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Предговор
У зборнику који је пред читаоцима сакупљени су чланци
који су настали из предавања одржаних на Научној трибини
Института за новију историју Србије током 2013/14. године.
Трибина се одвија кроз дијалог излагача и публике, што ауторима пружа могућност да провере своје ставове, добију нове
информације и корисне сугестије. С друге стране, писана форма
је прилика да се сазнања, идеје и информације добијене кроз
дијалог на трибини унесу у коначну верзију радова. На тај начин
аутори предавања, односно чланака у срећном су положају да
унапред чују неке од критика и допуна које остали историчари
чују тек од рецензената или тек када рад већ буде објављен. То,
међутим, не значи да и ове радове нису прегледали компетентни
рецензенти.
Будући да Научна трибина није била тематски конципирана, једина два заједничка именитеља радова у овом зборнику
јесу: да се баве историјом XX века и да су аутори млади истраживачи – доктори и докторанди. Географски, њихови радови обухватају просторе од Србије, преко Југославије до Кине, Индије и
Бурме. Ово се може учинити мало прешироким, али треба увек
имати у виду да се и историја мањих географских целина или
земаља увек одвија у ширем регионалном и светском контексту,
као и то да мноштво историја мањих региона, земаља и области
заједно чини светску историју. Аутори чланака су у сваком тренутку били свесни ширег контекста својих тема, односно локалних реперкусија светских дешавања и процеса, показујући да су
упркос младости, као историчари постигли професионалну зрелост.
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Пошто се чланци у Зборнику одликују тематском разноликошћу, решили смо да их поређамо хронолошким редом онолико колико је то било могуће – не само зато што се поједини
чланци делимично или потпуно временски преклапају већ и
зато што радови о појединим раздобљима садрже осврте на време које им је претходило. Зборник отвара рад Душана Бојковића
„Југословенски комунисти и српско питање у народнофронтовској фази (1935–1941)“ чија тема није нова али још увек јесте, и
биће вероватно још дуго, научно и друштвено спорна. Кратко
речено, аутор разматра како су се југословенски комунисти
између два светска рата односили према питању српског народа
у Југославији, и у вези с тим, према питању разбијања, односно
реорганизације југословенске државе – посебно последњих шест
година пред укључивање Југославије у Други светски рат.
Други чланак у Зборнику, „Завод за принудно васпитање у
Смедеревској Паланци: старе контроверзе и нова тумачења“ Александра Стојановића, бави се темом о којој је још више и још
полемичније писано. Реч је о специфичној поправно-васпитној
установи коју је основао Недићев колаборационистички режим за
младе припаднике комунистичког покрета током окупације Србије у Другом светском рату. О тој установи су се у историографији и
публицистици дуго ломила копља комунистичких и антикомунистичких аутора, а Стојановић је учинио врло успешан покушај
њеног реалнијег и трезвенијег сагледавања и оцене.
Александар В. Милетић се у свом прилогу „Између два
конгреса: Политички ставови Милована Ђиласа (1948–1952)“
бави једном од кључних личности југословенског и светског
комунистичког покрета, Милованом Ђиласом, и то у раздобљу
које је аутор идентификовао као кључно за Ђиласову трансформацију од убеђеног бољшевичког верника у социјалистичког
дисидента светског гласа. Иако тај преображај у овом раздобљу
није био завршен, Милетић даје обиље података који приказују
како се он одвијао.
Дејан Зец је својим чланком „Од узорног омладинца до
бунтовника без разлога – популарне представе о фудбалерима у
8

Југославији 50-их и 60-их година XX века“ дао вредан допринос
социјалној историји југословенског социјализма на примеру
„најважније споредне ствари на свету“ (па и у социјалистичком),
фудбала и фудбалера. Он приказује како су комунистичке власти
користиле спорт у политичке сврхе, као и то како је са друштвеном и медијском либерализацијом 50-их и 60-их ситуација
почињала да измиче контроли владајућих кругова услед комерцијалних порива штампе и других медија који су, да би задовољили знатижељу публике, славне фудбалере приказивали онаквима какви су они у стварности и били, тј. као људе од крви и
меса.
Рад Милана Игрутиновића „Југословенско-француски
економски односи 50-их година 20. века“ осветљава економске
односе две некадашње квазисавезнице из времена од пре Другог
светског рата у светлу потпуно измењене ситуације у Европи и у
двема земљама после њега. Те промене нису обрисале старе југословенске и чак српске дугове, али су створиле и проблем обештећења француским власницима за имовину национализовану у
Југославији после доласка комуниста на власт. Аутор је детаљно
приказао преговоре о питању дугова и објаснио како је споразум
о њиховом регулисању 1958. отворио пут повећању трговинске
размене. Приказао је и спољне и унутрашње тешкоће које су
ограничавале њен даљи раст. У историографији као што је наша,
која не обилује прилозима из економске историје, овај рад треба
посебно поздравити.
Последњи прилог у Зборнику, „Поглед на југословенску
несврстану политику из азијских архива: нови прилози историји
односа Југославије и Трећег света“ Јована Чавошког, баца светло
на југословенску несврстану политику из, за наше прилике врло
неуобичајеног угла. Аутор нас упознаје са углавном недавно
отвореном архивском грађом Кине, Индије и Мјанмара (Бурме).
Све три земље су имале врло интензивне односе са социјалистичком Југославијом и због својих интереса пратиле су њену
дипломатску активност у земљама Трећег света. Чавошки указује на измењено посматрање Хладног рата у коме се баш Трећи
9

свет види као „трећа страна“ без чијег упознавања није могуће
ни право сагледавање тог историјског раздобља. Велика улога
Југославије је недвосмислено посведочена и у документима
поменуте три земље који тек чекају да буду детаљније истражени и вредновани. Овај рад снажно голица истраживачку радозналост, па се треба надати да ће се његовом аутору у скорој
будућности прикључити више младих историчара.
Сви чланци у овом зборнику представљају вредне доприносе нашој историографији и могу да послуже као добра основа
за популаризацију Научне трибине Института, која је отворена
не само за млађе историчаре и не само за чланове Института за
новију историју Србије. Редакција Научне трибине и Институт ће
се и убудуће трудити да кроз Трибину и објављивање радова
насталих за њене потребе подстакну научни дијалог и упознају
ширу јавност са актуелним развојем наше историографије.

Београд, фебруара 2016.
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Др Зоран Јањетовић

Душан БОЈКОВИЋ, докторанд
Одељење за историју
Филозофски факултет Београд

УДК 329.15 (497.1)''1935/1941''
323.1(=163.41)''1935/1941''

ЈУГОСЛОВЕНСКИ КОМУНИСТИ И СРПСКО ПИТАЊЕ
У НАРОДНОФРОНТОВСКОЈ ФАЗИ (1935–1941)

АПСТРАКТ: У овом раду анализиран је однос руководства Комунистичке партије Југославије према српском народу и Србији у периоду од 1935. до 1941. Назначене граничне године одређене су, с једне стране, прокламовањем политике Народног фронта на Седмом конгресу Комунистичке интернационале средином 1935, а с
друге, уласком Краљевине Југославије у Други светски рат априла
1941. Истраживање је засновано на анализи докумената партијске провенијенције похрањених у Архиву Југославије, потом објављених извора КПЈ (резолуције конгреса и конференција), текстова
водећих југословенских комуниста и написа у партијској штампи.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Комунистичка партија Југославије, нације, Срби,
Србија, великосрпски хегемонизам, самоопредељење

Током 19. и 20. века национално питање је за балканске
народе имало изванредан значај. Повремено потискиване или
скрајнуте, али никада у потпуности укинуте, националне аспирације остајале су живе, користећи готово сваку прилику за
излазак на политичку сцену. У југословенском случају грађански
ратови 1941–1945. и 1991–1995. додатно су потврдили важност
овог питања.
Попут осталих политичких организација и странака у Краљевини СХС/Југославији, Комунистичка партија Југославије (КПЈ)
је, вођена сугестијама Комунистичке интернационале (КИ,
Коминтерна), препознала снагу националног питања. Историја
11

ДУШАН БОЈКОВИЋ

Партије у међуратном периоду показује скоковит развој националне политике: од прихватања тезе о једном „троимеоном“,
односно „троплеменом“ народу, до различитих, често противречних, пројеката о разбијању југословенске државе на националним
основама. Признавањем пет нација уочи Другог светског рата –
Срби, Хрвати, Словенци, Македонци, Црногорци – комунисти нису
проблем нација у југословенској држави довели до краја. Током
шездесетих година званично је промовисана „муслиманска нација“, док је попис становништва из 1981. забележио постојање
„Југословена“.
Иако је у југословенској/српској историографији током
протеклих деценија владало живо интересовање за ово питање,
само мањи број радова може издржати научну критику. Озбиљним, стручно поузданим истраживањима углавном је покривен
период од стварања југословенске државе 1918. до средине тридесетих година, односно до промена у врху КПЈ 1937. и догађаја
који су претходили постављењу Јосипа Броза на чело Партије.1
Такође, најбоље је истражено хрватско питање, које је у међуратном периоду посматрано као основно полазиште у разрешавању кризе у земљи. Иако је српско питање за живота Јосипа Броза
држано по страни, оно је остало присутно у свеукупној историји
Партије и обе југословенске државе. Тако се однос КПЈ према
српском народу може пратити и кроз политику партијског врха
према осталим несрпским народима и националним мањинама
чији су се етнички простори додиривали или преклапали са српским.
Комплексност проблема нација у југословенској држави и
ставова КПЈ и њених представника према националном питању
огледа се, поред осталог, у важности појединца и његове улоге у
1

Десанка Пешић, Југословенски комунисти и национално питање (1919–1935),
(Београд: Рад, 1983); Branislav Gligorijević, Kominterna, jugoslovensko i srpsko
pitanje, (Beograd: ISI, 1992); Gordana Vlajčić, KPJ i nacionalno pitanje u Jugoslaviji
1919–1929, (Zagreb: „August Cesarec“, 1974); Gordana Vlajčić, Kominterna i taktika borbe „klase protiv klase“ 1927–1934, (Zagreb: Cekade, 1989); Gordana Vlajčić, Jugoslovenska revolucija i nacionalno pitanje (1919–1927), (Zagreb: Centar za
kulturnu djelatnost, 1984).
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историјским процесима, раду Партије и креирању партијске
политике. Дубоко утопљени у механизам Партије, њени припадници, поготово ниже чланство, нису могли напредовати даље од
кадровика, дисциплинованих чиновника, ослобођених потребе
критичког промишљања, али не и одговорности за непоштовање
„партијске линије“ и ауторитета у светском радничком покрету.
Званични партијски документи остављају веома мало простора
за увид у личне иницијативе чланова КПЈ. Посматрано из данашње перспективе, не можемо са сигурношћу одредити у којој
мери су просторно порекло, политичко окружење, породични
односи, социјални статус, личне аспирације, национална и конфесионална осетљивост сваког појединца у редовима руководства комунистичког покрета утицали на формирање ставова КПЈ.
У складу с наведеним, током истраживања ослонили смо се на
анализу званичних партијских докумената: резолуција партијских конгреса и конференција, прогласа Централног и покрајинских комитета, написа и говора водећих југословенских комуниста и др.
*
*

*

Југословенски социјалисти и комунисти поздравили су
формирање Краљевства2 Срба, Хрвата и Словенаца 1918, које је,
према њиховом мишљењу, остварено на основама националног
јединства троименог, односно троплеменог народа.3 На Другом,
тзв. Вуковарском конгресу (јун 1920), на коме је Социјалистичка
2
3

