нистичких власти према српским војним традицијама, некадашњој уло-
зи Музеја, запосленима, садржају девастираних збирки, сопственој улози 
у историји, (све почиње са нама, ми правимо историју у ходу, једини има-
мо право на истину) Војни музеј је пронашао своју нову друштвену и идео-
лошку улогу. 

Послератне године биле су време идеолошког надзора и искљу-
чивости, арбитрирања КПЈ (које води додатном идеолошком девастирању 
збирки), формирања кадрова (заменити неподобне), политичког пре-
крајања војне историје (ревизије историје), одсуства професионалног ин-
тегритета. Наступиле су и деценије лаганог али сталног стручног напре-
довања, учења, удаљавања од „споменичке оптике“, проналажења новог 
идентитета институције, ослобађања од анахроног идеолошког дискурса, 
стицања стручне зрелости и стручног угледа, укључивања у међународну 
размену знања. То је био сигуран темељ и инструктивни путоказ у сопстве-
ном искуству. 
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На прелазу векова Војни музеј се изнова, на кратко, суочио са „но-
вим почетком“, тешким финансијским приликама, замрлом издавачком 
делатношћу, смањењем колектива и запостављањем ауторитета струке 
(стручности), наметањем „командовања“ у осетљивим пословима музео-
логије. Ипак, сопствено искуство, стечено знање, свест о значају, критичко 
промишљање улоге Војног музеја сигуран је темељ и инструктиван путоказ 
који води будућности. Томе, уз остало, служи и ова изузетна књига којом се 
може поносити музеолошка струка (студија случаја нуди пресек кретања 
у српској и југословенској музеологији), издавач, његови уредници, аутор, 
али и Војска Србије. 

Љубодраг ДИМИЋ
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Истраживања историје Хладног рата и свих његових аспеката за-

сигурно данас представљају најбрже растући и најдинамичнији део светске 
историографије. Само у последњих двадесетак година широм света се поја-
вило на стотине и стотине књига и још више научних чланака који су се ба-
вили најразличитијим сегментима тог глобалног историјског процеса. Међу-
тим, иако је изучавање специфичних тематских целина или студија случаја 
и даље најприсутније у светској хладноратовској историографији, може-
мо ипак рећи да и даље оскудевамо у добрим синтетичким радовима који 
би на један дубински и свеобухватан начин, засновани на озбиљним емпи-
ријским истраживањима, приказали најважније појединости тог периода, 
али и осмислили један чвршћи и интегративнији теоретски оквир који би 
последњих 70 година светске историје ставио у једну ширу и кохерентнију 
научну перспективу. 

Већ током 90-их и почетком новог миленијума почеле су се појављи-
вати синтетичке студије историје Хладног рата које су писали веома позна-
ти аутори као што су Мартин Вокер, Џон Луис Гедис, Мелвин Лефлер, Норман 
Стоун и др., а који су сви настојали да се, овако или онако, ослоне на нова ис-
траживања која су настајала међу западним историчарима, уз успутне освр-
те на научне резултате историчара из других делова света. Оно што је било 
карактеристично за све ове историје Хладног рата била је чињеница да су 
ту историјску епоху искључиво посматрале из америчког или западног угла, 
највише се ослањајући на тек декласификовану архивску грађу из западних 
архива. Тиме је Хладни рат често бивао ограничен на историју једне суперси-
ле (и њених савезника) и њене спољне политике, где је још супарничка супер-
сила имала релативно равноправан положај у анализи, али се и она посматра-
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ла искључиво на основу западних докумената или рада западних историчара 
у совјетским архивима. Донекле је ову брешу, у скорије време, била попуни-
ла Кембричка историја Хладног рата у 3 тома, коју је приредио и аутор књиге 
коју сада приказујемо, али и она, ипак, није била право синтетичко историо-
графско дело, већ низ повезаних поглавља која су писали различити аутори, 
специјалисти за поједине области, тако да јој је недостајала јасна интегра-
тивна идеја која би прожимала све те научне доприносе. 

Управо је скоро објављена књига професора Харвардског универзи-
тета Од Арне Вестада The Cold War: A World History успела да највећим делом 
испуни такве строге научне критеријуме и понуди право сазнајно откровење 
за све професионалце и лаике који се интересују за историју тог периода. 
Професор Вестад заиста представља једно од најеминетнијих имена свет-
ске хладноратовске историографије, аутор је и приређивач бројних књига из 
историје Хладног рата и савремене историје Кине, док је његова ранија сту-
дија The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times 
била добитник престижне Банкрофтове награде и представљала је прекрет-
ницу у светским истраживањима Хладног рата у Трећем свету. Управо је под 
утицајем ове књиге, студија коју сада приказујемо успела да успешно обједи-
ни ауторов претходни фокус на Трећи свет са традиционалним схватањем 
улоге суперсила у том периоду, а који је био карактеристичан за раније синте-
зе. Осим увода и закључка, књига се састоји од 22 поглавља, која хронолошки 
и географски прате настанак, еволуцију и крај тог светског процеса, тражећи 
његове корене дубље у прошлости, али и анализирајући његове последице 
све до наших дана. 

Ова књига се, иначе, заснива на вишедеценијским ауторовим ис-
траживањима у архивским институцијама широм света, што чини њену јачу 
страну, тако да у критичком апарату, а и кроз саму нарацију, можемо прати-
ти наводе из докумената из америчких, совјетских, британских, француских, 
немачких, источноевропских (укључујући и југословенске), кинеских, ин-
дијских, египатских и многих других архива. Већ по емпиријском критерију-
му, али и по једном много ширем и интегративнијем погледу на читав свет, 
ова студија заиста представља праву светску историју. Аутор, исто тако, често 
не коментарише радове других историчара, јер напросто није било простора 
за све, али његове анализе и закључци везани за нека осетљива историјска 
питања показују његово дубинско познавање резултата светске хладнора-
товске историографије. Иако ова студија нуди небројено много већ познатих, 
као и неких нових чињеница, оне су све уклопљене у један нов и оригиналан 
теоретски оквир или су тумачене на сасвим нов начин или из другачијег угла, 
што све представља значајну новину за све оне који проучавају историју ове 
епохе. 

Оно што је право освежење у овој књизи јесте једна много шира хро-
нолошка, географска и теоријска перспектива кроз коју аутор посматара це-
локупан Хладни рат. Док је у ранијим историјама акценат стављан на крај 
Другог светског рата као почетак тог глобалног сукоба, а приоритет је ис-
кључиво даван политичким односима између САД-а и СССР-а, успут нагла-
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шавајући идеолошку нетрпељивост али јој не дајући предност у односу на 
геостратешку суревњивост, Вестадова књига предност даје много дужим и 
идеолошки обојеним историјским процесима који су обликовали судбину 
ове две земље, као и читавог света током претходних сто година. По аутору, 
Хладни рат је био глобални сукоб две доминантне идеологије – капитализма 
и социјализма, а не само сукоб две велике силе, који је настао као последи-
ца великих глобалних политичких, економских, друштвених и технолошких 
промена са краја XIX века, врхунац је доживео у деценијама после Другог 
светског рата, док су исте такве корените промене крајем XX века допринеле 
и окончању читавог овог периода. 

Управо су такве свеобухватне промене и довеле до Првог, па и Другог 
светског рата, доприневши тако да САД постане отелотворење глобалног ка-
питализма, док се СССР претворио у посвећеног глобалног супарника једног 
таквог доминатног друштвено-политичког система. У неку руку, како то ау-
тор види, ове две универзалне идеје су изабрале своје носиоце, а нису носио-
ци изабрали такве идеје, односно Америка и Русија, свака са својом огромном 
моћи и месијанском историјском концепцијом из прошлости, биле су идеал-
не да представљају и промовишу ове две идеолошке струје на глобалном ни-
воу. Зато се код Вестада Други светски рат не чини као вододелница између 
два велика историјска периода, већ само као једна трагична историјска епи-
зода где су се још јаче искристалисале супротности између све утицајнијих 
идеологија и њихових активних заговорника у Вашингтону и Москви, а који-
ма су само привремени противници били нацистичка Немачка и милитари-
стички Јапан, еманације најекстремнијег облика капиталистичког друштве-
ног система. Осим тога, по Вестаду, Хладни рат није био ни „дуги мир“, како је 
читав период раније окарактерисао Џон Луис Гедис, односно он је можда био 
такав за Европу, али историја Трећег света сведочи о времену жестоких суко-
ба, насилних промена и великих трагедија. Исто тако, ни подизање Берлин-
ског зида за аутора не представља симбол и угаони камен Хладног рата, како 
многи то схватају, већ само епизоду којом се читав процес стабилизовао у ев-
ропском контексту, а да његов ток и природа тим чином нису нигде били на-
рушени. 

Истовремено, аутор никако не покушава да негира постојање и пара-
лелних политичких, економских и друштвених процеса који су трајали напо-
редо са Хладним ратом (деколонизација, економски успон Азије, технолошка 
револуција, свемирска истраживања, борба против болести), али је глобал-
ни сукоб између капитализма и социјализма чинио тај општи и неизбежан 
контекст који је надкрилио све те појединачне догађаје и процесе, утичући 
на конкретне околности њиховог остварења и њиховог исхода. Напросто, 
људски живот, у свим његовим сегметима, био је дубоко обележен глобал-
ним идеолошким сукобом, иако је, како опрезно наводи аутор, могуће да ће 
будуће генерације историчара читав овај период првенствено посматрати из 
угла настајања америчке хегемоније, економског успона Кине и Индије, ин-
форматичке револуције и томе сл. Широк теоретски и хронолошки оквир и 
јасна децентрализација Хладног рата са нивоа две суперсиле и два блока на 
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ниво читавог света и свих његових актера, великих и малих, представљају ис-
такнуту црту ауторових настојања. За сада, теоретски и хронолошки оквир 
који нам овде пружа Вестад чини се најприхватљивији на овом сазнајном ни-
воу светске историографије, што је и велика новина коју доноси ова књига. 

Као што смо већ навели, врхунац читавог хладноратовског процеса 
чинило је 45 година од завршетка Другог светског рата, којима је и посвећено 
20 поглавља ове књиге. Аутор детаљно прати ток, еволуцију и крај Хладног 
рата од његових почетака у Европи, глобализације на простору Азије, Африке 
и Латинске Америке, као и формалног краја поново на европском континен-
ту, тако да је по неколико поглавља посвећено једном хронолошком сегмен-
ту, пратећи га упоредо на неколико нивоа и на широком географском про-
стору. Свако од поглавља обилује мноштвом података, тако да није могуће 
у једном приказу испратити све појединости које доноси ова књига, али су 
нови моменти и нова размишљања аутора о извесним хладноратовским про-
блемима од великог значаја за све истраживаче. Вестад не само што настоји 
да пажљиво испрати главне кризне моменте глобалног Хладног рата (Кореј-
ски рат, Вијетнамски рат, ратови на Блиском истоку, кубанска ракетна кри-
за, рат у Авганистану и др.) већ велику пажњу посвећује и унутрашњој из-
градњи оба идеолошка блока, свим њиховим достигнућима и пропустима, 
указујући како је све то утицало на односе унутар самих блокова, као и на њи-
хову интеракцију међу собом и са остатком света. Управо се у оваквим трену-
цима испољава ауторово огромно, дубинско, али и објективно познавање за-
дате теме и његово широко коришћење разноврсне светске архивске грађе, 
што омогућава да више или мање познате догађаје осветли на оригиналан 
начин или их стави у другачији контекст у широком теоретском оквиру који 
је претходно поставио. Управо се таква објективност види у начину на који 
уравнотежено, без гнева и пристрасности, настоји да сагледа оба идеолошка 
система и обе суперсиле, као и све остале актере у овом глобалном проце-
су, представљајући њихове јасне предности и мане, велика постигнућа и ка-
тастрофалне промашаје, без настојања да се морално уноси или политички 
суди било коме од њих. 