Краљевство СХС преименовано је у Краљевину СХС 15. јула 1920. - Branko
Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, I–III, (Beograd: Nolit, 1988), I/26.
Историјски архив Комунистичке партије Југославије, том II: Конгреси и
земаљске конференције КПЈ 1919–1937 (ИА КПЈ), (Београд: Култура, 1949),
10–13. Обраћајући се „браћи и друговима“ током 1919, комунисти су говорили како би „сада [...] требало да настане мир“, јер је дошло до уједињења
„Југословена“. Међутим, њихово незадовољство изазвано је политиком
„домаћих капиталиста“ који „удружени са енглеско[-]француским не дају
нам мира“ (Архив Југославије (АЈ), фонд 507, Централни комитет Савеза
комуниста Југославије (ЦК СКЈ), 1919/9).
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радничка партија Југославије (комуниста) преименована у
Комунистичку партију Југославије, усвојен је став према коме би
свако прихватање било каквих разлика између Срба, Хрвата и
Словенаца у националном смислу водило растакању државне
заједнице и слабљењу радничког покрета у земљи. Посебно је
наглашено да ће КПЈ „остати и даље на бранику идеје националног јединства и равноправности свију националности у земљи“.4
Међутим, услед све снажнијег утицаја Коминтерне почетком
двадесетих година, унутар КПЈ почеле су се јављати сумње у
целисходност решавања националног питања у „систему буржоаских друштвених односа“.5 Македонско питање званично је
отворено на Првој земаљској конференцији КПЈ (јул 1922), када
је потврђено право македонског народа на самоопредељење.
Питање Црне Горе посматрано је искључиво у државноправним,
односно политичким оквирима. Док се у Вардарској Македонији
могло уочити мање или више снажно изражено антијугословенско, антисрбијанско и, у крајњој линији, антисрпско расположење, у Црној Гори комунисти нису могли остварити подршку
ширих слојева на основу тезе о угњетавању осталих нација од
стране српске буржоазије, будући да већина Црногораца није
гајила осећање националне посебности у односу према Србима. С
друге стране, вође КПЈ уочиле су, и у својој пропаганди успешно
користиле, незадовољство становништва Црне Горе изазвано
губитком црногорских државних симбола и државности након
децембра 1918.6
4

5
6

ИА КПЈ, 42. У једном извештају КПЈ о приликама у југословенској заједници
упућеном Коминтерни крајем јануара 1921. стоји: „Потпуна неспособност
буржоаских странака да управљају земљом и стална политичка реакција,
која се испољавала у честим кризама владе, водиле су сталној државној
кризи, а нарочито кризи идеје националног јединства“ (АЈ, фонд 790/1,
Комунистичка интернационала (КИ), 1921/2, 8).
Sima Marković, Tragizam malih naroda. Spisi o nacionalnom pitanju, priredila
Desanka Pešić, (Beograd: „Filip Višnjić“, 1985), 14.
Aleksa Đilas, Osporavana zemlja. Jugoslovenstvo i revolucija, (Beograd: Književne
novine, 1990), 95–96. У својој пропаганди црногорски комунисти говорили
су о „стотинама и хиљадама црногорских синова, који падоше у оном тужном и жалосном раздобљу наше историје од 1918–1924, раздобљу у којем
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На Четвртом конгресу КПЈ (октобар 1928), поред Срба,
Хрвата, Словенаца и Македонаца у ред југословенских нација
дефинитивно су сврстани Црногорци, чиме је „црногорско питање“ изашло из сфере политичког, односно државноправног проблема.7 Такође, у потпуности су прихваћене тезе Коминтерне о
превласти „великосрпске буржоазије“ и потреби разбијања Краљевине СХС. У том циљу требало је подржати сепаратистичке
тенденције свих несрпских народа. Право на „самоопредељење
до потпуног отцепљења“ проширено је на националне мањине
на „Косову“8 и у Војводини (Банат, Бачка, Барања). Посебно је
наглашено да „на мађарској [истакнуто у оригиналу – Д. Б.] територији у Северној Војводини [...] спроводи великосрпска буржоазија такође своју денационализаторску политику“.9 У перспективи КПЈ предвиђено је формирање независних „радничкосељачких“ република: Хрватска, Словенија, Македонија, Црна
Гора. Положај Србије и права српског народа нису дефинисани.
Завођење личног режима краља Александра Карађорђевића 6. јануара 1929. додатно је оснажило ставове унутар КПЈ о
потреби уједињења свих „прогресивних снага“ против „главног
непријатеља“ – „великосрпске војно-фашистичке диктатуре“.
Истовремено, комунисти су се залагали за формирање „слобод-

Србијанци ’нож крвави вргоше‘ међу Црногорце, да би тако над њима могли
лакше владати. [...] Уједињењем са Србијом [1918] ми смо били преварени. И
ми данас [1937] морамо узвикнути: доста је било пролијевања црногорске
крви, доста је било гажења, доста је било робовања другоме! Црногорци
неће да буду поробљено племе, они хоће да живе и раде као слободан народ
у слободној држави. За зла и увреде нанешене црногорском народу крива је
Србија“ (АЈ, ЦК СКЈ, збирка Црна Гора, I/25).
7 Dušan Lukač, Radnički pokret u Jugoslaviji i nacionalno pitanje 1918–1941, (Beograd: ISI, 1972), 245–248.
8 До формирања Обласног комитета КПЈ за Косово и Метохију 1937. унутар
КПЈ није постојала јасно изражена свест по питању граница „Косова“. Старији чланови попут Филипа Филиповића су током двадесетих година о овом
делу Старе Србије говорили као о „Северној Арбанији“, у чему треба препознати предратне ставове Димитрија Туцовића. Више: Dimitrije Tucović, Srbija i
Arbanija. Jedan prilog kritici zavojevačke politike srpske buržoazije, (Beograd: Kultura, 1946), 15–19, 49.
9 ИА КПЈ, 152–153.
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них и самосталних“ република: Србије, Хрватске, Словеније,
Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Војводине.10
Почетком тридесетих година унутар КПЈ јавили су се
одређени дисонантни тонови по питању односа према „Србима
пречанима“. Ђуро Цвијић је 1932. иступао против гледишта
појединих хрватских комуниста да се проблем конституисања
хрватске националне државе и њено отцепљење од Краљевине
Југославије може решити, по узору на сеобу Грка из Мале Азије,
исељењем српског становништва из „Хрватске“ или једноставном одлуком да „пречански Срби“ не припадају српској нацији.
Предлагао је да се „српском подручју“ од Глине до Гламоча и од
Прњавора до Плашког призна право на самоопредељење или
омогући стварање аутономне јединице.11 Овај и слични предлози нису се нашли ни у једном званичном документу КПЈ. Јосип
Чижински је 1932. говорио да су „пречански Срби [...] такођер
национално угњетавани“,12 што је указивало на постојање два
одвојена елемента унутар српског националног корпуса: Србијанце и Србе ван Србије.13 У вези с тим, Цвијић је писао Чижинском: „Ваш став ‘и пречански Срби су данас такође национално
угњетени’, из чега не може да се извуче други закључак, него да
пречанске Србе сматрате другом нацијом од Србијанаца, пошаљите другу [Јосифу Висарионовичу] Стаљину да би њега и
Коминтерну обогатили сасвим новом концепцијом о нацији и
националном угњетавању“.14
Долазак националсоцијалиста на власт у Немачкој 1933.
условио је промену ставова Коминтерне по питању опстанка
актуелних државних структура у Европи. Рушење „версајског
система“ остављено је за будућност. Мада су у начелу прихватили нове смернице из Москве, у реторици југословенских комуниПешић, н. д., 259.
Gligorijević, n. d., 286–290.
12 АЈ, КИ, 1932/130.
13 Више: Ivan Očak, Gorkić: život, rad i pogibija. Prilog biografiji, (Zagreb: Globus,
1988), 215–216.
14 АЈ, КИ, 1932/208.
10
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ста опстали су раније усвојени стереотипи о превласти српске
буржоазије у заједничкој држави. На Четвртој земаљској конференцији КПЈ (децембар 1934) оцењено је да „великосрпска Југославија представља у Европи једно од најопаснијих огњишта
новог империјалистичког рата“. У тој „версајској творевини“ сву
власт „у несрпским земљама имају великосрпска буржоазија,
великосрпски генерали, чиновници и њихова поткупљена послуга из редова буржоазије и кулака угњетених нација“.15 Да су
вође КПЈ посматрале Краљевину Југославију као проширену
Србију, потврђује предлог резолуције о сељачком питању, разматран на Четвртој земаљској конференцији, у коме стоји да се
КПЈ „бори за право и слободу свих потлачених народа да се самоопределе, да се отцијепе од Србије и створе своју засебну државу
(Хрватску, уједињену Словенију, Македонију, Црну Гору)“. Овај
пројекат није усвојен због притиска из Москве. Тако ни на Четвртој земаљској конференцији КПЈ питање федерализације или
разбијања земље није званично разматрано, али се помињу
„радничко-сељачке владе у Хрватској, Далмацији, Словенији,
Србији, Црној Гори, Босни [и Херцеговини] и Војводини“.16
Вођени новим курсом Коминтерне, који је подразумевао
свргавање актуелног режима уз помоћ „прогресивних снага“ и
„национално угрожених“ народа, југословенски комунисти
донели су 1934. одлуку да се у оквиру КПЈ формирају КП Словеније (КПСл), КП Хрватске (КПХ) и „у најближој будућности“ КП
Македоније (КПМ). Тежиште деловања КПЈ усмерено је ка снажнијем ангажовању „месних националних кадрова“, популарисању Партије међу „угњетеним народима“ и сузбијању „националног реформизма“. Посебно је наглашено како „интернационалистички карактер и партијско-политичко и организационо јединство КП[Ј] [...] неће бити овом одлуком ослабљено, јер ће КП
Хрватске и КП Словеније бити саставни дијелови КП Југославије,
имати у њеном руководству представнике и потчињавати се
15
16

ИА КПЈ, 244, 248–249.
Исто, 227.
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заједничком руководству Ц[ентралног] К[омитета] КПЈ“. Одлуком о формирању КПХ, КПСл и КПМ желело се оповргнути уврежено мишљење о анационалности комуниста. На тај начин КПЈ је
проналазила политичку противтежу националним програмима
„грађанских странака“ у Краљевини Југославији.17
На Четвртој земаљској конференцији КПЈ неколико важних питања остало је отворено. Истичући значај националног
питања за придобијање маса у „угњетеној“ Црној Гори, делегат
Ристо Лековић изнео је предлог о формирању КП Црне Горе.
Партијско руководство одбило је дискусију о овом питању због
нерешеног националног питања у Црној Гори, у којој је постојало
осећање посебности према Србији, али не и према Србима.
Питање формирања србијанске комунистичке партије није постављено, уз образложење да „радне масе у Србији не траже стварање КП Србије“. У даљем тексту стоји како је „ово разумљиво“, с
обзиром на то да „српски народ није национално угњетен. Срби
су владајућа нација и не осјећају националног угњетавања са
стране друге народности. Према томе, ни класна борба не заузима облике борбе за национално ослобођење“.18 Наведени редови
стоје у сагласју са званичном политиком КИ и КПЈ према којој је
национално питање у Србији – без Војводине и „Косова“ – дефинитивно решено након уједињења 1918, заслугом српске буржоазије. Идејну основу за изостављање Србије из концепта националних партија југословенски комунисти су пронашли у организационој структури СКП(б), у којој није постојала руска национална партија.
Однос КПЈ према заједничкој држави званично је дефинисан на састанку партијског врха у Москви 1. августа 1935. Задржавајући у својој идеологији „принципијелно гледиште самоодређења народа са правом на отцепљење, комунисти узимају у
обзир садашњу међународну ситуацију и при услову уништења
националне неравноправности, максималних гаранција слободе
17
18

Више: Пешић, н. д., 260–267.
Proleter, br. 7–8, jul–avgust 1935.
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хрватског и других народа и слободног пристанка тих народа, не
изјашњавају се за отцепљење тог народа од данашње државне
заједнице – Југославије“.19 Из наведеног се чини да су југословенски комунисти у потпуности усвојили ставове представника
КИ о потреби очувања целовитости југословенске државе. Међутим, директиву Коминтерне о одбрани граница Краљевине Југославије руководство КПЈ је у овом тренутку (1935) доживело као
израз политичке тактике представника светског пролетаријата,
у циљу борбе против фашизма.20 У том смислу, у Одлуци Политбироа Централног комитета(ЦК) КПЈ говори се о процесу решавања националног питања у Краљевини Југославији и освајању
„максималних слобода“ и права несрпских народа у „садашњој
ситуацији“, док се потпуно ослобођење „потлачених народа“
може догодити једино у оквиру социјалистичке револуције светских размера. На овом састанку није расправљано о унутрашњем
уређењу државе, али су истакнути захтеви у циљу „слободног
бирања народних скупштина за сваки народ у Југославији“. Овде
се у првом реду мисли на сазивање „Хрватског сабора“, потом
„словеначке, македонске, црногорске, босанске и војвођанске
народне скупштине“.21 С обзиром на прокламовани принцип
формирања народних скупштина за „сваки народ у Југославији“,
остало је нејасно питање Војводине и Босне и Херцеговине. Ове
покрајине су несумњиво издвојене у организационом смислу
због националне шареноликости њиховог становништва. У програму КПЈ о преуређењу југословенске државе није разматрано
питање Србије и образовања српске народне скупштине. Изнад
свега, српском народу је поручено како треба да „помаже захтјеве и борбу других народа за равноправност, јер народ који угњетава друге народе, не може бити слободан“.
Теза о „заједничком непријатељу“ добила је потпуну потврду априла 1936, на пленарној седници ЦК КПЈ у Прагу и Бечу
(тзв. Априлски пленум). На овој седници, сазваној без претходног
АЈ, КИ, 1935/520.
АЈ, КИ, 1935/316–4.
21 ИА КПЈ, 368–370.
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консултовања КИ, у средишту дискусије био је „великосрпски
фашизам“, оличен у влади Милана Стојадиновића.22 У Резолуцији
Априлског пленума КПЈ је позивала једино на борбу против
„великосрпског фашизма“, док се проблем фашизма у Европи, пре
свега у Немачкој и Италији, налазио у другом плану. Такође,
питање деловања у циљу сузбијања фашистичких покрета у земљи (усташе) није разматрано. Како су се одлуке Aприлског пленума ЦК КПЈ умногоме разликовале од политике народног фронта прокламоване средином 1935, Коминтерна је у лето 1936.
организовала „саветовање при ЦК КПЈ“ у Москви. Одбачене су
одлуке Априлског пленума, јер оне „не одражавају искуство партијског рада у земљи“, већ су „резултат трулог компромиса између неколицине водећих другова и садрже велики низ грубих
политичких погрешака које су у супротности са линијом VII
свјетског конгреса [КИ]“. У Резолуцији ЦК КПЈ наглашено је да је
Партија „многе погрешке учинила [...] у националном питању“.
Оцењено је како је „до VII конгреса [КИ], КПЈ разумијевала и пропагирала паролу самоодређења, укључујући и отцјепљење, на
потпуно секташки начин. Отцјепљење се није сматрало правом
потлачених народа, него условном потребом. О политичкотериторијалној аутономији, за народе који не желе отцјепљење,
није било ни говора“. Коначно, заузет је недвосмислен став према
југословенској држави: „КПЈ иступа против разбијања садашњег
државног подручја Југославије јер хоће да то преуређење државе
постигне мирним путем, на основу националне равноправности“.23
Водећи се смерницама из Коминтерне, КПЈ је започела
ревизију односа према Краљевини Југославији. Мада су се јављали упоредо са упорним потврђивањем старе праксе и повременим одступањима од званичне линије КИ, ови ставови наговештавали су промену политичког курса Партије и њеног односа
према југословенској држави, националном питању и опозицио22
23

Исто, 380–385.
Исто, 395.
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ним странкама. У тзв. „Писму за Србију“, упућеном из Беча 2.
новембра 1936. у име ЦК КПЈ,24 наведено је како се „љевичари“
залажу за „слободну заједницу свих народа Југославије у садашњим границама, уређену по федеративној основи, а против сваког угњетавања и хегемоније било којег народа по другоме.
Дакле, хрватски, словеначки, српски, македонски и црногорски
народ треба да се на демократски начин изјасне како желе да
уреде своје међусобне односе у државној заједници. Исто тако,
народ у Војводини и Босни и Херцеговини има право да се изјасни о свом односу у државној заједници“. Подсећајући на то како
„нема демокрације без националне слободе [...] и нема националне слободе без демокрације“, партијски врх је предлагао расписивање избора на покрајинском нивоу, „ради тога да би Хрвати, Словенци, Срби, Македонци, Црногорци, па и Војводина и
Босна и Херцеговина могли да формирају своје националне
скупштине (саборе), који би суверено одлучивали о својим националним и регионалним захтјевима и државном уређењу“.25
Насупрот већини претходних званичних партијских докумената,
овде је проблем државног уређења Краљевине Југославије и
њених нација посматран у целини: српски народ није изузет из
планова КПЈ о будућем преуређењу земље. Стварањем „националних скупштина“ за све југословенске народе (Хрвати, Словенци, Срби, Македонци, Црногорци) потврђен је „принцип
народности“ који, међутим, није доследно примењен у случају
Војводине и Босне и Херцеговине.
У „Писму за Србију“ питање разбијања југословенске
државе није разматрано. Југословенским народима остављено је
У старијој југословенској литератури стоји да је аутор тзв. „Писма за Србију“
Јосип Броз. Питање ауторства овог текста покренуо је Перо Симић, закључивши да је Јосип Броз „у припреми својих сабраних дела [...] практично све
документе ЦК КПЈ, без обзира ко их је састављао, прогласио својим ауторским делима“, те да је „за свој ауторски рад присвојио и ʻПисмо за Србијуʼ из
новембра 1936, који је потписан псеудонимом ʻПетарʼ, кога Тито никад није
користио, већ члан партијског Политбироа Адолф Мук“ (Перо Симић, Тито:
тајна века, (Београд: Новости, 2009), 273).
25 Josip Broz Tito, Sabrana djela, I–XXX, (Beograd: Komunist – BIGZ, 1981–1989),
III/33–36.
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једино да „мирним путем“ уреде заједничку државу. Наглашено
је да у платформи за Народни фронт „мора јасно и недвосмислено доћи до израза ријешеност да ће се право самоопредељења
свих народа поштовати, тј. не само право Хрвата, Срба и Словенаца него и Македонаца и Црногораца, а исто тако право народа
у Војводини и Босни и Херцеговини да одлучи о томе да ли да
сачува своју регионалну самосталност у федеративној држави.
Такођер треба истаћи права народних мањина: Нијемаца, Мађара
и Албанаца на равноправност“. Одредивши „два основна питања“, аутор овог писма је записао: „1. федеративна држава“ и „2.
колико федеративних јединица (мислим седам)“.26 Мада нису
побројане „федеративне јединице“, јасно је да се мисли на Србију, Хрватску, Словенију, Македонију, Црну Гору, Војводину и Босну и Херцеговину. Из наведеног се стиче утисак да су југословенски комунисти у потпуности дефинисали своју националну
политику. С друге стране, питање Немаца, Мађара, Албанаца и
других ентитета у Краљевини Југославији није решено, јер је
остало нејасно шта се подразумева под паролом „истицања права националних мањина“.
Упоредо са лаганим прихватањем новог односа према
југословенској држави у реторици комуниста одржали су се
антијугословенски и антисрбијански ставови. Тако у једном прогласу ЦК КПЈ из јануара 1937. стоји: „Да би заједничка борба
народних маса свију народа Југославије против фашизма и ратних пустоловина, за слободу и демокрацију, побједила“, неопходно је спровести „рјешење националног питања, сагласно начелу
демократског права на национално самоопредељење. То рјешење мора се поклапати са тежњама и вољом свију народа Југославије, а прије свега оних народа које великосрпски шовинизам
угњетава и запоставља. Режиму великосрпске хегемоније и
великосрпског централизма треба учинити крај“. Док је „великосрпски хегемонизам“ посматран у равни са немачким и италијанским фашизмом, изостављени су усташки и други профашис26

Исто, 37.
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тички покрети у Краљевини Југославији: „Сви српски, хрватски,
словенски [словеначки – Д. Б.], босански, црногорски, војвођански, македонски, и албански демократи морају схватити: Заједничког непријатеља, великосрпски фашизам, Хитлеров и Мусолинијев фашизам, који угрожава независност народа Југославије,
може се побиједити само уједињеним снагама, само борећи се
раме уз раме“.27
Средином 1937. започето је преобликовање организационе и кадровске структуре КПЈ. Одласком Јосипа Чижинског са
политичке сцене улогу предводника комуниста преузимао је
дотадашњи организациони секретар и „други човек“ у Партији –
Јосип Броз. У циљу јачања позиција комунистичког покрета у
Србији, ЦК КПЈ је средином 1937. образовао Покрајински комитет (ПК) КПЈ за Србију, на челу са Александром Ранковићем. Исте
године формиран је Обласни комитет (ОК) КПЈ за Косово и
Метохију, који је у организационом смислу гравитирао ка Покрајинском комитету КПЈ за Црну Гору. Непосредним повезивањем
Обласног комитета КПЈ за Косово и Метохију са Централним
комитетом КПЈ 1940. наговештен је став Партије у прилог индивидуализације ове области, коначно потврђене након Другог
светског рата 1945. Комунисти су се посебно обраћали албанском становништву, захтевајући њихово „национално ослобођење“, „повратак земљишта одузетог колонизацијом“, „право на
бесплатно насељење на читлуцима за арнаутску сиротињу“,
„право на народни језик“, „на школе и општинске самоуправе“,
„слободу вероисповести и обичаја“ итд. Партијски врх је јануара
1938. иницирао стварање „Шиптарског народног комитета“, који
је требало да се бори за равноправност Албанаца у југословенској држави. Међутим, упркос снажно израженој подршци албанском националном покрету, КПЈ није „продрла међу Арнауте“.
Октобра 1940. у Обласном комитету било је 23 Албанца (два у
руководству) од укупно 239 чланова.28
27
28

Proleter, br. 2, februar 1937.
Али Хадри, „Консолидација Комунистичке партије Југославије на Косову у
периоду 1937–1941. године“, Токови револуције 6/1971, 3–14; Ali Hadri, „Peta
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Немачком анексијом Аустрије 12. марта 1938. („Аншлус“)
Краљевина Југославија је за суседа добила европску силу првог
реда. У проширењу граница Трећег рајха комунисти су видели
даљи продор немачке државе ка истоку. Суочена са нацистичком
претњом, КПЈ је позивала све народе унутар Краљевине Југославије на одбрану заједничке државе. Србима је назначено да се
„Шумадија брани с Караванкама“, те да је „судбина српског народа“ везана „с слободом Словенаца и Хрвата“. Недвосмислено је
истакнута паралела између турског освајања Балкана током 14.
века и савремене опасности од немачког продора: „Као што је
послије пораза на Марици дошло Косово, тако би и после пада
Љубљане и Загреба дошао на ред Београд“. У том смислу, наглашено је како „без Словеније нема Југославије, без слободе Словенаца и Хрвата нема слободе ни српском народу“.29
Унутар кругова КПЈ крајем тридесетих година проблем
очувања југословенске заједнице постављен је испред осталих. О
националном питању најчешће је говорено у контексту јачања
веза међу југословенским народима, док је КПЈ заузела нешто
умеренији став према Србима и Србији. По питању односа Срба
према осталим народима Краљевине Југославије у пропаганди
Партије говорено је да „српски народ никада није хтео то угњетавање. Он је данас [1940] свестан куд оно води и њега самога“.
Антијугословенски и антисрбијански ставови најупорније су се
одржали унутар македонског покрајинског руководства. За
Методија Шаторова, предводника македонских комуниста,
„великосрпски хегемонисти“ нису само „класни“ већ и „национални непријатељи“.30 Мотив „националног ослобођења“ представљао је средиште политичке линије македонског руководс-

zemaljska konferencija i organizacija KPJ na Kosovu“, Peta zemaljska konferencija
Komunističke partije Jugoslavije, zbornik radova, priredili Zlatko Šepo i Ivan Jelić
(Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske – Školska knjiga, 1972),
296.
29 Proleter, br. 1, maj 1939.
30 Izvori za istoriju SKJ, tom I, knj. 10: Peta zemaljska konferencija KPJ, priredili Pero
Damjanović, Milovan Bosić i Dragica Lazarević, (Beograd: Komunist, 1980), 350.
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тва, а основна парола изражена је у захтеву за исељење српских
колониста из Вардарске Македоније.
На Петој земаљској конференцији КПЈ, одржаној октобра
1940, осуђени су ставови Методија Шаторова, који је у свом
реферату позивао на борбу против „угњетача македонског народа“ и изгон српских колониста, војника, жандарма и чиновника.31 Овако изражено антисрпско расположење секретара ПК КПЈ
за Македонију треба довести у везу с мање или више прикривеном политиком бугарских комуниста, који су у пракси деловали
у циљу прикључивања Вардарске Македоније Бугарској, уз негацију македонског националног идентитета. Познато је да су
међуратне године Методија Шаторова испуњене радом у Бугарској радничкој партији (члан ЦК постао је 1927) и Коминтерни,
те да је његов долазак на место секретара македонског ПК средином 1940. стајао у непосредној вези са подршком коју је секретар КИ Георги Димитров пружио Јосипу Брозу у Москви годину
дана раније приликом избора руководства КПЈ.32
Унутар КПЈ није постојао јединствен став по питању односа према муслиманском становништву у Босни и Херцеговини. У
међуратном периоду ово питање кретало се између апсолутног
признавања муслиманске нације и њене негације, односно сврставања муслиманског становништва у оквир српског или хрватског националног корпуса. На Петој земаљској конференцији КПЈ
Милован Ђилас је у свом реферату закључио да муслимани не
представљају етничку групу, али је подржао давање аутономије
Босни и Херцеговини. С друге стране, делегат „из Босне“ Муста31
32