Тако кроз читаву књигу можемо видети да аутор настоји да поде-
ли одговорност за избијање и ток Хладног рата између обе суперсиле, че-
сто указујући на то да је већа одговорност била на оној јачој од њих две која 
Москви никако није желела да призна статус равноправне силе или искори-
сти неке од повољних момената да се идеолошки сукоб оконча (Стаљинова 
смрт), већ се чврсто определила за политику обуздавања којом је лансиран 
тотални Хладни рат, прво у Европи, а онда широм света. Управо у једном так-
вом ставу Вестад види и касније узроке пропасти детанта јер је америчка јав-
ност непрекидно показивала отворену неспремност да прихвати неку другу 
велику силу као потпуно равноправну са САД-ом на глобалном плану, што је 
коначно довело до неуспеха Никсон–Кисинџерове политике, чак више и од 
заоштравања односа између суперсила у Трећем свету. Таква једна неспрем-
ност, по аутору, лежала је и у темељу Реганове радикалне антикомунистич-
ке политике. Оваквим закључцима Вестад никако не настоји да амнестира 
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совјетску политику, како унутрашњу (друштвена ригидност и економска не-
инвентивност) тако и спољну (корејски рат, мађарска криза, чехословачка 
криза, интервенција у Авганистану), често указујући на многе од совјетских 
пропуста и грешака, истовремено истичући и претерану убеђеност да се бу-
дућност налазила на страни социјализма, што је све стварало лажну самоуве-
реност да је моћ совјетског блока била на врхунцу, иако се иза фасаде снаге и 
реда крила економска и друштвена стагнација и криза.

Осим тога, аутор је посветио велику пажњу и факторима који су до-
принели окончању Хладног рата, нудећи нека врло оригинална тумачења. 
Већ од средине 70-их можемо пратити процес економске и друштвене гло-
бализације, блиско повезан са растом конзумеризма, који, како указује Ве-
стад, није лансирао САД, али је све учинио да остане у центру тог глобалног 
процеса и искористи га као једно од оружја Хладног рата, делујући као при-
влачна сила за социјалистичка друштва, која су тада већ била у дубокој еко-
номској и друштвеној кризи. Мада аутор одаје признање Регану да је, за раз-
лику од неких претходника, могао да размишља и ван идеолошког контекста 
Хладног рата, чиме је омогућио постизање низа споразума о разоружању који 
су уклонили претњу нуклеарног уништења, он такође истиче да је САД иско-
ристио снагу просперитета економски глобализованог света да удари у саме 
темеље супарничког блока, избијајући тло под ногама наивног, неодлучног, 
али и лажно самоувереног Горбачова, који ни сам није знао како да дефинише 
будућност своје земље и светског социјализма, чиме је непосредно допринео 
совјетском политичком самоубиству. Тако су народи Источне Европе, како 
наводи аутор, почели да следе више него привлачну поруку западног блока 
да су лична слобода и потребе биле изнад потреба читавог друштва, чиме је 
често била обележена свакодневица у совјетском блоку, што је постепено до-
вело до делегитимизације комунистичких партија на власти и коначне про-
пасти социјализма у његовом лењинистичком облику. 

Осим поглавља која се директно баве суперсилама, сва дубина ау-
торовог знања и снага његове аргументације нарочито су се исказали у по-
глављима која се тичу Трећег света. Ово је нарочито присутно у поглављима 
која се тичу Кине и Хладног рата, где је политика Пекинга, упркос првобит-
ној изолованости, а потом услед блиских веза са САД-ом, приказана као кључ-
ни тег у прерасподели снага између два блока на глобалном нивоу. Вестад 
нам пружа обиље информација о кинеској улози свих тих деценија, а наро-
чито је важно његово запажање да је совјетски програм економске помоћи 
Кини 50-их био најамбициознији такав програм у историји и био је неупоре-
диво већи и од Маршаловог плана. Осим Кине, он нам пружа право освежење 
посебним поглављем посвећеним Индији и Хладном рату, доста занемареној 
теми, указујући како је Њу Делхи тежио да себе постави као вансистемског и 
независног играча, који је настојао да учи од обе суперсиле, али држећи се по-
даље од хладноратовске конфронтације и трудећи се да је преокрене у соп-
ствену корист, штитећи се тако од непосредних суседа. У том кључу аутор по-
сматра и еволуцију Покрета несврстаних земаља, као израза тежњи Трећег 
света за сувереношћу, солидарношћу и слободом акције, где нарочито наво-
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ди пример Југославије као земље која је била један од највећих добитника, 
али и губитника Хладног рата, земље коју је тај глобални процес и држао на 
окупу и пружао јој оквир за активно деловање.

Покривајући простор Азије, Африке и Латинске Америке, Вестад по-
свећује велику пажњу различитим режимима који су се „маскирали“ као заго-
ворници капитализма или социјализма, а у ствари су само настојали да добију 
подршку једне од суперсила или су остајали несврстани, вођени првенстве-
но сопственим националним интересом, а не идеолошким жаром. Тако ау-
тор указује да САД никада није схватио да су вијетнамски комунисти пре 
свега били борци за национално ослобођење и уједињење, а потом следбе-
ници идеологије Маркса и Лењина, као што ни СССР није увек разумео да ли 
су арапске националне вође биле искрене у својој посвећености социјализ-
му или су то само користиле трасирајући пут самосталног развоја. Исто тако, 
Вестад паралелно прати и еволуцију Трећег света од његове првенствене 
фасцинације социјалистичком модернизацијом у њеним различитим обли-
цима, од популистичке до просовјетске, да би се читав процес наставио изу-
зетно успешном интеграцијом дела Трећег света, нарочито азијских земаља, 
у свет глобалног тржишта, чиме је капитализам добијао потпуно другачији 
лик у односу на оно што је био сто година раније, чему смо и данас сведоци. 

Уколико се дотакнемо закључка посвећеног свету у коме живимо, ау-
тор указује на то да је много тога од Хладног рата, у виду економског и војног 
ривалства, али и у извесним идеолошким разликама, опстало до наших дана. 
Вестад прави врло далековид закључак да је САД протраћио своју победу у 
Хладном рату, виђену у Вашингтону као бланко чек за униполарну хегемо-
нију, пре свега концентришући се на јачање америчке економске надмоћи у 
односу на друге актере, где је и подршка пљачкашкој приватизацији у Русији 
била део те приче, или ангажујући се у катастрофалним војним авантурама у 
којима су краткорочни циљеви често погрешно сматрани за дугорочну стра-
тегију. Током последњих двадесетак година, како примећује аутор, САД је 
пропустио драгоцену прилику да иницира много инклузивнију међународ-
ну сарадњу, на много ширим основама, која би обухватила некадашње и бу-
дуће такмаце, а акценат би стављала на дугорочна савезништва, преговоре, 
свеопшти економски и технолошки развој. Управо се такав пропуст, по Веста-
ду, пре свега видео у односу на Русију, која је остављена ван главних економ-
ских, политичких и војних интегративних процеса дуж њених граница, нима-
ло дискретно јој указујући да се и даље налази са друге стране нове „гвоздене 
завесе“, чиме се само додатно потхрањивало руско осећање озлојеђености и 
неправде. Услед свега тога, закључује аутор, САД данас већином није спреман 
за велике изазове који леже у будућности, а то су успон Кине и Индије и исто-
ријски трансфер економске моћи од Запада ка Истоку, као и неминовно рела-
тивно опадање америчке моћи.

Све у свему, ова нова синтеза историје Хладног рата представља 
значајан пробој на пољу писања такве врсте студија ове историјске епохе, 
не само по свом иновативном теоријском оквиру, новим темама, детаљима 
и оригиналним закључцима већ и по широкој документарној основи која 

ПРИКАЗИ



284

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2018.

представља путоказ за све историчаре како би требало писати и анализира-
ти теме из светске историје. Ова књига ће несумњиво постати полазна тач-
ка од које ће се даље истраживати специфичне теме из овог периода, а међу 
њима ће бити и теме из историје спољне политике Југославије, која исто тако 
заузима значајно место у овој студији, нарочито у контексту њених односа са 
земаљама Трећег света. Писцу овог приказа нарочито је драго да је аутор ко-
ристио неке од његових радова током писања ове књиге, док се у овој књизи 
додатно захвалио и академику Љубодрагу Димићу и Миладину Милошевићу 
на помоћи током његових ранијих истраживања у Београду. Исто тако, овом 
приликом аутор ових редова би се захвалио и самом професору Вестаду што 
му је послао примерак ове значајне књиге чим је била објављена, желећи да 
она буде представљена српској научној јавности. 

Јован ЧАВОШКИ

______________________________________

James A. Tyner. From Rice Fields to Killing Fields:
Nature, Life, and Labor under the Khmer Rouge.

Syracuse: Syracuse University Press, 2017, 241.

Током претходних деценија историја комунистичког покрета у 
Камбоџи, односно Комунистичке партије Кампучије (КПК), познатије под 
називом Црвени Кмери, привлачила је пажњу историчара, политиколога 
и социолога широм света. У периоду од 1975. до 1979. године Црвени Кме-
ри, предвођени партијским вођом Пол Потом, успели су да спроведу, до тада 
мало виђен у историји, програм радикалне и фундаменталне друштвене, 
политичке, економске и културне трансформације Демократске Кампучије 
(званични назив од 1975. до 1979), који је резултирао смрћу близу два ми-
лиона људи од глади, болести или државног насиља. Добро познати аутори 
као што су Бен Кирнан, Дејвид Чендлер, Карл Џексон, Мајкл Викери, Крејг 
Ечесон, Стив Хедер, Анри Локар, Серж Тион и др. бавили су се раније идео-
логијом, политичком еволуцијом, друштвеним и економским деловањем 
Црвених Кмера, нарочито се концентришући на питања геноцида, али су 
исцрпне научне студије о овој тематици и данас углавном остале ограниче-
не на радове ових истраживача. 

Управо због тога књига професора Државног универзитета Кент 
Џејмса Тајнера From Rice Fields to Killing Fields: Nature, Life, and Labor under the 
Khmer Rouge представља нови тип научне студије која, већином ослањајући 
се на документарну грађу из камбоџанских архива, настоји да пружи фунда-
ментално другачију интерпретацију политичке економије Црвених Кмера, 
али и саме проблематике геноцида коју су анализирали горепоменути ау-
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тори. У овој књизи Тајнер то чини, пре свега, из угла марксистичке теорије, 
коју исцрпно познаје, трудећи се да се концептуално врати марксистичким 
идеолошким коренима и преиспита саму природу режима Црвених Кмера 
који је званично заговарао изградњу комунистичког друштва. Овакав тео-
ријски оквир заиста представља новину за западне ауторе, који су већин-
ски одустали од коришћења марксистичке теорије како би тумачили при-
роду савремених друштава, док аутор непосредно указује да се карактер 
једног социјалистичког система не може јасно сагледати ако се конкретно 
не упореди са оним што је иницијално Маркс предлагао, ван контекста по-
литичких предрасуда. 

Како се нарочито може видети кроз почетна и завршна поглавља, 
Тајнер настоји да упути отворени изазов општеприхваћеним ставовима 
у светској историографији о карактеру и резултатима деловања режима 
Црвених Кмера. Он те традиционално прихваћене ставове назива „стан-
дардни тотални поглед“, како је то раније окарактерисао у својим радовима 
Мајкл Викери. Ова доминантна интерпретација историје Демократске Кам-
пучије види тај комунистички режим као тоталитарни и аутархични, који је 
настојао да читаво друштво реорганизује по узусима заостале аграрне по-
литичке економије, стварајући тако једну изоловану и самодовољну држа-
ву-логор, где је скоро два милиона грађана умрло због економских прома-
шаја, драконских мера и фанатичних замисли руководства Црвених Кмера 
да убрзано створи примитивну комунистичку утопију. Из таквог угла, и ге-
ноцид у Кампучији се првенствено посматра као природна последица то-
талитарне комунистичке идеологије, што је, како аутор указује, површно 
посматрање једне врло сложене проблематике. Зато ова књига спада у ред 
оних студија које настоје да изнова истраже природу и резултате деловања 
оних режима који су себе називали социјалистичким или комунистичким, 
пре свега указујући на све нијансе и разлике које су постојале како између 
њих тако и у односу на Марксову мисао. 

Према томе, црвена нит која прожима свих седам поглавља ове 
књиге доноси потпуно нова тумачења политике Црвених Кмера која јасно 
показују да се није радило о заосталом и ирационалном режиму, већ о вла-
сти која је спроводила добро осмишљену и прорачунату политику дугороч-
них политичких и економских планова, колико год они у својој суштини де-
структивни били. Исто тако, једна од доминантних концепција ове књиге 
јесте да је Демократска Кампучија само на речима била комунистичка, али 
да се у суштини радило о потпуно другачијем економском систему, док се 
сама проблематика геноцида, по аутору, мора непосредно повезати са де-
таљном анализом како су државне и партијске структуре Црвених Кмера 
управљале основним условима за живот (вода, храна, смештај, безбедност 
и др.) и какве су биле непосредне последице једне такве политике. Тако Тај-
нер заузима став да су жртве геноцида биле директна последица настанка 
једног новог и свеобухватног система друштвене организације који је те-
жио да створи економски и политички потпуно функционалну државу која 
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би, у најскоријем року и по било коју цену, превазишла ужасне последице 
америчке војне интервенције и идеолошког грађанског рата.