Исто, 351.
Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, (Beograd: VINC,
1992), 171–172. Присећајући се околности у којима је постављено ново
покрајинско руководство у Македонији 1940. Светозар Вукмановић је записао: „Руководство из Прилепа ме је извијестило да се у Прилепу налази
један друг који је дошао из Москве и који тражи везу са ЦК КПЈ. [...] Нешто
касније се испоставило да је тог друга заиста послала Коминтерна (дакле,
Димитров) и добијена је директива да се изабере за секретара ПК. Директива је, наравно, одмах спроведена. Тако је Шаторов (‘Шарло’) постао секретар
ПК КПЈ за Македонију. Он је, једноставно, натурен ‘одозго’“ (Svetozar Vukmanović - Tempo, Borba za Balkan, (Zagreb: Globus, 1981), 18).
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фа Пашић рекао је да се „не слаже с референтом по питању муслимана“, истичући како „муслимани нису формирана нација, али
[јесу] етничка група“.33 Сличног мишљења био је Едвард Кардељ,
према чијим речима „не можемо [...] говорити да су муслимани у
Југославији нација, мада се – индивидуално узевши – не осећају
ни Србима ни Хрватима и мада, с обзиром на то, свакако сачињавају посебну етничку групу“.34 Национално питање у Босни и
Херцеговини у међуратном периоду није коначно решено, али су
постављени основи за њено конституисање као засебне територијално-политичке целине у току Другог светског рата.
Уочи Другог светског рата међу водећим комунистима
постојала је сагласност о посебности црногорског становништва
у националном смислу, али не и по питању процеса његовог
националног преображаја.35 Имајући у виду присуство снажно
израженог пансрпског момента у владарској идеологији династије Петровић Његош, Моша Пијаде је у својим тезама о националном питању у Краљевини Југославији, састављеним 1940,
говорио како се национална посебност Црногораца јавила касно,
тек услед сукоба са српском буржоазијом, те да процес формирања „црногорске нације“ није у потпуности окончан. Овом гледишту жестоко се супротставио Милован Ђилас, истичући како
су на југословенском простору све „нације већ формиране“.36
На Петој земаљској конференцији КПЈ питање Србије није
било предмет расправе, чиме је потврђено раније становиште да
је српско питање решено у потпуности 1918. Упркос прихваћеној
тези о значају простора Србије за развој радничког покрета у
Краљевини Југославији, комунисти су упорно одбијали да дефинишу српски национални простор и одреде права српског народа.
По питању односа према националним мањинама КПЈ је
заузела став да треба подржати њихову борбу „за слободу и равIzvori za istoriju SKJ, tom I, knj. 10: Peta zemaljska konferencija KPJ, 211, 214,
239.
34 Edvard Kardelj, Izbor iz dela, I–VII, (Beograd: Komunist, 1979), IV/81–82.
35 АЈ, КИ, 1936/248.
36 Izvori za istoriju SKJ, tom I, knj. 10: Peta zemaljska konferencija KPJ, 385–386.
33
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ноправност“ у оквирима Краљевине Југославије. Требало је
помоћи покрет „арнаутских мањина на Косову, у Метохији и
Санџаку“, али истовремено деловати „против талијанских агената који у тим крајевима настоје разним обећањима обманути
угњетене Арнауте и изазвати ратни сукоб у том дијелу Југославије“. У вези с тим, комунисти су позивали на „борбу против
колонизаторских метода српске буржоазије у тим областима и
протјеривање свих оних колонизираних елемената помоћу којих
српска буржоазија угњетава македонске, арнаутске и друге
народе“. У Војводини је требало подржати борбу „за слободу и
равноправност мађарских, румунских, њемачких и других националних мањина“, али истовремено се супротставити покушајима „мађарских, њемачких и других реакционара да помоћу
империјалистичког освајачког рата тобоже ријеше национално
питање у тим и осталим областима“. На Петој земаљској конференцији КПЈ није коначно решено питање аутономије Војводине
и Косова и Метохије.37
*
*

*

Унутар кругова КИ и КПЈ у народнофронтовској фази српско питање и права српског народа били су готово у потпуности
занемарени. Највиши идеал националне политике светског радничког покрета – принцип самоопредељења народа – није доследно спровођен у свим земљама и покрајинама. У југословенском
случају, право на самоопредељење уживали су сви народи, односно нације и националне мањине, изузев српског народа. Ово
„принципијелно право“ није увек било јасно дефинисано: није
било сасвим јасно да ли се оно односи на отцепљење народа или
историјских покрајина. Србима изван Србије није признавано
право на самоопредељење, али је КПЈ настојала да их „уклопи“ у
процес „националноослободилачке борбе“ других народа против
37

Исто, 213–214, 227, 239.
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„великосрпске хегемоније“. Партијски прваци су позивали „пречанске Србе“ да се супротставе „националном угњетавању“ из
„Београда“ и од „српске буржоазије“.
Проблем денационализације српског народа присутан је,
такође, у процесу реализације идеје о стварању КПХ. Хрватски
комунисти су формирање „своје“ комунистичке партије 1937.
доживели као крупан корак ка националној интеграцији и еманципацији хрватског народа. При том је игнорисана чињеница да
су се на „територији“ КПХ налазиле области настањене српским
становништвом. Ова политика није напуштена ни након стварања Бановине Хрватске 26. августа 1939,38 чији је територијални опсег сведочио о ставовима Хрватске сељачке странке (ХСС)
по питању одређивања граница „хрватског националног простора“. Мада су критици КПЈ, поред „противнародног“ деловања
банских власти (прогон комуниста, нерешено сељачко питање
итд.), била изложена и територијална потраживања Влатка
Мачека у правцу Војводине и Босне и Херцеговине,39 партијско

Више: Ljubo Boban, Maček i politika Hrvatske Seljačke Stranke 1928–1941. Iz
povijesti hrvatskog pitanja, I–II, (Zagreb: Liber, 1974), II/143–185; Мира Радојевић, Удружена опозиција 1935–1939, (Београд: ИСИ, 1994), 187–188. Према
речима Бранка Петрановића, стварањем Бановине Хрватске „победила је
етноцентристичка концепција ХСС“ (Бранко Петрановић, Југословенско
искуство српске националне интеграције, (Београд: Службени лист СРЈ,
1993), 46).
39 Влатко Мачек је указао на неке „спорне тачке“ у споразуму из августа 1939:
„Ми се нисмо могли нити у територији сложити и зато смо у споразуму узели Савску и Приморску бановину, те прикључили к томе територију град и
котар Дубровник, хрватске котаре из Босне: Травник, Фојницу, Брчко, Градачац, Дервенту, а из Славоније Илок и Шид. Тим није питање хрватског
територија ријешено дефинитивно, јер смо ставили у споразум нарочиту
клаузулу, да ће се дефинитивни опсег Бановине Хрватске установити, кад се
буде преуређивала читава државна заједница. [...] Јер, посве друкчије ће
изгледати дотични териториј Бановине Хрватске, буде ли у ново преуређеној државној заједници рецимо и аутономна Војводина или не буде, друкчије буде ли и аутономна Босна или не буде“ (Jugoslavija 1918–1984, zbirka
dokumenata, priredili Branko Petranović i Momčilo Zečević, (Beograd: Rad,
1985), 360–361). За Влатка Мачека стварање Бановине Хрватске означавало
је само „прву етапу“ у процесу остварења максималних циљева. Више: Fikreta Jelić-Butić, Hrvatska Seljačka Stranka, (Zagreb: Globus, 1983), 15–17; Jakob B.
38
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руководство није званично говорило о праву „пречанских Срба“
на самоопредељење.40 Вође КПЈ нису изразиле своје гледиште по
питању иницијативе српског народа из Бановине Хрватске у
циљу обједињавања „обе Крајине“ у административнополитичку јединицу са центром у Бихаћу, која је требало да обухвати 25 срезова са око 587.000 Срба.41
Током међуратног периода КПЈ је у Хрватској републиканској сељачкој странци, односно Хрватској сељачкој странци,
видела најснажнију опозициону политичку организацију с којом
је могуће водити здружену борбу против „београдске олигархије“.42 Желећи да у оквиру народног фронта оствари чврсту сарадњу са „хрватским блоком“, комунисти су упорно покушавали да
успоставе везу са ХСС-ом43 или да формирају тзв. „лево крило“ у
њеним организацијама. Међутим, ови напори су, према оцени
партијског врха, довели до појаве „прирепаштва“ међу комунистима и до осипања чланства КПЈ у Хрватској.44 Политика приближавања ХСС-у имала је извориште у свести комуниста о изузетном значају хрватског питања за будућност земље, али и за
придобијање наклоности хрватског народа.45 Отуда је у периоду
Hoptner, Jugoslavija u krizi 1934–1941, (Rijeka: „Otokar Keršovani“, 1972), 157–
168.
40 Према истраживањима Момчила Зечевића, број Срба унутар граница Бановине Хрватске износио је око 847.000, док се 421.000 Хрвата налазило у
осталим деловима југословенске државе. - Momčilo Zečević, „Ideološke osnove
jugoslovenskih unutrašnjih razgraničenja“, Istorija 20. veka 1–2/1992, 177.
41 Исто. Без одјека је, такође, остао протест представника српског народа у
Дервенти, Мостару, Градачцу, Брчком, Вуковару, Шиду и њихови захтеви за
издвајање тих срезова из састава Бановине Хрватске и прикључивање
Дунавској бановини. - Mira Radojević, „Sporazum Cvetković–Maček i pitanje
razgraničenja u Sremu“, Istorija 20. veka 1–2/1992, 69.
42 Овај став је измењен након стварања Бановине Хрватске 1939. и уласка
Влатка Мачека у владу Краљевине Југославије, који је тако, према мишљењу
комуниста, „одиста подупро великосрпске хегемонисте у њиховој протународној борби“ (Proleter, br. 3–4, april–maj 1940).
43 На трагу ових прегнућа комунисти су на парламентарним изборима 1935. и
1938. пружили подршку ХСС. - АЈ, КИ, 1935/215; АЈ, КИ, 1938/38.
44 АЈ, КИ, 1938/38.
45 Овакав приступ КПЈ хрватском питању спорадично је изазивао негативне
реакције партијског чланства. У једном писму групе читалаца упућеном
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након 1935. „испуњење хрватских националних права“ посматрано као предуслов опстанка југословенске државе,46 док се
парола продора у „хрватске масе“ налазила у средишту најважнијих задатака КПХ. У делу историографије влада мишљење да су
напори КПЈ да „освоји хрватско радништво“ пресудно утицали на
измештање Централног комитета и организационог средишта
Партије из Београда у Загреб 1927,47 давање предности латиници
и кроатизмима насупрот ћирилици у партијској литератури и
штампи, уздизање хрватских кадрова на рачун „србијанских“.48
У првом и последњем случају треба имати у виду обрачун
КИ и врха КПЈ са „београдском групом“ окупљеном око Симе
Марковића, који је током друге половине двадесетих година у
Москви оптуживан за ширење „десних тенденција“.49 Изолација
„деснице“ у Београду била је употпуњена измештањем седишта
часопису Слободна штампа стоји како се добија „утисак да је национално
питање [у Краљевини Југославији] само хрватско питање. Нема сумње да је
хрватско питање једно од најважнијих питања нашег политичког живота,
али национално питање није само хрватско питање. Поставити га тако значи сузити га, умањујући његов значај у општенародној борби. То је питање и
Словенаца, и Црногораца, и Албанаца и других тзв. националних мањина.
Борба за слободу и равноправност народа не може се завршити тиме, што
ће се дати Хрватима њихово, треба дати свима угњетеним народима равноправност и слободу“ (Цит. према: Lukač, n. d., 281).
46 Након потписивања споразума Цветковић–Мачек 1939. којим су, барем
делимично, задовољени захтеви представника хрватског народа, Јосип Броз
је истицао како је позитивно „то што је Југославија постала јединственија,
што су Хрвати спремни, исто тако као и Срби, да бране независност Југославије, што Хрвати признају Југославију као целину, што је опасност од цијепања Југославије постала мања“ (АЈ, КИ, 1939/11).
47 Током 1927. уочено је да се „код загребачких другова“ окупљених око Рајка
Јовановића и Павла Павловића испољавају тенденције „одаљавања од Београда и централа како партија тако и синдиката. [...] Индиректно признање
појединих другова из Загреба у томе питању показује, да постоји тежња у
циљу премешћења свију савезних централа у Загреб, због тога да се за прво
време само изолира синдикална централа у Београду, а после тога стварање
нове синдикалне централе у Загребу, од загребачког водства што значи,
потпуно одвајање и дефинитивно цепање синдикалног покрета“ (АЈ, КИ,
1927/25, 15–18).
48 Gligorijević, n. d., 206–211, 311–313.
49АЈ, КИ, 1927/17; АЈ, КИ, 1927/25; АЈ, КИ, 1927/29; АЈ, КИ, 1927/62; АЈ, КИ,
1928/7; Đorđe Piljević, „Sukobi i čistke u KPJ 1929–1933. godine i Kominterna“,
Tokovi 1–2/1992, 61–86.
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ПК КПЈ за Србију из Београда у Ниш 1928.50 Према мишљењу
Бранислава Глигоријевића, исходиште тзв. „борбе фракција“51
унутар КПЈ било је слабљење комунистичког покрета у Србији.52
Током обнове партијских структура средином тридесетих година у покрајинском руководству за Србију није било комуниста
старије генерације, који су означени као носиоци „социјалдемократских остатака“. Нови кадрови, чија је политичка свест формирана након двадесетих година, у атмосфери идеолошког једноумља и снажног притиска Коминтерне, нису ни покушавали
да отворе питање права српског народа.53 Покретање расправе о
овом проблему значило би пре свега преиспитивање давно формираног става КИ и КПЈ о превазиђености српског питања. У
Други светски рат српски народ је ушао као полицентричан, а
српски комунисти са недовољно јасно дефинисаном националном политиком према свом народу.
Стварањем КПСл и КПХ 1937. у грубим цртама је заокружена словеначка, односно хрватска национална целина унутар
граница југословенске државе. На другој страни, остало је нерешено српско питање. Руководство КПЈ одбило је идеју стварања
србијанске комунистичке партије уз образложење да се „српске
масе“ нису изјасниле по том питању. При том, КПЈ није јасно
дефинисала српски национални простор, што је већ у зачетку
спутавало сваку замисао о формирању КП Србије.54 Чињеница да
вође КПЈ у међуратном и ратном периоду нису омеђиле територију Србије указује, такође, на одсуство јединственог става унутар редова Партије по овом питању.
Трајна обазривост према најбројнијем југословенском
народу представљала је једно од основних полазишта у нацио-