Како аутор анализира у трећем и четвртом поглављу, која и чине 
окосницу ове књиге, иако су званично Црвени Кмери настојали да прева-
зиђу отуђење рада које је карактерише капитализам, како је то иницијално 
тумачио Маркс, оно што су Пол Пот и другови створили ни у чему није било 
ни социјалистичко, а камоли комунистичко друштво, мада су они били 
убеђени да на томе предано раде укидањем приватне својине, новца, рели-
гије, брака. По аутору, упркос таквим напорима Црвени Кмери нису успели 
да наметну комунистичку суперструктуру на постојећу друштвену органи-
зацију производње, односно уместо система који се не би бавио експлоата-
цијом радника, како је говорио Маркс, они су само заменили један начин ек-
сплоатације другим, стварајући тако друштвено-економски модел које се 
превасходно заснивао на производњи ради размене. Тајнер такав систем 
назива „државним капитализмом“, без обзира на све супротне тврдње ре-
жима, пошто је суштински друштвени однос између оних који су контро-
лисали средства за производњу (владајућа КПК) и оних којима је таква кон-
трола била ускраћена (радници, сељаци) остао нетакнут, док су радници и 
даље радили за плату, али се она није добијала у новчаном виду, већ кроз од-
ређену количину пиринча за исхрану која је и тако била недовољна. 

Циљ читавог система, како показује аутор, био је да кроз свеопшту 
друштвену мобилизацију, што је обухватало и поптпуно пражњење градова 
и одлазак већине становништва на село, створи вишак производа, у овом слу-
чају пиринча (његова вредност била је у размени, а не коришћењу), који би се 
онда могао продати на светском тржишту (Кина, Северна Кореја, Југославија, 
Шведска, Сингапур, Хонг Конг и др.), што би потом обезбедило преко потреб-
не девизе за финансирање куповине нафте, индустријских машина, трак-
тора, оружја, вештачких ђубрива, лекова, зарад будуће индустријализације 
земље. Наравно, такав рудиментарни економски систем производње ради 
замене у себи је крио клицу брзе пропасти, а његов опстанак се само проду-
жавао све већим повећањем државног насиља. Управо је таква материјална 
пракса и допринела појави масовног насиља које није било вођено некаквом 
мржњом или менталним поремећајем руководилаца, већ је било поптпуно 
организовано и структурално, директна последица низа погрешних поли-
тичких и економских одлука, како би се принудним радом и изгладњивањем 
повећала пољопривредна производња и промовисала политика замене уво-
за домаћом производњом. Сходно томе идеологија се користила да се код 
радника и сељака створи одговарајућа политичка свест како би читав проје-
кат опстао и наставио да се даље развија. 

Како се може видети у овој студији, већина радикалних друштве-
них експеримената у Демократској Кампучији била је превасходно мотиви-
сана основним циљем убрзаног економског развоја и сви који су у томе мог-
ли помоћи били су организовани у производњу или као непосредна помоћ 
режиму (лекари, учитељи, инжењери), а сви који то нису могли да учине, 
нажалост, били су држани за политички непоуздан елемент кога се време-
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ном требало ослободити. Становништво је тако било подељено у посебне 
категорије, не само по принципу какав посао и колике тежине су могли да 
обављају, већ и према политичкој и класној припадности, тј. каква би могла 
бити њихова улога у изградњи будућег друштва. Тиме је, по Тајнеру, још јед-
ном било показано да се и у овом случају није радило о социјализму јер није 
био измењен кључни предуслов, а то је била класна подела унутар друштве-
не организације производње. Како аутор указује, све политичке и економ-
ске одлуке Црвених Кмера морају се, ма колико то тешко било, првенствено 
схватити као рационална и прорачуната административна политика која 
је била спровођена са пуним знањем и свешћу о последицама, чиме се, на-
равно, Пол Пот и његови сарадници никако не изузимају од било какве од-
говорности, било моралне, политичке или кривичне. 

Међутим, у свом приступу историјском материјализму, аутор на-
стоји да проблематику политичке економије Црвених Кмера посматра у мно-
го ширем историјском и географском кључу, повезујући је са много дубљим 
питањима развоја неразвијених земаља, антиколонијалне револуције, на-
ционалних и друштвених покрета у Трећем свету. Током Хладног рата број-
не новоослобођене државе настојале су да преобликују сопствену политич-
ку економију и ослободе се туторства бивших господара и нових суперсила, 
одлучујући се за политику национализације ресурса, државне интервен-
ције у економији, индустријализације под окриљем државе, замене увоза 
домаћом производњом. Ни Демократска Кампучија, као бивша колонија и 
наследник раније феудалне друштвене структуре, није ишла путем који је 
суштински био другачији од других земаља Азије и Африке. Како се може ви-
дети из горе изнесених ставова, целокупна економска организација Демо-
кратске Кампучије сведочила је о томе да се радило о земљи која је настојала 
да се економски повеже са одређеним деловима света и оствари трговин-
ску размену зарад подстицаја примарне домаће производње, пркосећи тако 
традиционално прихваћеном ставу да се радило о потпуно изолованој и ау-
тархичној творевини. Тако аутор износи нове детаље који указују на то да је 
активни ангажман Црвених Кмера у Покрету несврстаних био, пре свега, мо-
тивисан жељом да се постане део шире заједнице земаља у развоју које су 
инсистирале на независности, суверености и ослонцу на сопствене снаге, а 
чиме би био пронађен нови међународни контекст у оквиру кога би се могао 
покренути унутрашњи развој земље.

Студија коју смо овде приказали представља значајну новину у ис-
траживањима економске и друштвене политике Црвених Кмера и својим 
оригиналним закључцима и теоријском основом, сложио се неко са њима 
или не, нуди значајне путоказе за даље разумевање и истраживање овог 
несвакидашњег феномена у контексту глобалног Хладног рата и изградње 
постколонијалних друштава. Управо у таквом ширем наративу аутор и ана-
лизира Демократску Кампучију као плод историјске интеракције између 
унутрашње политике самих Црвених Кмера, где је јасно представљено да 
је геноцид имао своје економске и административне корене, и спољне по-
литике водећих светских сила и несврстаних земаља, што је све утицало 
на догађаје и околности које су довеле до доласка Пол Пота на власт и обе-
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збедиле му политичко трајање. Свакако, тема Црвених Кмера наставиће да 
привлачи пажњу свих објективних истраживача који се буду бавили поли-
тичком, економском и друштвеном историјом земаља Трећег света, а ова 
књига засигурно биће једна од незаобилазних тачака у даљим разматрањи-
ма свих тих проблема. 

Јован ЧАВОШКИ

______________________________________

Милутин Живковић. Независна Држава Хрватска у Србији 1941:
Усташки режим у Прибоју, Пријепољу, Новој Вароши и Сјеници

(април–септембар 1941).
Београд: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“, 2018, 359.

Комплексни политички односи између Републике Хрватске и Репу-
блике Србије, рехабилитација бискупа Алојзија Степинца, питање сукцесије, 
реактуелизовале су и вратиле у јавни дикурс теме из корпуса историје Неза-
висне Државе Хрватске. На заинтересованост јавног мњења за ову тему ис-
траживачи су одговорили бројним публикацијама у којима анализирају вој-
не ефективе, злочине, идеологију, положај Српске православне цркве, живот 
и дело појединих кључних личности и друге теме из овог опуса. Најновији 
допринос представља књига историчара Милутина Живковића Независ-
на Држава Хрватска у Србији 1941: Усташки режим у Прибоју, Пријепољу, Но-
вој Вароши и Сјеници (април–септембар 1941) у издању Друштва историчара 
Србије „Стојан Новаковић“. Колега Живковић је на 359 страна у пет, по хро-
нолошко-тематском принципу структурираних поглавља анализирао успо-
стављање и деловање усташког режима на територији Прибоја, Пријепоља, 
Нове Вароши и Сјенице од априла до септембра 1941. године.

У циљу свеобухватније контекстуализације теме аутор, у првом по-
глављу под насловом „Идеолошка подлога ширењу НДХ“,  мапира територију 
Старог Раса у геополитичким плановима великорхватских идеолога, анали-
зира односе између муслимана и усташког режима и прати писање сарајев-
ске и загребачке штампе о Старом Расу. Усташки режим усвојио је и надогра-
дио политичке пројекте који су настали у 19. веку, а чије су архитекте били 
Анте Старчевић и Еуген Кватерник, родоначелници Странке права, те Хабз-
буршка монархија. Ови планови позивали су се на квази историјске, географ-
ске и економске разлоге, представљали простор Старог Раса као „засебну це-
лину“ Босне, и као такву, неодвојиву од НДХ. „Загледани“ према Сарајеву и 
опијени жељом да буду део заједничке државе са својом браћом преко Дри-
не, ни домаћи муслимани нису остали имуни на ове планове. Прва делегација 
муслимана отишла је у Сарајево већ 21. априла 1941,  а прва молба за прикљу-
чење ове територије НДХ појавила се девет дана касније, те је од овог периода 
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усташки режим примао бројне  депутате и телеграме са оваквим мотивима. 
Експанзију НДХ на овај простор пратила је пропагандна машинерија ове ма-
рионетске творевине. Анализирајући свакодневно писање штампе попут но-
вина Novi list, Hrvatski narod и Sarajevski novi list, аутор је донео закључак да је 
пропаганда НДХ по овом питању ишла на три нивоа. Први је имао за циљ да 
прикаже простор Старог Раса као нераскидив део Босне и Херцеговине од ан-
тичких времена, други је  преко анализе стања у међуратном периоду  укази-
вао на злостављање муслимана у Краљевини Југославији и трећи је, на днев-
ном нивоу, пратио деловање муслиманских првака.

 Као што и сам наслов наговештава, у поглављу „Организација 
усташког режима“ аутор је извршио истиориографску реконструкцију до-
ласка и успостављања органа власти НДХ, проширења на Сјенички срез, од-
носа муслимана према окупатору и положаја српског становништва. Крајем 
априла и почетком маја 1941. трупе НДХ ушле су у Прибој, Пљевље, Прије-
поље, Нову Варош, Бродарево, Сјеницу и Нови Пазар. Ово стање није дуго 
трајало с обзиром да је НДХ, после протеста из Рима, била принуђена да по-
вуче трупе из Пљеваља и Бродарева. Јединице су повучене након немачких 
наредби и из Новог Пазара и Сјенице, те је НДХ организовала власт у пре-
остала три котара. Упркос чињеници да муслимани нису прихватили иде-
ологију НДХ, овај део популације давао је у већини безрезервну подршку 
усташким властима. Она се огледала у истицању симбола НДХ и организо-
вању проусташких манифестација. За разлику од муслимана који су поста-
ли миљеници нових власти, припадници српског народа били су изложени 
репресији. Усташки режим забранио је ношење шајкача и опанака, укинуо 
употребу ћирилице, отпустио све државне службенике српске национално-
сти, увео плаћање ушура, одузимао приватну својину и правио спискове за 
ликвидацију угледних личности. 

У трећем поглављу које носи наслов „Устанак – између патриот-
ских побуда, идеолошких тенденција и етничко-верских сукоба“, аутор ана-
лизира последице избијања Тринаестојулског устанка у Црној Гори, тј. ње-
гов утицај на дешавања у Старом Расу. У јулу 1941, снаге НДХ обуставиле су 
повлачење војних и цивилних власти из ове области због оружаног устан-
ка у Црној Гори. Пред опасношћу од устаника који су, на  иницијативу КПЈ, 
на територији Старог Раса почели да изводе акције 14. јула, власти  НДХ 
постигле су договор са локалним муслиманима о заједничкој борби. По-
дељено је оружје муслиманском становништву и доведено појачање, пого-
тову на територију Сјеничког котара који је био угрожен и из правца оку-
пиране Србије и Црне Горе. У другој половини јула распламсала се борба 
између устаника и снага НДХ, ојачаних муслиманским становништвом на 
територији Сјеничког котара и Бјелопољског среза. Устаници су нападали 
оружничке станице и положаје усташке војске. Након оваквих операција 
усташке власти су покренуле контранападе  које је пратила репресија над 
цивилним становништвом. Највеће борбе одвијале су се на линији Баре–
Буђево–Суви, чијим пробијањем  је војска НДХ успела да осујети и спречи 
спајање устаничких маса са својим „колегама по оружју“ из окупиране Ср-
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бије. Са истом жестином, како то аутор истиче, водиле су се и борбе у По-
лимљу. И на овом сектору контранападе снага НДХ и муслиманске мили-
ције пратило је убијање недужних цивила, спаљивање и пљачка имовине и 
узимање талаца. Аутор у овом делу рада указује и на својеврстан феномен – 
борбе на северним границама Сјеничког и Нововарошког котара одвијале 
су се на истим локацијама и са истим актерима и војно-политичким циље-
вима као и крајем 19. и почетком 20. века. У завршном делу овог поглавља 
Живковић настоји да квантификује број жртава и претрпљену штету при-
падника српског народа током јулског устанка. Анализирајући архивске из-
воре, успео је да попише 628 убијених и 704 рањене особе, 1.773 уништена 
објекта и 17.147 грла опљачкане стоке.