АЈ, КИ, 1929/1, 2.
О сукобима „леве“ и „десне“ фракције унутар КПЈ више у: Славољуб Цветковић, Идејне борбе у КПЈ 1919–1928, (Београд: ИСИ, 1985).
52 Gligorijević, n. d., 207.
53 Више: Коста Николић, Комунисти у Краљевини Југославији. Од социјалдемократије до стаљинизма 1919–1941, (Горњи Милановац: ЛИО, 2000), 36–95.
54 Петрановић, н. д., 42–44.
50
51
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налној политици КПЈ.55 Несумњиво је да су унутар КПЈ српски
комунисти носили „жиг своје нације“. Њихов политички развој
одвијао се у атмосфери перманентног идеолошког притиска
одозго, уз наметање осећаја кривице и одговорности за „грехове
српске буржоазије“. У вези с тим, постојала је јасно дефинисана
различитост у односу српских и хрватских комуниста према
свом народу: „Хрватски комуниста није неки ‘интернационалиста’, који виси у зраку, него је он комуниста-Хрват [истакнуто у
оригиналу – Д. Б.], тј. комуниста који се свим снагама залаже за
побједу хрватског народа. За српског комунисту интернационализам значи у првом реду, доследнију борбу против великосрпске политике, србијанских владајућих класа. А за хрватског
комунисту интернационализам значи у првом реду најактивније
учествовање у ослободилачкој борби хрватског народа“.56

55
56

Више: Gligorijević, n. d., 286–313.
Proleter, br. 1, januar 1937.
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Yugoslav Communists and Serbian Question
in the Time of Popular Front (1935–1945)

Nationality policy of the Communist Party of Yugoslavia during the inter-war period was, among other things, marked by numerous dilemmas and frictions among the Yugoslav communists, inconsistency in implementing decisions of the Party leadership, by frequent changes in treatment of various Yugoslav peoples and national
minorities, misunderstanding and diverging from the official Commintern line. In the process of building the Kingdom of the Serbs,
Croats and Slovenes, the Yugoslav communists first saw national liberation of the single people „with three tribes“, i.e. „with three
names“. However, under strong pressure from Moscow in early
1920s the idea of ethnic originality of the Serbs, Croats and Slovenes
was adopted. The Macedonian question was opened in 1922, whereas
the right to self-determination was recognized to the Montenegrin
population in 1928.
The relation of the Yugoslav communists toward the Serbian
people and Serbia during the first years of the Popular Front (1935–
1938) was based on the views the Commintern and the CPY had previously adopted that saw the Yugoslav state as the creation of the
Versailles Peace Treaty and called for toppling of the „greater Serbian
military-fascist dictatorship“. The CPY rhetoric branded the Serbian
people the strongest hegemonistic element in the country that oppressed and exploited other peoples and national minorities. Since
March 1938, parallel with the enlargement of German borders, the
Party leadership worked more actively for preservation of the territorial integrity of the Yugoslav community. At the same time, almost
all problems that could further endanger the already chipped state
unity were pushed to the back burner. During this period (1938–
1941) somewhat milder attitude toward the Serbs and Serbia pre36
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vailed within the CPY. On the other hand, the official Party documents
testify that deep ingrained stereotypes of two decades before died
hard. The Serbian question was not definitively solved during the
inter-war period. Also, the leadership of the CPY tacitly refused to
define the territory of Serbia and the rights of the Serbian people.
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Др Александар СТОЈАНОВИЋ, научни сарадник
Институт за новију историју Србије
УДК 343.815(497.11)''1942/1944''

ЗАВОД ЗА ПРИНУДНО ВАСПИТАЊЕ ОМЛАДИНЕ
У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ:
СТАРЕ КОНТРОВЕРЗЕ И НОВА ТУМАЧЕЊА

АПСТРАКТ: У раду се анализира рад Завода за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци, поправно-васпитне установе посебне намене која је постојала у окупираној Србији од септембра 1942. до септембра 1944. Кроз ову установу прошло је око
1.200 младих комуниста, махом скојеваца и илегалаца ухваћених у
провалама партијских ћелија или током гушења устанка крајем
1941. и почетком 1942. Посебан осврт учињен је на обимну, али
идеолошки оптерећену литературу посвећену овој теми, као и на
различите инструментализације Завода у историографији и јавном дискурсу.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Завод за принудно васпитање омладине, Смедеревска Паланка, Збор, историографија, Милутин Поповић, Драгојла Поповић-Остојић
Увод
Други светски рат на простору Југославије драстично је
уздрмао и урушио темеље политичког и друштвеног поретка
који је постојао у међуратном периоду. На простору под јурисдикцијом немачког војног заповедника у Србији успостављена је
крајем августа 1941. године колаборационистичка влада на челу
са Миланом Недићем.1 Први и основни задатак ове владе био је
1

Историја окупиране Србије и влада Милана Недића биле су предмет бројних
истраживања. Својим квалитетом и свеобухватношћу истиче се синтеза
проф. др Бранка Петрановића Историја Србије у Другом светском рату
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уништење разбукталог устанка на простору окупиране Србије.
Након што су партизанске и четничке снаге десетковане (превасходно заслугом окупаторских оружаних снага) и протеране
изван ове окупационе области, колаборационистичка влада у
Србији почела је са развојем нове националне, културне и просветне политике.2 Оне су имале тоталитаран карактер и биле
усмерене ка коренитој трансформацији српског друштва, а вредносно су се темељиле на екстремном (и у великој мери первертираном) српском национализму и радикалном антикомунизму
и антиинтернационализму. Просветна политика била је део једне шире осмишљене културне политике чији су творци били
министар просвете Велибор Јонић и његов помоћник Владимир
Велмар-Јанковић. Током окупације Србије они су покушали да
створе и наметну концепт интегралног васпитања „у националном духу“, које је подразумевало стриктну државну контролу
образовно-васпитног процеса и идеолошку индоктринацију
ученика од основне школе до универзитета. Због тога је укинута
аутономија Универзитета у Београду, наставни планови су
темељно измењени, а из наставних средстава избачени су сви
садржаји који су се афирмативно односили према југословенској
идеји, култури и међуратној југословенској држави. Циљ је био
1939–1945 (Београд: Војноиздавачки и новински центар, 1992), а међу друга
вреднија истраживања спадају: Стеван К. Павловић, Хитлеров нови антипоредак: Други светски рат у Југославији, (Београд: Клио, 2009); Драган Алексић, Привреда Србије у Другом светском рату, (Београд: ИНИС, 2002); Слободан Ђ. Керкез, Друштво Србије у Другом светском рату 1941–1945, (Ниш:
Центар за балканске студије, 2004); Љубинка Шкодрић, Министарство просвете и вера у Србији 1941–1944. Судбина институције под окупацијом, (Београд: Архив Србије, 2009); Бојан Б. Димитријевић, Војска Недићеве Србије,
(Београд: ИСИ, 2011); као и међународни зборници радова: Ослобођење Београда 1944, ур. А. Животић, (Београд: ИНИС, 2010) и Срби и рат у Југославији
1941, ур. Д. Алексић, (Београд: ИНИС, 2014).
2 Детаљније о културној и просветној политци владе Милана Недића у: Шкодрић, н. д.; Керкез, н. д.; Слободан Керкез, Просветно-културне прилике у
Недићевој Србији, (Ниш: Центар за балканске студије, 2008); Бојан Ђорђевић,
Српска култура под окупацијом, (Београд: Службени гласник, 2008); Боро
Мајданац, Позориште у окупираној Србији, (Београд: Алтера, 2011); Александар Стојановић, Српски цивилни/културни план Владе Милана Недића, (Београд: ИНИС, 2012).
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стварање „новог српског човека“, појединца коме ће од најраније
младости бити усађена идеја о првенству интереса заједнице
над његовим личним циљевима, самопрегорног, радног и побожног човека чији ће крајњи циљ бити изградња „Нове Србије“.
Значајан и по много чему особен сегмент просветне и
националне политике владе Милана Недића представљале су
посебне установе за васпитавање омладине: Завод за принудно
васпитање омладине у Смедеревској Паланци и Недићев дечји
град у Обилићеву код Крушевца.3 Оне су биле интегрални део
васпитног концепта колаборационистичког министарства просвете, а њихова намена обухватала је и образовни и васпитни
аспект рада са омладином, са јасно дефинисаним крајњим циљем
васпитног процеса: стварањем национално усмереног појединца
спремног да се стави на располагање отаџбини. У југословенској
и српској историографији рад ових установа најчешће је посматран и тумачен кроз идеолошку призму, док је број изворно уте3