Садржај четвртог поглавља „Крах управе НДХ у Старом Расу“ пред-
ставља опис италијанских акција у сламању устанка,  успостављања односа 
између италијанских власти и становништва и повлачења снага НДХ. Оја-
чане и консолидоване италијанске снаге, у заједници са муслиманско-ал-
банским јединицама са територије Метохије, сломиле су устанак брутално 
и релативно лако, те по први пут изашле на линију која им је гарантова-
на бечким споразумима. Како аутор истиче, уплашен од репресалија, али 
и вођен опортуним мотивима, део муслимана и хришћана из Старе Рашке 
приредио је свечан дочек италијанским војницима. У оваквој констелацији, 
снаге НДХ су постале сувишне и процес повлачења, који је започет у јулу, 
окончан је до септембра 1941, чиме је завршена владавина ове државе на 
територији Старог Раса.

У последњем поглављу „Последице усташке управе НДХ и рециди-
ви њене политике према муслиманима у каснијим фазама рата“, аутор је 
анализирао последице власти НДХ у Старом Расу и пратио односе Загреба 
са муслиманским становништвом  до окончања Другог светског рата. Ана-
лизирајући однос између хришћана и муслимана  у периоду од септембра 
до новембра 1941, потврдио је хипотезу да је током владавине усташког 
режима „запаљен пожар“ верског сукоба, који ће горети све до завршетка 
Другог светског рата. Једном успостављени контакти између власти  НДХ 
и муслимана из Старе Рашке нису прекидани и огледали су се у одласку де-
легација у Загреб и Сарајево, војној сарадњи и прављењу планова за повра-
так НДХ у Стари Рас.

Аутор је истраживање спровео у свим релевантним архивским 
установама, а посебну вредност представља, недовољно коришћена у до-
маћој историографији, грађа из војног архива у Риму. Књига је обогаћена 
разноврсним научним апаратом, илустративним материјалом, а на самом 
крају, кроз изабране биографије главних актера ова тема додатно је при-
ближена читаоцима. Стил којим је дело написано у потпуности одудара од 
устаљеног академског и  јасно се уочава тенденција колеге Живковића да 
негује експозицију која неће бити монотона за нестручну публику. Истра-
живати историју Другог светског рата представља посебан изазов с обзи-
ром да процеси и појаве настали током овог сукоба и даље изазивају поле-
мике у нашем друштву. Једини начин да се истраживачи изборе са оваквим 
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изазовима јесте писање емпиријски утемељених и критички интерпрети-
раних радова. Несумњиво је да Независна Држава Хрватска у Србији 1941: 
Усташки режим у Прибоју, Пријепољу, Новој Вароши и Сјеници (април–сеп-
тембар 1941)  представља једну од оваквих публикација.

Раде РИСТАНОВИЋ

______________________________________

Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ Пожаревац. 
Летопис школе 1947–1974,

приредила Слободанка Цветковић.
Пожаревац: Историјски архив Пожаревац, 2017, 87.

„31. август
Учитељска школа ’Вељко Дугошевић’ у Пожаревцу, на основу ре-

шења Скупштине општине Пожаревац престала је са радом. После доно-
шења Закона о педагошким академијама укинуте су све учитељске школе 
у СР Србији, а у Пожаревцу није предвиђено формирање педагошке акаде-
мије. Поступак редовне ликвидације школе спровешће привредни суд у 
Пожаревцу, а документацију школе преузеће на чување Историјски архив 
у Пожаревцу“. Цитирани текст представља последњу белешку записану у 
Летопису Учитељске школе „Вељко Дугошевић“ из Пожаревца, која је ра-
дила пуних двадесет седам година, односно од 28. јула 1947, када је осно-
вана Одлуком Министарства просвете Народне Републике Србије, коју је 
тада потписала Митра Митровић, прва жена министар просвете на овим 
просторима, до већ поменутог августовског дана 1974. године. Првог сеп-
тембра 1974. ученици Учитељске школе „Вељко Дугошевић“ из Пожаревца 
нису дошли на наставу јер је одлуком просветних власти, а у складу са но-
вом политиком трансформисања средњих учитељских школа у педагошке 
академије, школа у Пожаревцу препозната и означена као она која нема по-
тенцијал да се ухвати у коштац са захтевима времена које долази. 

Публикација под називом Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ По-
жаревац. Летопис школе 1947–1974. могла је бити још једно у низу издања 
која често називамо „пригодним“. Моглa је, али није. Све заслуге припадају 
њеном талентованом приређивачу Слободанки Цветковић, која је пре свега 
знала „да одабере“ историјски извор који је затим врло добро позиционира-
ла између две одлично написане уводне целине: Предговора приређивача 
и О приређеном издању и Регистра. Ипак, у случају ове публикације не ради 
се само о добро структурираном тексту. Рад Слободанке Цветковић пред-
ставља одличан пример добро приређеног историјског извора који „дише“ 
и заједно са уводним текстовима представља не само поново исписану 
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историју „још једне у низу“ образовно-васпитних институција у Србији већ 
пре свега подсећа на сентименталну повест времена које је остало иза нас.

Методолошки посматрано све горе речено више припада крају 
приказа одређеног рада него почетку. Са друге стране, баш зато што читање 
овог текста превасходно буди сентимент јер историјско памћење чини уз-
будљивим, ауторка ових редова се одлучила за крај на самом почетку. 

Публикација Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ Пожаревац. 
Летопис школе 1947–1974. представља четрнаесту књигу објављену у 
оквиру едиције Посебна издања Историјског архива Пожаревац. Окосни-
цу издања представља Летопис школе 1947–1974, историјски извор који 
представља део Фонда Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ Архива у По-
жаревцу. Комплетна архивска грађа која се чува унутар овог фонда предата 
је Историјском архиву у Пожаревцу одмах по гашењу школе. Сачувана је у 
количини од 8,5 дужних метара и поред Летописа школе садржи: годишње 
извештаје о раду школе, деловоднике, општу архиву, уписнице ученика, 
записнике о полагању стручних испита, дневнике рада, досијее запосле-
них, платне спискове, дипломе и похвалнице додељене школи, записнике 
са седница Наставничког већа, Школског савета, Школског одбора, Управ-
ног одбора, Радне заједнице колектива, стручних актива наставника, нор-
мативна акта и фотографије. Определивши се за приређивање само једног, 
мањег дела богатог фонда, Архив у Пожаревцу не само да је скренуо пажњу 
на постојање значајне образовно-васпитне па и културне установе у граду, 
каква је била Учитељска школа, чији историјат у малом представља исто-
рију једне земље и једног друштва какав је био социјалистички друштве-
ни поредак успостављен у Југославији после Другог светског рата, већ пре 
свега скреће пажњу на богатство фондова архивских установа широм Ср-
бије. Издавањем важне публикације, Архив у Пожаревцу је скренуо пажњу 
на значај постојања комплетираних архивских фондова, захваљујући чијој 
реконструкцији се може писати историја институција, појава и феномена 
значајних за локалну, као и ширу заједницу

Управо у томе лежи значај Летописа школе, „бучног“ историјског 
извора који је годинама, односно у периоду од 1947. до 1974. вођен на стра-
ницама једне сасвим обичне укоричене свеске. Различити и непознати ау-
тори годинама су исписивали летопис своје школе, који је на крају заједно 
са фотографијама имао 178 страна. 

Као историјски извор Летопис школе 1947–1974. пружа обиље ма-
теријала за разумевање југословенског послератног друштва и културне 
политике, која је добрим делом била усмерена према политици образовања 
и васпитања јер је за свој крајњи циљ имала стварање социјалистичког чо-
века. Разматрајући овај циљ југословенских послератних власти може се 
рећи да су учитељске школе биле не само места у оквиру којих су се „уздиза-
ли“ „нови грађани“ већ и места са којих је након четири године школовања 
требало да изађу кадрови у које су полагане велике наде. 

Летопис показује колико је процес спровођења политике образо-
вања и васпитања у послератном југословенском друштву био тежак и сло-
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жен јер је био у тесној вези са одликама средине, степеном писмености, сте-
пеном сиромаштва, али и са еланом и спремношћу младих генерација да 
мењају свет. Пружајући обиље информација о животу ученика Учитељске 
школе „Вељко Дугошевић“, бројни аутори Летописа их позиционирају у од-
носу на различите догађаје. Будући учитељи и учитељице, синови и кћери 
грађана Југославије, срезова пожаревачког, завишког, рамског, хомољског, 
млавског, подунавског, јасеничког, ресавског итд. виђени су у ходницима 
школе и интерната, на улицама града, у редовима за скромни ручак. Спре-
мали су се за учитељски позив и онда када су, као 1956. присуствовали пред-
стави Јегор Буличов у Југословенском драмском позоришту или 1957. када 
су посетили Народно позориште како би слушали и гледали Вердијеву 
Аиду. Нису били равнодушни ни када су се исте године вратили у Југосло-
венско драмско позориште како би гледали Ану Франк. Са друге стране, ау-
тори Летописа школе нису пропустили да примете и оне дане током којих 
су ученици школе посећивали гроб Вељка Дугошевића или организовали 
комеморативне седнице попут оне када је умро Ђуро Салај. Летопис прати у 
стопу будуће учитеље и учитељице социјалистичке Србије и Југославије. Са 
њима је када присуствују седници Среског одбора Социјалистичког савеза 
и онда, као 1967, када су пажљиво слушали излагање професорке Споменке 
Протић која је говорила о развоју српскохрватског језика, Декларацији о по-
ложају и називу хрватског књижевног језика и Предлогу за размишљање. 

Паралелно са животом ученика, Летопис прати живот професора и 
помоћног особља, односно оних упосленика који су у годинама после рата 
чешће били хонорарци него стално запослени. Указује на један од најзначај-
нијих аспеката живота учитеља и учитељица у Југославији а то је економ-
ски и социјални статус просветних радника, као и других запослених у шко-
ли. Један од писаца Летописа није заборавио да забележи да је 16. октобра 
1973. године, „Нејковић Миодраг, ложач парних котлова и помоћни службе-
ник школе раскинуо радни однос и прешао на рад у предузеће Ауто-Шума-
дија у Пожаревцу“.

Мноштво фотографија посебно доприноси значају Летописа као 
историјског извора. Фотографије ученика док ваде репу или шетају Ду-
бровником, професора док будно прате рад својих ученика и зграда које су 
биле куће важној школи, каква би морала бити свака школа која образује и 
васпитава будуће учитеље и учитељице, представљају рам за слику унутар 
ког се „спаковало“ све за чим истраживач трага.

Сања ПЕТРОВИЋ ТОДОСИЈЕВИЋ
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Čedomir Višnjić. Vreme sporta i razonode. 
Titina Hrvatska i njeni Srbi, 1951.–1971. 

Zagreb:  SKD „Prosvjeta“, 2017, 499.

Монографија Чедомира Вишњића је прича о две деценије живота 
Срба у Хрватској испричана на више паралелних нивоа. Није реч само о опи-
сивању политичких, верских и просветних прилика међу Србима у Хрват-
ској, што је евидентно већ и из увида у њен садржај. Више од тога, аутор се 
удубио у кључне токове политичких и друштвених процеса у Југославији и 
Хрватској.

У првом плану су Срби у Хрватској. На крају Другог светског рата 
они су демографски, политички и материјално исцрпљени. Њихов неза-
видан положај је био сасвим у нескладу са жртвом и доприносом обнови 
југословенске државе 1945. Прве године у обновљеној држави њихов жи-
вот су обележили насилно убирање откупа у већ опустошеним срединама и 
стварање сељачких радних задруга, јер су и после великих ратних страдања 
њихова села за власт била „врело новца, хране и људи“.

Једина њихова национална организација била је „Просвјета“, али 
је после обрачуна са Бркићем, Жигићем и Опачићем, за „Просвјету“ било 
најзначајније да је уопште преживела. У новим околностима је ово друштво 
првенствено гледало како да са себе збаци сумњу да је национално и да до-
каже да је верно социјалистичком преображају друштва, пре свега села. 
Друштво је губило имовину, а његова управа, у којој су седели Срби махом 
са републичким функцијама и партијским књижицама, гледала је како да 
се избори против фолклора, традиције и црквених календара и празника.