Оснивање Недићевог „Дечјег града“ на простору некадашњег војноиндустријског завода у Обилићеву код Крушевца колаборационистичка
пропаганда означила је као „највећи социјални подухват владе Народног
спаса“ (видети нпр. новинске чланке: „Недићев дечји град значи храм Српства“, Обнова, 1. јули 1944; „Отварање највећег социјалног подухвата владе
народног спаса – Недићевог дечјег града“, Ново време, 2–3. јули 1944. године). Установа је требало да збрине ратом унесрећену децу, обезбеди им
интернатски смештај и школовање. Иако је у колаборационистичкој штампи било најава о чак 5000 будућих становника комплекса у Обилићеву, од
почетка рада ове установе (на Видовдан 1944. године) до ослобођења Србије „Недићев дечји град“ збринуо је мање од 500 дечака и девојчица. Више о
раду ове установе у: Љубинка Шкодрић, „Недићев дечји град у Обилићеву
код Крушевца“, Жупски зборник, бр. 5, 107–122; Маја Николова, Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци 1942–1944, (Београд:
Педагошки музеј, 2010), 37–38, као и Слободан Ђ. Керкез, Образовнокултурне прилике у Недићевој Србији, 115. Керкезова оцена да је установа у
Обилићеву „у ствари мучилиште“ нема утемељења у историјској истини и
одраз је његових идеолошких ставова, док су подаци о броју деце и изграђеној инфраструктури у „Дечјем граду“ објављени у делима Бошка Костића,
Боривоја Карапанџића и др Ђока Слијепчевића нереални и вишеструко преувеличани (Boško N. Kostić, Za istoriju naših dana, (Lil, 1949), 113–115; Đoko
Slijepčević, Istorija Jugoslavije uoči i za vreme Drugog svetskog rata, (Minhen:
Iskra, 1978), 356–357; Боривоје М. Карапанџић, Грађански рат у Србији 1941–
1944, (Ваљево: Друштво Хиландар, 2010), 147–148).
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мељених научних истраживања на ову тему скроман. Посебно се
необјективно писало о Заводу у Смедеревској Паланци, како код
емигрантских историчара и публициста тако и у историографији
социјалистичке Југославије, на шта су значајно утицали идеолошки, али и лични и утилитарни мотиви. Послератне југословенске власти недвосмислено су означиле Завод као концентрациони логор, називајући га чак у званичним документима и „малом
Бањицом“ и „филијалом бањичког логора“.4 На стварање и
ширење овакве слике о Заводу пресудно су утицали идеолошки
мотиви, као и изјаве некадашњих штићеника дате у послератној
истрази, а које се не могу сматрати сасвим објективним.5 ШтаПод овим именима Завод је приказан како у Саопштењу бр. 10 тако и у одлукама Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача које су се односиле на врх министарства просвете и вера Недићеве
владе (министар Јонић, помоћник министра Велмар-Јанковић и други),
руководство Завода и истакнутије идеологе покрета Збор.
5 Идеолошки приступ дела социјалистичке историографије, као и потпуно
једнострано сагледавање рада Завода за принудно васпитање омладине,
верно илуструју публикације Ђурице Лабовића и Милоша Крстића. Књига
Ђурице Лабовића Да се чита Оче наш пре обеда објављена је у Смедеревској
Паланци 1972. године (наслов на корицама сугерише да је реч о 1971, међутим, у техничком импресуму публикације стоји информација да је штампање завршено у фебруару 1972. године). Лабовић, иначе дугогодишњи оперативац Секретаријата унутрашњих послова и УДБ-е, као и острашћени
комуниста, написао је ово дело без употребе архивске грађе и поштовања
основних постулата и метода историјске науке који су му очигледно били
страни. Публицистичко-сензационалистички приступ уочава се и у самом
наслову књиге, као и у низу измишљених дијалога објављених у овом делу.
Нешто већи истраживачки напор учинио је Милош Крстић у монографији
Непокорена младост: коцентрациони логор у Смедеревској Паланци 1942–
1944 (Београд: „Вук Караџић“, 1981), која је била прва књига о Заводу написана (делом) на основу архивске грађе. Крстић је, међутим, одабрао да
користи само оне изворе и архивске документе који су говорили у прилог
његовом идеолошки дефинисаном становишту о карактеру и раду Завода,
те се она у великој мери базира на Саопштењу бр. 10 Државне комисије за
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача. Био је вођен и утилитарним мотивима: као бивши штићеник Завода имао је интерес да боравак
у овој установи представи као велико страдање и жртву достојну напора
којима су биле изложене партизанске јединице приликом своје четворогодишње борбе за ослобођење Југославије. Чињенице да је Крстићеву књигу
финансирао СУБНОР СР Србије, као и да је награђена књижевном наградом
„Драгојло Дудић“ такође указују на мерила према којима је она писана. И
4
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више, посматран као део интегралне просветне политике Недићеве владе, рад Завода за принудно васпитање омладине означен је као „рад на фашизацији српске омладине“ у оптужницама
Државне комисије за утврђивање окупатора и њихових помагача
против Велибора Јонића, министра просвете, и Владимира Велмар-Јанковића, његовог помоћника. Са друге стране, подједнако
необјективно, бројни аутори тзв. емигрантске гране југословенске историографије представљали су рад Завода искључиво као
светлу тековину владе Милана Недића и политичког рада Димитрија Љотића, као мисију директног спашавања преко хиљаду
младих људи од сигурне смрти. Негирајући или изостављајући
бројне чињенице о тешким животним условима и психолошком
ефекту боравка и васпитних мера на штићенике, они су истицали да се у Заводу живело у слози и задовољству, те да се рад на
политичком преваспитавању комунистичке омладине готово
искључиво заснивао на академским расправама на теме марксизма, историје Коминтерне, СКПб и КПЈ и српског национализма.6
Емигрантски аутори блиски равногорском покрету неретко су
Завод називали и „колеџом за комунисте“.
Због изузетне присутности идеолошких инструментализација у терминологији и наративу везаним за Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци, неопходно је
дефинисати терминолошка одређења која су коришћена у овом
раду. Полазећи од тврдње да је Завод био образовна установа
која се налазила под ингеренцијом Министарства просвете, српске колаборационистичке власти у званичним документима
називале су лица која су била упућена у Завод „питомцима“, док
се она у социјалистичкој литератури често називају „заробљеницима“ или „логорашима“, полазећи од оцене да је Завод био кон-

6

Лабовићеву и Крстићеву књигу карактерише велики број материјалних
грешака, као и приступ који је у целини ненаучан и памфлетистички.
Овакви и слични ставови емигрантских аутора објављени су у већ поменутим делима Бошка Н. Костића и др Ђока Слијепчевића, као и у: Предислав
Кубуровић, „Васпитни Завод у Смедеревској Паланци 1942–1944“, Записи из
добровољачке борбе, 2, (Минхен: Искра, 1955); Карапанџић, Грађански рат у
Србији 1941–1944, 149–150.
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цетрациони логор.7 Иако академска дефиниција концентрационог логора8 може у великој мери да се примени и на Завод у Смедеревској Паланци, то није учињено у овом раду. У контексту
Другог светског рата, у коме су термином „концентрациони
логор“ најчешће означавана места великих страдања и злочина
(попут Аушвица, Дахауа, Јасеновца, Бањице, Старог Сајмишта),
било би неадекватно, и у извесној мери увредљиво за жртве правих концентрационих логора, назвати једну поправно-васпитну
установу овим именом. Због тога није прихватљиво ни називати
лица упућена у Завод логорашима, у истој мери у којој је неприхватљиво називати их „питомцима“, као да је реч о ученицима
неке школске установе, а не о лицима која се у ограђеном простору држе против своје воље и под оружаном стражом. Узимајући у обзир поправно-васпитни карактер Завода, који је утврдила
и истакла и Маклинова комисија после рата,9 поменута лица су у
Штићеници Завода називани су питомцима у званичним документима
Недићеве владе и штампи под њеном контролом, док су логорашима најчешће називани у публицистичко-историографским остварењима социјалистичке гране југословенске историографија. Емигрантски аутори усвојили су речник из времена окупације, па се у њиховим делима штићеници
такође називају питомцима. Поједини емигрантски аутори настојали су да
потпуно искривљено прикажу природу Завода: „Васпитни Завод у Смедеревској Паланци био је, у ствари, школа са интернатом за питомце и питомице“ (Slijepčević, Istorija Jugoslavije uoči i za vreme Drugog svetskog rata, 358).
8 Дефинисањем и типологизацијом логора у српској историографији највише
се бавио др Горан Милорадовић. У Милорадовићевој монографији Карантин за идеје: логори за изолацију „сумњивих елемената“ у Краљевини Срба,
Хрвата и Словенаца 1919–1922 (Београд: ИСИ, 2004) дат је детаљан осврт на
проблем дефиниције и типологизације логора у првој половини 20. века
(стр. 41–85). Према типологизацији понуђеној у овој монографији, Завод у
Смедеревској Паланци могао би се сврстати у логоре за преваспитавање и
рад (према критеријуму третмана логораша). Према другим критеријумима
он се свакако сврстава у цивилне логоре за сопствено становништво, и битно се разликује од истребљивачких логора чије се постојање везује превасходно за Други светски рат (уп.: Милорадовић, н. д., 84–86).
9 Стефан Клисолд и Маклинова комисија бавили су се судбинама хиљада југословенских избеглица, које су пред ослобођење земље пребегле на територије Аустрије и Немачке, након рата под контролом англо-америчких снага.
Бригадни генерал сер Фицрој Маклин нашао се на челу комисије чији је
оперативни рад завршен крајем 1947. године. Она се бавила проценама о
валидности југословенских захтева за изручивање лица оптужених за ратне
7
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овом раду означена као „штићеници“, према аналогији са штићеницима поправних домова. У целини сагледано, значајнији
напори да се научно и без идеолошких уплива сагледа прави
карактер и улога Завода за принудно васпитање омладине учињени су тек у последњих десетак година. Томе је много допринело објављивање две публикације: зборника радова Завод у
Смедеревској Паланци: острво спаса или робијашница (Београд: Б.
А. Жорж, 2006) који је уредио Бранислав А. Жорж и монографије
Маје Николове: Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци 1942–1944. Иако Бранислав Жорж свакако припада кругу прољотићевских емигрантских публициста и историчара, у књизи коју је приредио интегрално су пренети и сучељени радови различите провенијенције који о Заводу говоре pro et
contra. Маја Николова, музејски саветник Педагошког музеја у
Београду, поменутом монографијом заокружила је своје дугогодишње истраживање Завода: њена књига уједно је и најактуелније целовито истраживање посвећено Заводу за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци.10
злочине: ова комисија одлучивала је да ли ће неко лице бити означено као
ратни злочинац и предато југословенским властима, или ће му бити додељен статус политичке избеглице и дозвољено настањивање на западу.
Више о томе на основу сведочанства савременика и британских дипломатских извора: Frank McLynn, Fitzroy Maclean, (London: John Murray, 1992), 278–
296; Marko Pivac, Koraci u noći, (sine loco, 2002), 51–73.
10 Осим поменутих истраживања Жоржа и Николове, Заводом се у скорије
време бавио и Александар Николић, директор Историјског архива Смедеревске Паланке. Он је 2003. године дипломирао на Катедри за савремену
историју Филозофског факултета у Београду, са радом о Заводу за принудно
васпитање омладине, а ментор му је била проф. др Дубравка Стојановић.
Николићева изложба „Ни колеџ ни тамница“ одржана током 2013. године у
Новом Саду, Сремским Карловцима и Београду привукла је велику пажњу
јавности и медија. Иако су изложени архивски документи пружали уравнотежену и великим делом објективну слику о Заводу, контекст изложбе, као
и учешће прољотићевских публициста створило је, у делу српске јавности,
утисак да се ради о ревизији прошлости и слављењу профашистичког
покрета Збор. Због тога је у штампи и на интернету објављен велики број
критичких текстова о изложби (видети нпр: Ђ. Вукмировић, „Нови Сад:
Изложба изазвала полемике“, Вечерње новости, http://www.novosti.rs/vesti/
kultura.71.html:418927-Novi-Sad-Izlozba-izazvala-polemike; Marija Krtinić, „Ljotićev san u Novom Sadu“, Danas, http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/ljoti-
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Оснивање Завода за принудно васпитање омладине
Оснивање Завода за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци предвиђено је Уредбом о принудном васпитању
омладине, донетом 4. августа 1942. године. Главни задатак
Завода било је политичко преваспитавање левичарски и ненационално настројене омладине и њено обликовање у појединце
спремне да прихвате и промовишу нову националну политику
владе Милана Недића.11 На основу већег броја разноврсних
историјских извора може се закључити да је идеја о потреби
оснивања једне такве установе потекла од Димитрија Љотића
почетком 1942. или, према неким ауторима, још у време трајања
устанка у Србији.12 Иако је министар просвете Јонић одмах