Ни „Просвјета“ ни њен часопис, осим понеког фељтона и ћирилич-
ног писма, нису до краја шездесетих имали ништа национално у себи. То је 
био услов њиховог опстанка. Календар је замро 1957, пошто је постао наци-
онално сасвим непрепознатљив.

И истеривање из партије Бранка Ћопића, творца Николетине Бур-
саћа, аутора који је „као ниједан други прближио партизански рат народу 
и младој генерацији“, према Вишњићу је такође за Србе у Хрватској био ја-
сан знак да нова држава не почива на темељима за које су се они борили у 
рату. Овај „бестидан тренутак комунистичке политике, који је већ тада слу-
тио судбину изворних вриједности тог покрета“, оставио је дубоког трага и 
на хрватске Србе, тим пре што је сам писац за себе говорио да је више Лича-
нин него Крајишник.

Њихова црква је била без верника, без цркава, без имовине, поло-
жај православног свештенства је био „мученички“. Сваки, и најмањи поку-
шај да се изборе за елементарна права је оцењиван као шовинистички. До 
1951. СПЦ у Хрватској није штампала ниједан лист или књигу верског садр-
жаја. Примери усељавања партизанских официра у православне парохијске 
домове, градње школа или споменика на рушевинама српских цркава које 
су срушиле усташе, запуштених старих православних гробаља, узимања 
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црквене имовине за потребе сељачких радних задруга, градње фудбалских 
игралишта на црквеном имању, биле су појаве које су почетком педесетих 
биле сасвим уобичајене у Хрватској. Вишњић показује и да су највећи про-
блем Српске цркве у Хрватској били „њени, домаћи синови, хрватски кому-
нисти српске националнлости“, који су свесни снаге највећег непријатеља, 
хрватског национализма у оквиру Римокатоличке цркве, „безобзирно чи-
стили своју половину терена“ да би имали „што чистију позицију према том 
блоку“. О положају српске цркве у Хрватској, односу локалних српских ко-
муна и српских функционера према својој нацији, али и хрватског руко-
водства према Србима у својој републици, сведочи и паљење и потпуно 
уништење унутрашњости цркве у Зрмањи, као и судбина цркве Светог Ваз-
несења у Грачацу која је срушена експлозивом, камен је искориштен за дру-
ге намене, а остаци зидина продати „Отпаду“. И деценију и по после рата не-
колико података даје поражавујућу слику о стању Српске цркве у Хрватској: 
од 292 парохије њих 164 су биле непопуњене, стварно или формално су по-
стојале 393 цркве, али се само 260 користило за верске обреде. Обнављање 
цркава које су у рату уништиле усташе или потом партизани, после рата не 
само да није било нешто што се подразумевало, већ је схватано као „поли-
тички проблем“ и спречавано је свим средствима.

Можда аутор о положају Српске цркве најречитије сведочи доку-
ментом Државне безбедности о праћењу српских изасланика из Хрватске 
на избору партијарха 1958: контрола њихове поште, убацивање сарадни-
ка Државне безбедности у њихову околину, коришћење чланова породи-
це, синова и жена (чак и као сарадника Државне безбедности) за притисак 
и убеђивања црквених представника, злоупотреба лекара како би их задр-
жали у болници да не би отишли у Београд, план да се физички спречи од-
лазак у Београд оних који су противници власти.

О положају Срба две и по деценије после рата сведоче и речи Крсте 
Црвенковског изговорене 1970. у Загребу: „Не видим перспективу за раз-
вој Срба у Хрватској и Турака, односно Албанаца у Македонији, ако ће они 
бити ангажирани на негирању хрватске, односно македонске државности“.

Други важан стуб ове књиге је хрватска званична политика. Аутор 
показује да је за њих питање Срба у Хрватској било питање односа према 
селу и сељацима. То је сажео Бакарић када је за Кордун и Лику рекао: „То је 
шака јада за коју човјек не зна шта би почео с њом у садашњем систему“, јер 
је без индустрије, пољопоривреде и сировинске базе. Ни то што су га путеви 
и крајеви кроз које је пролазио по устаничким српским срединама асоцира-
ли на средњи век није код њега изазивало грижу савести.

Временом је између званичне хрватске политике и хрватског наци-
онализма повучен знак једнакости. Хрватски национализам је крајем шез-
десетих и почетком седамдесетих бујао несметано. Срби су били суочени 
са покушајима наметања хрватског језика и правописа у школама, избаци-
вања српских речи из употребе и брисања других трагова свог присуства на 
овом простору, попут мењања назива улица. Само у Задру без своје улице 
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су остали Алекса Шантић, Доситеј Обрадовић, Ђуро Даничић, Вук Караџић, 
Стеван Сремац, Змај и Пупин. У књизи читамо и о бројним примерима дис-
криминације у погледу писма и немогућности да се ћирилица појави на јав-
ним местима.

Вишњић јасно уочава темеље хрватског национализнма. Наво-
ди речи Мика Трипала из 1964, који признаје истоветност неких ставова 
хрватског врха и хрватске емиграције, уз једину разлику да се емиграција 
бори за „хрватство“, а републичко руководство за социјализам. Ускоро те 
разлике неће бити. У Идеолошкој комисији ЦК СКХ 8. фебруара 1964. је ука-
зано да је „КПЈ одиграла своју улогу“ не на бази југословенског програма, 
већ зато што је осигурала решавање „националног питања потлачених на-
ција“, па је препоручен федералистички концепт СК, тражена ја економска 
самосталност република и осуђена је појава запошљавања кадрова из зао-
сталих крајева Кордуна и Лике у друштвеним организацијама и фабрика-
ма у градовима Хрватске. Већ средином шездесетих се први пут јавља идеја 
да хрватски клубови напусте југословенско фудбалско првенство, јер су ух-
ваћени у намештању утакмица. Аутору не промиче ни тренутак када Савка 
Дабчевић отвара нови фронт према заједничкој држави оптужбама о еко-
номској угрожености Хрватске и захтевима да се савезна држава расточи 
у сфери инвестиција и економије („Коље вола за својих пар кила меса, јер 
јој се чини да говече липсава“). Придружује се Бакарић тезом о „београд-
ској пљачки Југославије“ и неколицини „дрипаца“, тј. „старих удбоваца“ који 
воде банке и реекспортна предузећа. То време, крај шездестих, биле су го-
дине у којима Бакарић говори о томе да је у рату био за то да се Косово пре-
да Албанији. Он 1966. каже „Наши националисти сада су уз нас“ и „ја сам 
за јачање националног руководства, јер Југославија дезинтегрира“. Подсе-
тимо, тада, супротно од њега, они српски интелектуалци у Хрватској који 
нису заборавили своје нациионално биће, само у опстанку Југославије виде 
сигуран кров за свој народ. Аутор и уставне промене крајем шездесетих 
смешта у адекватан историјски контекст и сликовито закључује да се њима 
Југославија конституише као „антидржава“. Уочава и позицију српског ру-
ководства, коме је у тим променама кључна брига како да са Србије скине 
самар оптужби за хегемонију, али и примећује да нису схватили „да никад 
неће моћи учинити довољно да то заиста и постигну“ и цитира Марка Нике-
зића који примећује да су изгледа сви у Југославији сложни једино у борби 
против „великосрпског хегемонизма“.

Видљива је доминантна улога Бакарића у отварању језичког суко-
ба у Југославији и да је све кључне ставове које ће хрватски лингвисти 1967. 
уградити у „Декларацију“ Бакарић већ заступао ранијих година. Вишњић 
запажа да, дирајући у питање језичке равноправности и конструишући при-
чу о угрожености хрватске стране у заједничком језику Срба и Хрвата, Ба-
карић отвара „питање српско-хрватског језичког јединства“ које је „задња 
линија обране сваког југославенства које би било нешто више од простог 



297

договора укључених актера“. У таквој ситуацији узалуд упозорења Станка 
Пекеча да се у годинама после „Декларације“ у Хрватској ствара национали-
стички фронт у коме предњачи Матица хрватска, јер само пар година пошто 
је „Декларација“ формално осуђена, Перо Пиркер јавно тврди да су српски и 
хрватски два језика и да је проблем у „Декларацији“ било само оних неколи-
ко реченица којима је она постала политички акт. Другим речима, хрватски 
лингвисти су се мало више залетели и отишли у национализму мало даље 
него што су то желели хрватски политичари, па је наредних година требало 
у миру и тишини полако устоличити захтеве из „Декларације“.

Аутор је уочио велики значај питања језика за останак Срба у Хрват-
ској, те није чудо што су одбрамбене механизме покушали да успоставе тек 
после хрватске декларације из 1967. и када им је почетком седамдесетих 
наметан хрватски правопис и наставни програми у којима су југословен-
ски и српски садржаји сведени на минимум. Анализом језичког питања је 
одлично показана сва лицемерност, али и политичка вештина хрватских 
лингвиста и националиста који су на нивоу Југославије инсистирали на па-
ритету мањинских Хрвата и већинских Срба, па чак и на паритету Хрвата из 
Војводине са Србима из Војводине, али су у Хрватској заговарали унитари-
зам и тиху асимилацију Срба, истичући да их је само 15% и да због њих Хрва-
ти не треба да се одрекну свог језика.

Аутор не пропушта ни да у хрватском врху уочи и упозорења на по-
следице националистичке политике, укључујући и оне које осећају Срби. 
Већ у првој половини шездесетих Мика Шпиљак указује да хрватски наци-
оналисти пребројавају Србе који су у Хрватској имали функције, али то ње-
гово упозорење пролази без одјека. Без ефекта остаје и питање Милке Пла-
нинц да ли је хрватско руководство на истом курсу са националистима и где 
је тачка разграничења међу њима или подсећања Јура Билића да су на за-
гребачкој телевизији били потпуно искључени садржаји о Србима у Хрват-
ској и навођење случајева масовног смењивања српских кадрова са функ-
ција у Хрватској.

Тек је поплава хрватског национализма крајем шездесетих, који 
је неизоставно имао у себи антисрпство, код дела српске интелигенције 
изазвала одбрамбени рефлекс. И тада ће, када су суочени са захтевима да 
се заједнички језик подели, њихова одбрана бити комбинована од поку-
шаја да се правно зајамче права Срба у Хрватској на равноправност, са јед-
не стране, и жеље да се очува југословенски оквир и њени револуционарни 
темељи, са друге стране, јер су вероватно били свесни да ће без тог окви-
ра и Срби у Хрватској бити пред нестанком. То је добило израза у Промемо-
рији коју је потписао Никица Рапајић 1969. У њој је закључено да су живот-
ни интереси Срба у Хрватској тада били без законске и уставне заштите, те 
да су тековине НОБ-а којима је српском народу у Хрватској признавано да је 
интегрални део српске нације који има право на своју културу, просвету и 
писмо у међувремену пресахле. Зато је тражено да се хрватским уставом Ср-
бима гарантују национална, политичка, културна и економска права. Овај 
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излазак Срба или неколико њихових представника из „Просвјете“, на поли-
тичку сцену Хрватске, одмах је сасечен у корену. Поново је искориштена по-
литика националне симетрије у Југославији, па је дугогодишњи национа-
листички талас у Хрватској, на челу са Матицом хрватском, поистовећен 
са указивањем на тежак положај Срба у републици и апелима да се њихова 
права уставно гарантују, те је „Просвјета“ почетком седамдесетих стављена 
под контролу оних Срба који су своју политичку каријеру градили уз хрват-
ски политички врх, а њени пододбори су угашени.

Као посебну вредност књиге истичемо одличне политичке портре-
те. Владимир Бакарић је, у персоналном смислу, црвена нит књиге. Вешт по-
литичар, који је увек близу Тита и хрватских националиста, али способан да 
се не опече ни о једне ни о друге и да све време има уз себе српске политича-
ре из Хрватске спремне да га следе. Војин Јелић је одан комунистичкој идео-
логији по цену потпуног запостављања националних осећања и српског по-
рекла. Гајо Петровић је један од ретких прегалаца који успева да дâ смисао 
раду неког одбора „Просвјете“, оног карловачког. Пошто аутор прати вели-
ки временски период, у књизи налазимо примере драстичне промене ста-
вова неких актера. Петар Шегедин почетком шездесетих пише како „бисмо 
ми Југословени морали пронаћи једно заједничко вриједносно сидриште у 
нашој повијести (...) гдје бисмо могли усидрити наш југославенски народни 
и државни мит“. Само неколико година касније био је један од главних за-
говорника „Декларације о називу и положају хрватског књижевног језика“ 
којом је раскидан и последњи суштински траг југословенског заједништва, 
заједнички језик Срба и Хрвата.

Досадашњу историографију ће значајно допунити делови књиге у 
којима Вишњић пред јавност износи како су се актери „Декларације“ бра-
нили у данима када је она осуђивана. Ко год је могао да се сети неке везе са 
Србима, сетио се тада. Мирослав Брант се сетио и своје неизмерне љуба-
ви према комунизму, о коме ће писати најпогрднијим речима када три де-
ценије касније политичка клима буде другачија. Каже за себе, правдајући 
се што је прихватио „Декларацију“, да не може да призна „по цијену живо-
та“ да буде окривљен за „свјесно зло – кршење братства и јединства“. Тврди 
да није националиста ни шовиниста. Хвали се да је постао комуниста „онда 
када се за то добивало батине, кад се за то затварало“ и да му је због тога за-
брањено да студира медицину пре рата, јер је био скојевац. Тврди да у НОБ 
није отишао зато што је „мене од малих ногу одгајао очух који је био Србин“, 
али да су му тековине револуције „саставни дио бића и живота“. Људевит 
Јонке се надовезује правдањем да му је жена Српкиња и жали се да је био 
нападан као хрватски издајник, јер је сарађивао на заједничким пројекти-
ма са Србима. Мирослав Ваупотић се позивао на то што је рођен у Србији и 
што је 1945. осигуравао Трг републике, али не спори да је и даље био снаж-
но уз „Декларацију“. Одбрана Петра Шегедина је највештија, али и најопас-
нија за будуће односе Хрвата и Срба. Од оптуженог постаје жртва и тужилац 
тврдњом да Срби у Хрватској живе под заштитом „свог цјелокупног народ-
ног бића, најмоћнијег културног, политичког, економског и финанцијског 
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центра“, што је био синоним за „Београд“ и да за одржавање Срба у Хрват-
ској није потребна негација „једног од најважнијих елемената хрватског на-
родног бића: његовог језичног израза“.

Књига колеге Вишњића је једна од оних књига која тера читаоца да 
размишља док је чита. Скоро из сваког пасуса се види да је аутор човек који 
је својим размишљањима и разумевањем теме и периода о коме пише узди-
гао себе далеко изнад извора. Он разуме тему, схвата поднебље и ментали-
тет учесника, супериорно описује људе, догађаје, појаве и процесе, повла-
чи историјске вертикале у деценијском трајању, има истанчан слух за говор 
политичара и разуме њихове скривене поруке. Одлично схвата узроке и по-
следице догађаја који су били маркантни у периоду који је под његовом лу-
пом. Вешто избегава да га терминологија времена савлада и језички осиро-
маши његов рад.

По начину писања, ова књига је између историографије, есеја и 
историјског романа. По сазњима која доноси, то је прича о две деценије 
југословенске историје, о хрватској политичкој елити тог доба, о српској 
политичкој елити у тадашњој Хрватској и, што је најважније, о судбини 
српског народа у Хрватској. Зато ће бити веома корисна свима који у будућ-
ности буду истраживали неке од ових тема.

Слободан СЕЛИНИЋ

______________________________________

Милан Гулић. Страдање мостарских Срба
у Независној Држави Хрватској 1941–1945.

Београд: Свет књиге, 2017, 341.

Мостар, центар Херцеговине, био је један од најснажнијих култур-
но-политичких центара пречанских Срба крајем XIX и почетком XX века. 
Када се остварио сан уједињења свих Срба у једну државу 1918. године (ма-
кар и југословенску), Мостар остаде „само“ културно средиште тамошњег 
српског народа. Иако није била апсолутна већина становника града на Не-
ретви, српска заједница је била несумњиво најнапреднији његов део. Кул-
турни развој мостарских Срба у слободи насталој после Првог светског рата 
текао је непомућено и није изгледало да ће бити прекинут упркос окупа-
цији сила Осовине која је уследила после 1941. године. Нажалост, изгледи 
се нису остварили, мостарски Срби су током Другог светског рата најма-
совније страдали откако је од 1440. установљен био тврди град на Неретви. 
Уништење мостарских Срба окончано је почетком деведесетих година XX 
века од Хрвата и муслимана, углавном оних чији су преци од 1941. до 1945. 
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под Независном Државом Хрватском (НДХ) спровели геноцид над српским 
народом мостарског краја.

Главно погинуће мостарских Срба у XX веку, оно из Другог светског 
рата, анализирао је и приказао у монографији Страдања мостарских Срба 
у Независној Држави Хрватској 1941–1945 млади српски научник др Милан 
Гулић, научни сарадник Института за савремену историју у Београду. Гулић 
је већ добро познат српској и југословенској јавности по научним радови-
ма не само о улози Дунава у историји југословенске државе током XX века 
него и по обради тема из прошлости његовог завичаја (Далмације) током 
балканских ратова, Првог светског рата и ратова за југословенско наслеђе 
1990–1995. године.

Монографија Страдања мостарских Срба у Независној Држави 
Хрватској 1941–1945 састоји се од Предговора, Увода, тринаест хроноло-
шко-тематски насловљених поглавља, Књиге убијенх – Именика Срба из 
Мостарског среза (котара) које су убиле усташе, неколико фотокопија ода-
браних докумената и списка извора и литературе.

Аутор је страдање Срба у Мостару и околини током Другог свет-
ског рата сместио у шири историјски контекст, без којег није могуће сасвим 
разумети погром који се догодио српском народу од НДХ током Другог свет-
ског рата. У том смислу је у уводном поглављу Срби у Мостару у међуратном 
периоду (1918–1941) објаснио, између осталог, сажето и јасно појаву и при-
роду усташког покрета. Показао је улогу бивше Хрватске сељачке странке 
(ХСС) Влатка Мачека у хомогенизацији хрватског националног корпуса (за-
почету још у време Стјепана Радића) у Краљевини Југославији путем пар-
тијских зборова и конференција у другој половини тридесетих година, те 
на који начин су се усташе преко ове политичке партије инфилтрирале у 
управни систем Савске, од 1939. године Хрватске бановине. 

Као пример хомогенизације хрватских маса у оквиру ХСС-а Милан 
Гулић је навео одржавање великог народног збора у Мостару 12. јула 1936. 
године, којом приликом су окупљени Хрвати отворено захтевали стварање 
независне хрватске државе. Случајно или намерно, збор је организован 
на Петровдан, који су Срби, по наредби градских власти, славили саборо-
вањем на другој обали Неретве. Иако су били и физички раздвојени, до ин-
цидента је ипак дошло, пошто је један Хрват с коњем пројурио са хрватском 
заставом кроз коло Срба сељака. Срби су на његове провокације одреагова-
ли тако што су му заставу уништили, а он је побегао код Хрвата и испричао 
шта се десило. Хрвати су онда јурнули на Србе, севнули су ножеви, и, да није 
реаговала војска, било би много више мртвих осим главара села Гнојнице 
Блажа Крталића. 

Вешт одабир изворних текстова који оштроумно и јасно сведо-
че о приликама у Мостарском срезу и указују којим су се правцем крета-
ли српско-хрватски односи уочи Другог светског рата, карактерише моно-
графију Милана Гулића. Ове анализе и закључци савременика из Мостара 
могу се протегнути на цео простор насељен српским и хрватским станов-
ништвом. Аутор је тако указао на речи Ђорђа Драгића, савременика вели-
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ког мостарског збора ХСС-а из јула 1936, упућене Лазару Марковићу, прваку 
бивше Радикалне странке, да „Мачек изгледа није дорастао своме позиву, 
и није господар ових маса, него је господар тај бандит Павелић, са својом 
разбојничком дружином; те католички клер који сатански мрзи ову земљу, 
а српски народ нарочито“. Као потврда наведених речи, само неколико го-
дина касније у новооснованој Бановини Хрватској Смаил-ага Ћемаловић, 
угледни мостарски Србин, писао је да су у „последње време Срби у граду Мо-
стару, како православни, тако и муслимани“ проживљавали многе неугодне 
дане. Милан Гулић је показао да су бановинске власти успеле да разјуре све 
Србе из државне управе у Мостарском срезу. Иако се није знало да ће доћи 
време прогона и убијања Срба, као да су свесно чињени кораци у том смеру 
у Бановини Хрватској, у овом случају у Мостарском срезу.

Велика Британија је била презадовољна (није трљала руке) због 
изласка Краљевине Југославије из Тројног пакта 27. марта 1941. године, 
с обзиром на то да је рат бар за мало померила од својих граница. Април-
ски рат 1941. заиста је у југословенском случају показао „ко је вјера, а ко ли 
невјера“. Аутор је указао на чињеницу да је југословенска краљевина вој-
но поржена у врло кратком временском року захваљујући не само заста-
релој војној доктрини и техници него и издаји једног великог дела хрват-
ских војних обвезника у редовима југословенске краљевске војске. Док су 
још трајали војни сукоби током друге недеље априла 1941, у Загребу је била 
проглашена Независна Држава Хрватска. Настала са основним циљем да ис-
треби српски народ са својих простора, ова нацистичко-клерикална творе-
вина Трећег рајха и Римокатоличке цркве није донела ништа добро ни Ср-
бима Мостара и Мостарског среза.

Милан Гулић је приказао структуру и начин функционисања НДХ, 
указујући на то да је ипак постојала извесна подвојеност између „држав-
них“ власти и усташког дела НДХ, те да је између њих каткад долазило и до 
сукоба у јурисдикцији. Мисија подмаршала Лаксе од јуна до августа 1941, с 
циљем умиривања устанка егзистенцијално угроженог српског народа, и 
његов сукоб са усташким руководиоцима у Мостару најбољи је пример под-
војености власти у НДХ. Наравно, аутор не пориче постојање главног циља 
државне политике НДХ – уништење српског народа, већ не поједностављује 
историјску стварност оног доба. У том смислу је и објшњење појма „дивље 
усташе“, које се у свом односу према Србима нису битно много разликовале 
од регуларних припадника усташког покрета.

Неславну улогу Римокатоличке цркве у оквирима система власти 
НДХ аутор је такође анализирао, те јасно показао да је клер врло мало учи-
нио на спашавању Срба од усташког погрома. Гдешто су римокатолички 
свештеници и монашки редови усташама активно и помагали у уништењу 
српског народа (као на пример фратри из Широког Бријега), те се стара-
ли да у смутном времену одређен број Срба, уколико је било могуће, преве-
ду на римокатолицизам. Међутим, било је и међу овим клером људи који су 
устали против усташког оргијања, као што је био случај фра Анте Рожића 
Дамјана из Горанаца. Њему су 27. јула 1941. дошле мајке и жене дванаесто-
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ро Срба из Богдола (котар Мостар), које су усташе одвеле у Широки Бријег 
на ликвидацију. Молиле су га да оде тамо и покуша да им ослободи синове и 
мужеве. Млади фратар је одмах отишао у Широки Бријег, био упоран и одлу-
чан код усташа (неке је и новцем подмитио) у залагању за ослобођење Срба, 
те су их из затвора пустили кућама. Издвојени случајеви залагања поједи-
них припадника клера за спасавање Срба несумњиво су постојали и били 
неретко и успешни – као овај фра Дамјанов, али они нису у основи мењали 
политику Римокатоличке цркве према српском народу у НДХ.

У новијој историографској литератури је већ утврђено да је највећи 
број Срба у НДХ страдао током 1941. године. Исту судбину доживели су и 
мостарски Срби. Милан Гулић је на основу извора и релевантне литературе 
утврдио да је током јунских, јулских и августовских покоља и депортација 
Срба у Мостару 1941. године, убијено њих 1.024, од чега 649 у самом граду, а 
у околним селима 331. 

Нестајање Срба из Мостара нису пратила само директна убиства 
„на кућном прагу“ него транспорт и ликвидирање у усташким логорима 
широм НДХ, од чега их је највише страдало у комплексу усташких логора 
Госпић–Јадовно–Паг, те у Јасеновцу. Један део мостарских Срба био је про-
теран у Србију. Незавнични попис преосталих Срба православаца за потре-
бе усташких власти, обављен између 21. и 25. августа 1941, установио је да 
је у граду Мостару живело још 852 припадника српског народа, док је у Мо-
старском срезу/котару, према попису из октобра исте године, недостајало 
православаца у целом срезу 3.768 у односу на попис из 1931! Још једно ма-
совније страдање Срба Мостарског среза одиграло се крајем 1944. када су 
усташе затрле цело село Раштане, никога не штедећи. Када се има у виду 
да је 1941. у граду Мостару живело око 7.000–8.000 Срба, а у Мостарском 
срезу/котару најмање око 16.000 (не би требало губити из вида да се број 
становника ипак знатно увећао од 1931. године), Милан Гулић је с правом 
закључио да су резултати геноцидне политике (убиства, насилна покршта-
вања и прогони) хрватских, усташких власти у мостарском крају више него 
очигледни.