cev_san_u_novom_sadu.26.html?news_id=256222; Vojislav Martinov, „Prometejski revanšizam“, Autonomija.info, 8. februar 2013, dostupno na portalu Peščanik.net: http://pescanik.net/2013/02/prometejski-revansizam). Посебно су острашћена и необјективна била саопштења које су поводом изложбе издали
СКОЈ и Лига социјалдемократа Војводине (http://www.skoj.org.rs/126. html;
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/lsv:-izlozba-ni-koledz-ni-tamnicarehabilituje-fasizam_368748.html; свим наведеним сајтовима приступљено је
22. априла 2014. године).
11 Осим идеолошки неподобне младежи и појединаца који су из дисциплинских разлога били избацивани из школа, према Уредби о принудном васпитању омладине у Завод је могла бити упућивана (и без сагласности родитеља или старатеља) и она школска и ваншколска омладина „над којом су
родитељи, односно старатељи изгубили власт и васпитни утицај, а која није
показала својим држањем и понашањем довољно смисла за ред и дисциплину, или која није правилно схватила своје националне дужности у данашњици“ (Службене новине, бр. 62, 4. август 1942. године).
12 Ауторство Димитрија Љотића над концептом „принудног васпитања“
омладине, а посебно његов утицај на оснивање и рад Завода у Смедеревској
Паланци, потврдиле су и емигрантска и историографија социјалистичке
Југославије. Ратко Парежанин наводи да је Љотић на ту идеју дошао 1942.
године (Р. Парежанин, Други светски рат и Димитрије Љотић, Минхен:
Искра, 1971), Предислав Кубуровић, иначе заводски васпитач, понудио је
верзију према којој је Љотића на идеју о Заводу потакло слање око 700
заробљених младих партизана из логора на Бањици у логоре у Норвешкој у
априлу 1942. године („Васпитни Завод у Смедеревској Паланци“, Српски
Добровољци 1941–1981, ур. Бор. М. Карапанџић, Кливленд 1981, 114), а др
Драгојла Поповић (Остојић), супруга управника Завода и старешина женског интерната забележила је да јој је Љотић први пут указао на потребу
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подржао ову иницијативу, окупатор није благонаклоно гледао на
њу, па је процес добијања дозволе за оснивање завода потрајао
неколико месеци.13 На одлуку да завод буде смештен у Смедеревској Паланци утицао је низ фактора: тамо је већ постојала
адекватна инфраструктура за принудни колективни смештај
већег броја људи, наслеђена од предратног логора за политичке
противнике режима.14 У Смедереву и околини налазило се најчвршће језгро политичке подршке покрета Збор, становништво је
махом било антикомунистички расположено, а илегална активност комунистичке агитације била је сведена на минимум.15
Првобитно, рад Завода надзирали су и Министарство просвете и
оснивања једне такве установе у јануару или фебруару 1942. године (Pivac,
Koraci u noći, 4).
13 У изјави током послератне истраге, Велибор Јонић признао је да је свесрдно
подржавао идеју оснивања Завода у Смедеревској Паланци, правдајући се да
је циљ ове установе био да спаси животе младих комуниста и преобрази их
у „национално одговорне“ чланове заједнице. Из записника о Јонићевом
саслушању уочава се да је он дубоко мрзео комунизам, сматрајући га персонификацијом свег зла на свету, и да се залагао за стриктну државну контролу васпитавања омладине, као и повећану улогу цркве у одгоју младих
(Војни архив (ВА), фонд: Четничка архива (Ча), к. 269, ф. 3, бр. 17, Записник
о саслушању Велибора Јонића).
14 Логор за политичке противнике режима у Смедеревској Паланци настао је
на основу Уредбе о измени и допуни Закона о заштити јавне безбедности и
поретка у држави коју је у децембру 1939. донела влада Драгише Цветковића. У њему су боравили интернирани комунисти, усташе и припадници
ВМРО. Логор је распуштен у априлу 1941. године (укратко о раду ове врсте
логора у: Милорадовић, н. д., 74–75). Међу првима је логору у Смедеревској
Паланци писао Ђурица Лабовић у већ помињаној књизи, са циљем да укаже
на континуитет злочинства у случајевима Краљевине Југославије и окупиране Србије (Лабовић, н. д., 36–56). Он га назива „логором за комунисте“ и о
њему пише на основу сећања и усмених исказа бивших логораша, без укрштања са изворима друге провенијенције, и уопштено, тежње за објективношћу.
15 О изванредној снази Љотићевог Збора у смедеревском округу сведочи и
предратни дневник Милана Јовановића Стоимировића, који је требало да
буде Љотићев противкандидат на изборима 1938. године. Иако је уживао
значајну подршку председника владе и владајуће ЈРЗ др Милана Стојадиновића као и целог страначког руководства, Јовановић Стоимировић се прибојавао изласка на мегдан Љотићу, истичући да „у Миту 2000 Смедереваца
верује као у Бога“. Милан Јовановић Стоимировић, Дневник 1936–1941,
(Нови Сад: Матица српска, 2000), 198; дневничка белешка настала 13. јула
1938. године.
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вера и Специјална полиција, али је временом управник Милован
Поповић стекао знатно проширење овлашћења и de facto постао
готово самосталан фактор одлучивања у свим значајнијим
питањима везаним за рад установе.
Услови живота и свакодневница
у Заводу за принудно васпитање омладине
Завод је почео са радом 22. септембра 1942. године, када је
из затвора Специјалне полиције (у Ђушиној улици у Београду) у
Смедеревску Паланку пребачена прва група штићеника. Они су
одмах по доласку били раздвојени у мушки и женски интернат, а
осим редовних задужења, која су имали и сви потоњи штићеници, били су интензивно укључени у поправку и оспособљавање
заводских просторија и друге инфраструктуре. Рад у Заводу и
активности штићеника били су регулисани Правилником о унутрашњем реду, те правилницима мушког и женског интерната.16
Из ових аката може се увидети да је дисциплина и организација
била налик војничкој: дан је почињао већ у 6.30 часова јутарњом
гимнастиком, потом су штићеници у водовима постројавани да
поздраве заставу, да би након доручка кретали на рад. Правилници су подразумевали значајно време свакодневно проведено у
раду на пољу, у радионицама или на одржавању заводских просторија, као и редовну политичку наставу. Крајем 1942. у Заводу
је организована и школска настава, са циљем да се процес преваспитавања штићеника додатно потпомогне и општим и стручним образовањем.
Из архивских докумената и сведочанстава бивших штићеника могуће је у великој мери реконструисати околности боравка у овој установи. Највећи број штићеника доспео је у Завод из
16

Ови документи у целини су сачувани у Архиву Србије, фонд: Земаљска
комисија за утврђивање ратних злочина (Г–25), фасцикла 31. Такође се
чувају и у Историјском архиву Смедеревске Паланке (ИАСП), фонд: Фотокопирана архива о раду Завода за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци.
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Специјалне полиције или Бањичког логора; махом се радило о
младим партизанима заробљеним током устанка 1941. године
или активистима СКОЈ-а ухапшеним након „провала“ у Београду
и унутрашњости.17 Међутим, документован је и већи број случајева у којима су родитељи или старатељи сами пријављивали
своју децу, молећи да она буду примљена у Завод за принудно
васпитање.18 Иза ових захтева најчешће се крила немогућност
адекватног материјалног и дисциплинског старања о деци, али и
страх да би она могла бити убијена или одведена у логоре у
земљи или иностранству ако их буде ухапсила Специјална полиција или немачке власти.
Сви штићеници који су боравили су Заводу били су подељени у три поправно-васпитне категорије (групе, како се називају у изворима): прву су чинили студенти и искуснији активисти који су познавали теорију марксизма и праксу илегалног
рада; другу је чинила махом средњошколска омладина која је тек
почињала да се озбиљније упознаје са комунистичком идеологијом и активизмом, док су трећу групу чинили омладинци занатлије и земљорадници који нису стекли готово никакву политичку обуку.19 Свака од група имала је различиту политичку настаВише о антиокупаторској делатности комунистичких илегалаца у Србији,
али и мерама које су против њих користили окупатор и колаборационистичка управа у Србији у: Slavko Vukčević, Borbe i otpori u okupiranim gradovima
Jugoslavije 1941–1945, (Beograd: Vojnoistorijski institut, 1985); Бранислав
Божовић, Специјална полиција у Београду 1941–1944, (Београд: Српска школска књига, 2003); Раде Ристановић, Акције комунистичких илегалаца у Београду 1941–1942, (Београд: „Филип Вишњић“, 2013).
18 Пример овакве праксе је допис Заводу Радомира Гарића-Гавриловића од 17.
марта 1944. године, у коме моли управу да се у установу прими његов брат
Велимир (АС, Г–25, ф. 34), као и писмо удовице Персиде Милетић у коме захтева да се у Завод прими њен син Драган, јер је „потпао под утицај левичарски
настројених елемената и као такав престао да похађа школу“, па се бринула
да не оде „у шуму“ (АС, Г–25, ф. 31, Допис Персиде Милетић Општем одељењу
Министарства просвете и вера од 3. фебруара 1944. године). У Архиву Србије
сачувано је барем десетак писама овакве или сличне садржине.
19 Независно од групе којој су припадали на све штићенике Завода примењиван је „Правилник о оцењивању питомаца и питомица Завода за принудно
васпитање“. Њега је прописао министар просвете Јонић 1. фебруара 1943.
године. Правилник садржи упутства о поступању са штићеницима, свакод17
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ву: док су штићеници из треће групе махом били обавезни да
похађају само основне курсеве, штићеници из прве групе били су
додатно оптерећивани сложенијим курсевима и писањем састава на теме политичког и провокативног карактера.20 Према Предиславу Кубуровићу, заводском васпитачу и истакнутом члану
покрета Збор, политичка настава за прву групу штићеника састојала се из шест основних предмета: филозофије, политике,
социологије-економије, националне историје, антропогеографије и књижевности (националне и светске). По броју курсева
истицао се предмет политика, у чијем су саставу била предавања
о Макијавелију, Марксу, Енгелсов „Анти-Диринг“, Лењину, Стаљину, уставу Совјетског Савеза и историји СКПб-а, као и о
Коминтерни, Титу, КПЈ. У настави из филозофије и националне
историје фокус је био на критици дијалектичког материјализма,
тј. тумачења српске историје по њему. Настава из антропогеографије, националне историје и књижевности имала је за циљ
побуђивање националистичких и конзервативних осећања и
политичких ставова код штићеника.21 Занимљиво је да је Завод
поседовао оригинална издања Маркс-Енгелс-Лењиновог института из Москве (штампана на српскохрватском језику) чиме је
обезбеђивана аутентичност рада са комунистичком литературом, што је остављало снажан утисак на штићенике и онемогуневном систему истицања, награђивања и кажњавања, као и неопходним
условима које штићеник мора да испуни како би га управа предложила за
смањење казне или отпуштање из установе (АС, Г–25, ф. 34, Правилник о
оцењивању питомаца и питомица Завода за принудно васпитање).
20 Међу задатке ове врсте убрајају се есеји на теме „Мој случај“, „Моје политичко убеђење“, „Тачности и нетачности историјског материјализма“, „Шта
мислим о Титовој акцији“, „За Св. Саву или Маркса“, „Зашто нисам и зашто
не могу да будем комуниста“, „Шта мислим о говору министра Јонића“ и
„Тито, генерал Михаиловић и Недић“. Постојање ових задатака потврђено је
и у изјавама штићеника током истраге Државне комисије за утврђивање
злочина окупатора и њихових помагача, али и у бројним делима емигрантске гране југословенске историографије. Нажалост, највећи део оригиналних есеја није сачуван до данас.
21 Предислав М. Кубуровић, „Васпитни Завод у Смедеревској Паланци 1942–
1944“, Завод у Смедеревској Паланци: робијашница или острво спаса, приредио Бранислав А. Жорж, 24–25.