Књига Страдања мостарских Срба у Независној Држави Хрватској 
1941–1945 написана је јасним стилом. Тешка тематика убијања и затирања 
српског народа мостарског краја од усташких хрватских власти није била 
непозната у српској и југословенској историографији. Међутим, у исто-
ријској струци познато је да код ваљаног историчара постоји потреба да се 
и стари извори поново пажљиво прегледају, те да се, ако је могуће, постојећа 
сазнања о одређеној теми обогате ишчитавањем новооткривених извора. 
Историјско сазнање се потом додатно унапреди постојећом литературом. 
Милан Гулић је монографијом о страдању мостарских Срба у Другом свет-
ском рату све то урадио.

Александар ЛУКИЋ
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Стручни скуп Brána jazyku a literatuře otevřena, 2018,
Београд, 9–11. 5. 2018.

 У организацији Националног савета Чеха (Česká národní rada) у 
Београду је у просторијама Националног савета словеначке националне 
мањине у Србији одржан тродневни стручни скуп Brána jazyku a literatuře 
otevřena, 2018 (Отворена капија језика и литературе, 2018).

Девет излагача је покушавало да одговори на питања: шта Чеси 
Србије историјски памте, шта су представљали у прошлости српског и ју-
гословенског простора и како чувају свој идентитет? 

О сећањима Чеха из околине Беле Цркве и Великог Средишта гово-
рио је др Михал Павласек из Етнолошког института Академије наука Чешке 
Републике. Др Ленка Јакоубкова Будилова (Lenka Jakoubková Budilová, струч-
ни асистент у Институту за етнологиоју на Филозофском факултету у Прагу) 
говорила је о браку и породичним односима Чеха Србије (Баната) и Бугарске. 
Професор Филолошког факултета у Београду Јаромир Линда (Jaromír Linda) 
је изнео генезу стварања чешких удружења у Србији од 19. века до данас, де-
таљно говорећи о њиховом значају и функцији у животу мањинског станов-
ништва. Доц. др Марек Јакоубек (Marek Jakoubek, начелник Института за ет-
нологију прашког Филозофског факултета) је истраживао однос верског и 
националног идентитета у прошлости чешке мањине. Доц. др Далибор Бро-
зовић (Филолошки факултет Београдског универзитета) је анализирао уло-
гу језичке (ре)витализације у очувању етничког идентитета мањинских 
заједница. О раду Масарикове школе у Београду после Другог светског рата 
говорио је др Слободан Селинић из Института за новију историју Србије. На-
довезали су се преношењем искустава наставног и ваннаставног рада са Че-
сима у Србији Илона Кирхнерова (Ilona Kirhnerova, бивша учитељица чешког 
језика у Србији) и Станислав Хавел (Stanislav Havel, садашњи учитељ чешког 
језика). Скуп је окончан врло инспиративним излагањем проф. др Јоже Си-
вачека (Jože Siváček), председника Националниог савета чешке националне 
мањине, о чешком идентитету и интересима Чеха у Србији, којим су на днев-
ни ред постављена бројна питања која су животно везана за опстанак чешке 
мањине и чување њеног идентитета и националне свести у Србији.

Истичемо срдачност и гостољубивост колега из Националног већа 
словеначке националне мањине у Србији, који су у својим просторијама 
угостили учеснике скупа, као и добру организацију скупа колега из Нацио-
налног савета Чеха. Бољем сагледавању прошлости и садашњих проблема 
и изазова са којима се сусреће чешка заједница у Србији допринеле су и по-
сете које је организатор уприличио за учеснике скупа Етнографском музеју 
у Београду, Амбасади Чешке Републике, Новом Саду, Петроварадину, Панче-
ву, а посебно госпођи Мирјани Хемун, која се налази на челу удружења срем-
ских Чеха, у њеном домаћинству у Банстолу (Чортановци).

Слободан СЕЛИНИЋ

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАУЧНИМ СКУПОВИМА
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Тринаеста међуверска конференција, 
Доха, Катар, 20–21. 2. 2018.

На предлог патријарха српског Иринеја, Свети архијерејски синод 
је 5. октобра 2017. именовао Александра Раковића за представника Српске 
православне цркве на Тринаестој међуверској конференцији у Дохи, у Ката-
ру (13th Doha Conference Interfaith Dialogue, 20–21. 2. 2018). Неформалну де-
легацију Републике Србије у Дохи чинила су четири члана. На конференцију 
су отпутовали рабин Јеврејске заједнице у Србији Исак Асиел, професор др 
Бранко Ракић, омбудсман Универзитета у Београду, професор др Мирољуб 
Јевтић са Факултета политичких наука Универзитета у Београду, и др Алек-
сандар Раковић из Института за новију историју Србије. 

Међуверске конференције у Катару се, према директиви емира Ше-
ика Хамада бин Калифа Ал-Танија, од 2003. одржавају сваке године. Од 2008. 
организатор међуверских конференција је Међународни центар за међу-
верски дијалог са седиштем у Дохи. Дијалог на овим конференцијама обух-
вата три монотеистичке религије, које је организатор поређао овим редом: 
„ислам, хришћанство и јудаизам“.

Тема Тринаесте међуверске конференције у Дохи била је „Религије 
и људска права“. Скуп је отворен инаугурационом сесијом и говором заме-
ника премијера и министра спољних послова Катара шеика Мохамеда бин 
Абдулрахмана Ал-Танија. Скуп је окончан усвајањем декларације  коју је са-
општио др Ибрахим Салех Ал Наими, директор Међународног центра за 
међуверски дијалог и председавајући Тринаесте међуверске конференције 
у Дохи.

Радне сесије су биле подељене према подтемама: 1. Људска права 
у религијама; 1а. Слобода вероисповести и исповедање вере; 1б. Индиви-
дуална права и јавни интерес; 1в. Политичка, економска и друштена пра-
ва; 2. Позиција религије о кршењима људских права; 2а. Верски погледи 
на екстремизам и тероризам; 2б. Верска толеранција и одбацивање верске 
нетолеранције; 2в. Повреда индивидуалних и групних слобода; 3. Питања 
људских права између Божијих закона и међународних уговора; 3а. Верска 
учења и промоција међународних закона о људским правима; 3б. Успешни 
експерименти интеграције верских вредности у законе о људским прави-
ма; 3в. Одговорност међународног права за заштиту рањивих верских гру-
па. Последња панел дискусија је носила наслов: Активирање верских вред-
ности као подршка међународним законима о људским правима.

Организатори тврде да је конференцији присуствовало до 500 
учесника, а према програму скупа се уочава да је око 115 учесника добило 
могућност да буду излагачи. Није познато према којим критеријумима су 
као излагачи изостављени многи стручњаци који су пријавили теме. Што се 
тиче простора некадашње Југославије, три представника Републике Хрват-
ске су имала укупно четири излагања, представници Босне и Херцеговине 
су имали два извештаја, а представници такозваног „Косова“ два излагања. 



307

У тим излагањима, не у свим, из њиховог угла било је погледа на југословен-
ске ратове деведесетих.

Када је реч о представницима Републике Србије, само је рабин Исак 
Асиел добио прилику да буде излагач. Теме реферата које су поднели про-
фесор др Бранко Ракић, професор др Мирољуб Јевтић и др Александар Ра-
ковић нису биле укључене у програм скупа који смо сазнали када смо стиг-
ли у Доху. Намера Раковића је била да представи веома успешан међуверски 
дијалог у Републици Србији, чији је координатор био. Пошто то није био у 
могућности, договорио се са рабином Исаком Асиелом да он каже и ставове 
које је Раковић желео да изнесе у свом излагању. 

Утисак о Тринаестој међуверској конференцији у Дохи је, на кон-
цу, веома добар. Организација је била на врхунском нивоу. Важно је да смо 
као представници неформалне делегације Републике Србије (Српска пра-
вославна црква, Јеврејска заједница, Универзитет у Београду, Институт за 
новију историју Србије) први пут били присутни на великом и важном ску-
пу у Катару. Биће, надамо се, прилике да на следећој међуверској конферен-
цији у Дохи представници наше земље буду заступљени са више излагања.

Александар РАКОВИЋ

______________________________________

Научна конференција History of relations between Czechoslovakia
and Yugoslavia, Београд, Амбасада Републике Чешке, 24. 5. 2018.

Научници већ неколико година на бројним научним конферен-
цијама обележавају стогодишњице датума везаних за Прави светски рат. 
Обележавајући сто година југословенско-чехословачких (српско-чешких 
и српско-словачких) међудржавних односа, амбасаде Чешке и Словачке у 
Београду пружиле су прилику шесторици научника да изнесу погледе на 
различите аспекте тих веза. Конференцију је подржало и Министарство 
иностраних послова Републике Србије, а одржана је у просторијама Амба-
саде Чешке. Скуп су отворили отправник послова Републике Чешке Pavel 
Kobližka, амбасадорка Републике Словачке Dagmar Repčeková, заменик ми-
нистра иностраних послова Чешке Jakub Dürr, бивши словачки амбасадор у 
Србији Miroslav Mojžita и помоћник министра иностраних послова Србије 
Дејан Ралевић.

Стручни део скупа био је подељен у два панела. У првом је проф. др 
Вацлав Штјепанек (Václav Štěpánek) са Масариковог универзитета у Брну 
веома надахнуто говорио о делатности Томаша Масарика и његовом зна-
чају за стварање Краљевине СХС, др Миле Бјелајац (Институт за новију 
историју Србије) је изложио прилике у међуратној Европи, разлоге за ства-
рање Мале антанте и указао на покушаје ревизионизма у историографији 
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у тумачењу одговорности за светске ратове, док је др Марош Мелихарек 
(Maroš Melichárek) са Универзитета у Кошицама говорио о томе како је че-
хословачка историографија писала о Србији у светским ратовима. Овим па-
нелом је руководио Ненад Шебек.

Модератор другог панела била је Јасминка Симић, која је показа-
ла доста осећаја и разумевања за потребе научника да публици целовито 
прикажу резултате својих истраживања. Др Мартин Јаринкович (Martin 
Jarinkovič) из Источнословачког музеја из Кошица је говорио о политици 
словачке дипломатије 1939–1945. према југословенском простору. Др Сло-
бодан Селинић (Институт за новију историју Србије) је усмерио пажњу на 
савезничке односе, сарадњу, али и неспоразуме Југославије и Чехословач-
ке од 1946. до 1949. године. Др Ондреј Војтјеховски (Ondřej Vojtěchovský) са 
Карловог универзитета из Прага је у веома садржајном излагању говорио о 
бројним аспектима југословенско-чехословачких односа од 1969. до 1989. 
Истичемо да су колеге Војтјеховски и Јаринкович, као и професор Штепанек 
своја излагања одржали на изванредном српском језику.

Овај скуп је имао висок научни ниво, али је његов значај превази-
лазио уске стручне оквире. О томе сведочи не само присуство дипломат-
ских представника Словачке, Чешке и Србије, већ и новинара, научника и 
припадника чешке мањине у Србији. Верујемо да ово неће бити једина ма-
нифестација којом ће српски, чешки и словачки политички представници, 
а пре свега научници обележити веома важан јубилеј, те да ћемо неком но-
вом приликом бити у могућности да чујемо резултате истраживања и дру-
гих научника који се баве југословенско-чехословачким темама.

Слободан СЕЛИНИЋ

______________________________________

Научни скуп Право на побуну: ‘68. код нас и у свету,
САНУ, Београд, 4. 6. 2018.

У организацији Балканолошког института САНУ, у Београду је 4. 
јуна 2018. одржан научни скуп посвећен педесетогодишњици значајних до-
гађаја из 1968, како оних у свету тако и у Југославији.

Скуп је имао интердисциплинарни карактер, па су различите теме 
везане за догађаје из и око 1968. проучаване из угла историографије, еконо-
мије, социологије и филозофије. Уводна излагања су имали академик Миха-
ило Војводић и председник САНУ академик Владимир С. Костић.

Рад скупа је био тематски подељен у два дела. Први је насловљен 
„Југославија и свет 1968. године“. О економским, политичким и друштве-
ним компонентама југословенског развитка шездесетих година 20. века и 
о бројним аспектима међународне димензије догађаја из 1968. и спољно-
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политичке позиције тадашње Југославије говорили су академик Љубодраг 
Димић (Југославија 60-их година ХХ века), др Драган Богетић (Поуке и по-
руке неславног епилога „Прашког пролећа“. Југославија пред новим спољ-
нополитичким изазовима), проф. др Војислав Павловић (Студентски про-
тести 1968. као европски феномен), др Миле Бјелајац (Концепција одбране 
Југославије и изазови времена), проф. др Александар Животић (Југославија 
и земље Варшавског пакта), проф. др Милан Ристовић (Диктатура у Грч-
кој) и др Јован Чавошки (Шездесет осма и несврстани свет), док су о еко-
номским последицама догађаја из 1968. говорили проф. др Душан Вујовић 
(Судбина тржишних реформи од 60-их до данас), проф. др Љубодраг Савић 
(Утицај друштвених промена и очекивања (1968) на развој индустрије Ср-
бије) и проф. др Миомир Јакшић (Студентски протести 1968. и успон неоли-
берализма).

Назив другог дела скупа био је „Смисао студентске побуне“ и у 
њему је већи акценат стављен на унутрашње догађаје у Југославији, пре 
свега на студентске демонстрације. Излагачи су били: др Драгомир Бонџић 
(Београдски универзитет 1968. године), проф. др Предраг Марковић (Шез-
десетосмаши – прва глобална генерација), Борис Милосављевић (Наслеђе 
студенске побуне из 1968. године), др Слободан Селинић (1968. и југосло-
венски писци: језички сукоб, демонстрације студената и спољнополитич-
ки изазови), Ђорђије Ускоковић (Студентска штампа 1968. године, пре и 
после), Љубомир Кљакић (Светска револуција 1968. и њени резултати) и 
проф. др Слободан Антонић (Студентски протести 1968, 1996. и 2006 – јед-
но поређење).

Верујемо да је за спознавање прошлости српског/југословенског 
простора и његовог позиционирања у међународном окружењу веома важ-
но што је Српска академија наука и уметности препознала значајан јубилеј, 
пола века од драматичне 1968. године, и тим поводом окупила истражива-
че различитих струка. Тај напор ће имати још већи допринос за науку када 
Академија буде ускоро објавила зборник радова са овог скупа.

Слободан СЕЛИНИЋ
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ПОДАЦИ О АУТОРИМА

Проф. др Јарослав В. Вишњаков,
Катедра за општу и националну историју 
Московског државног универзитета, Москва

Проф. др Божица Младеновић, редовни професор,
Филозофски факултет, Ниш

Др Срђан Мићић, истраживач сарадник,
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Владан Јовановић, виши научни сарадник,
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Драган Цветковић, музејски саветник, 
Музеј жртава геноцида, Београд

Др Драгомир Бонџић, виши научни сарадник,
Институт за савремену историју, Београд

Др Милутин Живковић, истраживач сарадник,
Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић

Др Јован Чавошки, научни сарадник, 
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Александар Раковић, виши научни сарадник,
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Вера Гудац Додић, виши научни сарадник,
Институт за новију историју Србије, Београд

Проф. др Драган Павловић, професор у пензији,
Dalhousie University, Halifax

Проф. др Бранко Бешлин, ванредни професор,
Филозофски факултет, Нови Сад
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Проф. др Александар Животић, ванредни професор,
Филозофски факултет, Београд

Проф. др Слободан Марковић, ванредни професор,
Факултет политичких наука, Београд

Академик проф. др Љубодраг Димић, редовни професор,
Филозофски факултет, Београд

Раде Ристановић, историчар, Београд

Др Сања Петровић Тодосијевић, научни сарадник,
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Слободан Селинић, виши научни сарадник,
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Александар Лукић, истраживач сарадник,
Институт за новију историју Србије, Београд
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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 20 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.

Рукописи достављени редакцији часописа Токови историје 
се не враћају. 
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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 

напомену у којој су дати подаци о чланку: у оквиру ког пројекта и у 
оквиру које институције је настао, ко га финансира (и евентуално за-
хвалнице)

- 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 

рада, апстракт, кључне речи и сам текст резимеа (који не прелази 
250 речи)

II Библиографски подаци у фуснотама и литератури

Библиографски подаци у фуснотама треба да сардрже:
- име и презиме аутора
- наслов дела: књиге или чланка и назив часописа или збор-

ника у коме је чланак објављен и податке о њему (број часописа, го-
дина издања, за зборник име уредника/приређивача)

- место издања, издавач, година издања /или датум присту-
па сајту и његова адреса/

- број стране са које је цитат
Сви подаци у фуснотама одвајају се запетама, а место из-

дања, издавач и година издања стоје у загради.

Библиографски подаци у литератури треба да садрже:
- презиме, име аутора
- наслов дела: књиге или чланка и назив часописа или збор-

ника у коме је чланак објављен и податке о њему (број часописа, го-
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дина издања, за зборник име уредника/приређивача, број страна на 
којима се налази чланак у часопису)

- место издања, издавач, година издања /или датум присту-
па сајту и његова адреса/

Наведени подаци у литератури одвајају се тачкама. 

III Примери за писање фуснота

НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ
Архив Југославије (АЈ), фонд 837, Кабинет председника Репу-

блике (КПР), II–1/175, Посета Источној Србији, 20–22. IХ 1969, Ин-
формативни материјал.

АЈ, КПР, I–1/1121, Порука председника Републике Јосипа Бро-
за Тита председнику САД-а Џералду Р. Форду, 6. септембар 1974.

ОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ
Записник са састанка Комисије за верска питања НР Србије 

15. 9. 1954, Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР 
Србије 1945–1978. године, приређивачи др Радмила Радић и др Мом-
чило Митровић, (Београд: ИНИС, 2012), 135–138.

ЦИТИРАЊЕ ИЗ КЊИГЕ
Андреј Митровић, Време нетрпељивих. Политичка историја 

великих држава Европе 1919–1939, (Београд: Српска књижевна за-
друга, 1974), 54–67.

Митровић, Време нетрпељивих, 55.
Исто, 190.

НАВОЂЕЊЕ ПРЕДГОВОРА, ПОГОВОРА 
ИЛИ ДРУГИХ ДЕЛОВА КЊИГЕ
Миле С. Бјелајац, „Драгиша Пандуровић у свом времену“, у: Ге-

нерал Драгиша Пандуровић. Живот и сведочења, приређивач Миле С. 
Бјелајац (Београд: ИНИС и КИЗ Алтера, 2007), 29.

 
ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ
Kemal H. Karpat, Ottoman Population 1830–1914. Demographic 

and Social Characteristics, (The University of Wisconsin Press, 1985), 
datum pristupa  8. 6. 2015, http://m.friendfeed-media.com/1d4fdaf358c
69c4c02100b94370454097403f76a



316

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2018.

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН У ПЕРИОДИЦИ ИЛИ НА ВЕБУ
Massimo Bucarelli, „A Late Friendship: Italian-Yugoslav Relations 

in the Second Half of the 20th Century (1947–1992)“, Токови историје 
3/2012, 23.

Leszeck Kuk, „Cyprien Robert, slavisant angevin et la grande émi-
gration polonaise“, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Year 1992, 
Volume 99, Issue 99-4,  505–515, datum pristupa 28. 8. 2015, http://www.
persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_1992_
num_99_4_3459

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН У ЗБОРНИКУ РАДОВА
Искра Баева, „1968 година – повратна за Източна Европа“, 

1968 – четрдесет година после, Зборник радова, ур. Радмила Радић, 
(Београд: ИНИС, 2008), 35.

МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Mr Violeta N. Obrenović, „Srpska memorijalna arhitektura 1918–

1955“, (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 
Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013).

Mehmet Celik, Tanzimat in the Balkans: Midhat Pasha’s 
Governorship in the Danube Province (Tuna Vilayeti), 1864-1868, A Master’s 
Thesis, The Department of History Bilkent University Ankara, June 2007, 
datum pristupa 8. 6. 2015, http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003316.
pdf 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ И РЕЧНИЦИ
T. Kić., „Ekmečić, Milorad“, Enciklopedija Jugoslavije, 4, E–Hrv, 

(Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1986), 9.
Merriam-Webster, „oral history“, Dictionary and Thesaurus, datum 

pristupa 2. 9. 2014, http://www.merriam-webster.com/dictionary/
oral%20history

IV Примери за састављање Извора и литературе

Уколико се у списку литературе наводи више дела објавље-
них ћириличним писмом, саставити списак по азбучном реду. Уко-
лико је на њему више радова који су објављени на страним језицима 
и латиничним писмом, требало би списак саставити по абецедном 
реду.



317

НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ
Архив Југославије: Фонд 507, Савез комуниста Југославије; 

Фонд 837, Кабинет председника Републике; Фонд 469, Савез удру-
жења драмских уметника Југославије.

ОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ
State Secretary Cordell Hull to President Roosevelt, March 12, 

1941, file 740.0011 European War 1939/8979a. Foreign Relations of the 
United States. Diplomatic Papers 1941, Volume II, Europe. Washington: 
United States Government Printing Office, 1959.

КЊИГЕ
Димић, Љубодраг. Културна политика Краљевине Југосла-

вије 1918–1941, I–III. Београд: Стубови културе, 1997.
Радић, Радмила, Момчило Исић. Српска црква у Великом рату 

1914–1918. Београд: Филип Вишњић, 2014.

НАВОЂЕЊЕ ПРЕДГОВОРА, ПОГОВОРА 
ИЛИ ДРУГИХ ДЕЛОВА КЊИГЕ
Бјелајац, Миле С. „Драгиша Пандуровић у свом времену“. У: 

Генерал Драгиша Пандуровић. Живот и сведочења, приређивач Миле 
С. Бјелајац, 19–90. Београд: ИНИС и КИЗ Алтера, 2007.

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ
Karpat, Kemal H. Ottoman Population 1830–1914. Demographic 

and Social Characteristics. The University of Wisconsin Press, 1985. Datum 
pristupa  8. 6. 2015. http://m.friendfeed-media.com/1d4fdaf358c69c4c0
2100b94370454097403f76a

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН У ПЕРИОДИЦИ ИЛИ НА ВЕБУ
Bucarelli, Massimo. „A Late Friendship: Italian-Yugoslav Relations 

in the Second Half of the 20th Century (1947–1992)“. Токови историје 
3/2012, 13–35.

Dimitrijević, Vesna. „Serbian Landowners in the Kingdom of 
Yugoslavia: The Case of Bogdan Dundjerski“. Balcanica XLII (2011), 117–
132. Datum pristupa 28. 8. 2015. DOI: 10.2298/BALC1142117D



318

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2018.

ЧЛАНАК ОБЈАВЉЕН У ЗБОРНИКУ РАДОВА
Баева, Искра. „1968 година – повратна за Източна Европа“. 

1968 – четрдесет година после, Зборник радова, ур. Радмила Радић, 
27–49. Београд: ИНИС, 2008. 

МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Obrenović, mr Violeta N. „Srpska memorijalna arhitektura 1918–

1955“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 
Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013.

Celik, Mehmet. Tanzimat in the Balkans: Midhat Pasha’s 
Governorship in the Danube Province (Tuna Vilayeti), 1864-1868. A Master’s 
Thesis, The Department of History Bilkent University Ankara, June 2007. 
Datum pristupa 8. 6. 2015. http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003316.pdf 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ И РЕЧНИЦИ
 „Josip Broz Tito“. Encyclopaedia Britannica Online. Datum pristupa 

12. 6. 2015. http://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito
Клајн, Иван и Милан Шипка. „ревизионизам“. Велики речник 

страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј, 2006. 

_______________________________

Детаљнија објашњења са примерима можете наћи на нашем 
сајту:

http://tokovi.istorije.rs/



319



320

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2018.

Издавач 
Институт за новију историју Србије, Београд 

Трг Николе Пашића 11 

Прелом текста 
Ђорђе Секерезовић 

Штампа 
Colorgrafx 

Тираж 
150 примерака 

На основу мишљења Министарствa просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, часопис Токови историје 

ослобођен је плаћања општег пореза на промет.

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

93/94

   ТОКОВИ историје : часопис Института за 
новију историју Србије = Currents of history : 
journal of the Institute for Recent History 
of Serbia / главни и одговорни уредник 
Слободан Селинић. - 1993, бр. 1/2-    
 . - Београд : Институт за новију историју 
Србије, 1993-     (Београд : Colorgrafx). - 24 cm

Три пута годишње. - Je наставак: Tokovi 
(Beograd) = ISSN 0354-1223
ISSN 0354-6497 = Tokovi istorije
COBISS.SR-ID 44343042 