50

ЗАВОД У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ: СТАРЕ КОНТРОВЕРЗЕ И НОВА ТУМАЧЕЊА

ћавало приговор да се ради о манипулацији и кривотворењу најзначајнијих дела марксизма и комунизма.22
Услови живота у Заводу за принудно васпитање омладине
били су променљиви, али су проблеми са исхраном, огревом,
неадекватним смештајем и здравственом заштитом били константа током читавог трајања ове установе. Исхрана у Заводу је,
посматрано у контексту прехрањивања становништва окупиране Србије, била релативно добра до пролећа 1943. године, од
када постаје све већи проблем. Иако је Завод располагао пољопривредним добром са мањим бројем грла стоке, а бројни штићеници добијали пакете са храном од својих породица, управа је
често била суочена са немогућношћу да адекватно прехрани
штићенике и заводско особље.23 Сви штићеници били су једнообразно обучени у униформе Националне службе за обнову Србије, које су, према послератној изјави једног од њих, биле „старе,
али очуване“.24 Проблем смештаја јавио се већ у првим месецима
рада Завода: како је у ову установу пребачено више особа него
што је првобитно било предвиђено (и свакако више него што је
постојећа инфраструктура могла адекватно да подмири), долазило је до ситуација да штићеници немају довољно места за спавање и боравак. Ово се посебно односило на женски интернат, у
коме су једну постељу најчешће делиле две, а понекад и три
О овоме сведочи Кубуровић у наведеном тексту, али и Миодраг Уча Ђорђевић, бивши штићеник Завода који је постао члан покрета Збор, у свом елаборату предатом Маклиновој комисији. Ђорђевићев елаборат у целини је
објављен у већ помињаним књигама Бранислава Жоржа и Марка Пивца.
23 О овоме сведоче и молбе стражара и васпитача управнику Поповићу да им
се повећају следовања хране. У некима од њих спомиње се да је дневно следовање износило 250 грама проје, 10 грама масти и 20 грама шећера, а да су
васпитачи и стражари морали да стоје или учествују у физичком раду по
цео дан (АС, Г–25, ф. 31, Молба Јована Перића, васпитача, Управнику Завода
од 29. јуна 1943. године). Такође, у неколико анонимних писама Министарству просвете упозоравано је да су лица из заводске страже узурпирала
пакете и бавила се црноберзијанском трговином, али унутрашња истрага
није потврдила те наводе. И анонимна писма писана руком великим штампаним словима, као и извештај о спроведеној истрази чувају се у: АС, Г–25,
ф. 34.
24 АС, Г-25, ф.31, Записник о саслушању друга Цветка Марковића.
22
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штићенице. Неадекватни услови смештаја су, уз немогућност
редовног и довољног загревања заводских просторија у јесењим
и зимским данима, довели до честог разбољевања штићеника,
најчешће од плућних болести.25
Односи штићеника са васпитачким особљем били су сложене
природе услед низа несвакидашњих околности насталих применом
Правилника о унутрашњем реду. Све васпитачко особље, укључујући и управника Поповића и његову супругу, живело је у Заводу и у
великој мери делило услове заводске свакодневнице са штићеницима. Ова необична мера имала је за циљ да допринесе стварању
поверења и позитивног личног односа штићеника према управнику
и васпитачима, што је у даљој перспективи требало да олакша политичко преваспитавање. Из истих побуда штићеницима је било дозвољено да јавно исказују своје незадовољство преваспитавањем и
неслагање са идеолошким ставовима својих васпитача. Ова врста
слободе била је у великој супротности са режимом кроз који је већина штићеника прошла у Специјалној полицији или у логору на
Бањици, а управник Милован Поповић окарактерисао ју је као „благ
режим, али увек под знаком мача“. Недисциплина се најчешће кажњавала додатним радним задацима или слањем у изолацију, а
физичко кажњавање, осим у изванредним околностима, готово да

25

Неки од штићеника су обољевали од бронхитиса, упале плућа и туберкулозе,
а управа их је неретко пуштала кућама на отпуст, у циљу опоравка. Као што је
раније већ истакнуто, услови свакодневног живота у окупираној Србији били
су тешки, те стање у Заводу за принудно васпитање омладине у Смедеревској
Паланци не представља издвојен случај. Према истраживањима Маје Николове, десетак штићеника Завода преминуло је од болести непосредно по завршетку рата али за већину њих није утврђено да ли су се смртно разболели у
Заводу или неком од логора у којима су боравили пре или после боравка у
Смедеревској Паланци (Николова, н. д., 146). У Архиву Србије чува се већи број
дописа управе Завода којим се обавештавају државни органи да су одређени
штићеници послати на лекарску комисију или су привремено пуштени из
Завода на болчничко лечење, најчешће у Београд (АС, Г–25, ф. 34). Сачувана је
и одлука министра Јонића из фебруара 1944. године на основу које је формирана стална лекарска комисија која је одлучивала о упућивању штићеника на
лечење ван Завода (АС, Г–25, ф. 34, Министарство просвете и вера: Опште
одељење, допис пов. бр. 63, 4. фебруар 1944. године).

52

ЗАВОД У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ: СТАРЕ КОНТРОВЕРЗЕ И НОВА ТУМАЧЕЊА

није примењивано.26 Посебан вид повезивања васпитачког особља
са штићеницима било је учешће у слободним активностима, попут
спортских надметања, припреме и извођења позоришних представа
и организованих излазака ван Завода, до вароши или оближње бање
Кисељак. Према већем броју извора (превасходно љотићевске провенијенције), из оваквог зближавања штићеника и васпитача произашло је регрутовање нових васпитача из редова „преваспитаних“
штићеника, као и мањи број романтичних веза између штићеница и
млађих припадника заводског особља.27
Образовање општег типа уведено је у Заводу крајем 1942.
године.28 За штићенике различитих узраста и образовних проФизичко кажњавање није било предвиђено правилницима о раду Завода,
већ су за веће преступе штићеници кажњавани изолацијом и додатним радним обавезама, а за најтеже преступе били су предавани Специјалној полицији. Ипак, већи број штићеника, посебно оних који су отпуштени као
„успешно преваспитани“ после ослобођења причао је о сталном батинању у
Заводу. Мр Ненад Ј. Ристић, који је током свог истраживања направио низ
интервјуа са бившим штићеницима и чак организовао неколико директних
суочавања, утврдио је да је већина ових исказа била лажна. Нека од њих
дата су из чисто утилитарних побуда: штићеницима који су то захтевали
боравак у Заводу рачунат је као „борачки стаж“ или време проведено у ратном заробљеништву. Своја сазнања Ристић је изнео у дискусији на Трибини
ИНИС-а у марту 2013. године, која се у интегралном запису налази на званичном Youtube каналу ИНИС-а (http://www.youtube.com/watch?v=ND8n7
sxmwnM; приступљено 6. марта 2014. године). До веће употребе физичког
кажњавања штићеника дошло је једино током истраге везане за „Пуч“ у
Заводу, о чему ће касније бити више речи.
27 Да је неколицина штићеника након успешног „преваспитавања“ постала део
заводског особља (васпитачи или чиновници), сведоче и два исказа бивших
штићеника Завода датих Државној комисији за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача (АС, Г–25, ф. 34, Записник о саслушању другарице
Бранке Кандић; Записник о саслушању друга Цветка Марковића). У наведеним сведочењима се указује да су бивши штићеници који су запослени у
Заводу били изразито насилни према својим дојучерашњим друговима, као и
да је више њих приступило Љотићевом покрету Збор и његовим добровољачким снагама. Сличне констатације објављене су и у Саопштењу бр. 10 Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, у којима
је посебно био апострофиран Љотићев миљеник Иво Милачић, али без изношења конкретних доказа (АС, Г–25, ф. 34, Саопштење бр. 10, стр. 12–13).
28 Изворно утемељену, квалитетну интердисциплинарну анализу организације општеобразовног процеса у Заводу објавила је Маја Николова (Николова,
н. д., 54–66).
26
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фила организована је гимназијска настава, као и стручна настава
за ученике учитељске школе, трговачке академије и средњих
пољопривредних школа. Гимназијску наставу првобитно су
држали заводски васпитачи и неки од старијих штићеника (васпитачи су махом држали друштвене предмете а штићеници природно-математичке), а од марта 1943, одлуком министра Јонића,
предавања и испите преузели су професори Самоуправне гимназије у Смедеревској Паланци. Већ прве године наставу у вишим
разредима гимназије похађало је 182 штићеника (125 ученика и
57 ученица).29 Настава у нижим разредима одвијала се у нешто
неповољнијим условима: због малог броја ученика-штићеника
наставу су заједно похађали први и други разред и трећи и четврти разред, са циљем да се штићеници оспособе за полагање
разредних испита у државним гимназијама. Ипак, и у оваквим
условима остварен је респектабилан школски успех: сви штићеници који су редовно похађали наставу изашли су на разредне
испите у августу 1943. Поред гимназијског образовања највише
пажње било је посвећено педагошком курсу – Учитељској школи,
коју је похађао већи број штићеника и у оквиру које је чак била
спровођена експериментална настава (тзв. „Огледна школа“, у
којој су штићеници-ученици завршних разреда Учитељске школе држали наставу деци из Смедеревске Паланке). Услови школовања у Заводу су, и поред низа отежавајућих околности, били
изнад просечног нивоа у остатку окупиране Србије, поготово у
току 1944. године. О томе сведочи и молба деветоро штићеника
да им се, на лични захтев (и након успешног „преваспитавања“),
омогући повратак у Завод, јер су у њему имали боље услове за
завршетак школовања него у својим местима, у којима „услед
тешких материјалних прилика, као и тешке политичке ситуације“ то није било могуће.30
ИАСП, фонд: Фотокопирана архива о раду Завода за принудно васпитање
омладине у Смедеревској Паланци, месечни извештај Завода за април 1943.
године.
30 Писмо је 16. марта 1944. послато управи Завода, која је службеним дописом
Пов. Бр. 143 проследила молбу штићеника Министарству просвете и вера
29
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Посебна предавања у Заводу и слободне активности
Политичка настава подразумевала је, осим редовних курсева које су држали васпитачи, и низ предавања на различите
теме које су држали гости Завода. Међу гостујућим предавачима
налазило се најуже руководство покрета Збор (Димитрије
Љотић, Милосав Васиљевић, др Стеван Иванић, др Ђоко Слијепчевић, др Димитрије Најдановић и други), истакнути руководиоци Министарства просвете и вера (министар Јонић и начелник
министарства Владимир Вујић), али и неколико истакнутих
стручњака из различитих области, попут историчара др Душана
Ј. Поповића, кустоса Музеја кнеза Павла др Миодрага Грбића или
др Милице Богдановић, функционерке Црвеног крста и познате
друштвене активисткиње.31 Предавања која су држали чланови
Збора имала су изразито антикомунистички карактер и била су
усмерена ка побијању економске и теоријске основе марксизма,
као и на промовисање тзв. „Нове Европе“ као геополитичког
оквира за послератни развитак српског народа. Таква су била
предавања Димитрија Љотића: „О политичкој ситуацији у свету
и код нас“, Милосава Васиљевића: „О слободи човека и народа“,
„О нашем определењу у свету“ и „О основама политичке идеологије“, Димитрија Најдановића: „О јеврејском питању“, „О религији марксизма“ и „О модерној слици човека и света“, Ђока Слијепчевића: „О геополитичком положају Срба на Балкану“ и друга.32
Министар Јонић одржао је предавање на тему „Материјалистич25. марта 1944. године. Министар Јонић је одлуком од 27. марта 1944. године дозволио повратак штићеницима у Завод. Целокупна преписка објављена је у: Мајданац, Позориште у окупираној Србији, 568–569.
31 За разлику од предавања чланова Збора, и делимично Милице Богдановић,
др Миодраг Грбић и др Душан Поповић одржали су предавања стручнонаучног карактера из области своје експертизе: „О српској уметности“
(Грбић) и „Сеоба Срба под патријархом Арсенијем Чарнојевићем“ (Поповић).
32 Сачувано је и објављено више различитих спискова предавања одржаних у
Заводу у Смедеревској Паланци. Занимљиво је да се многа од њих разликују
у погледу тачних наслова предавања, али је поуздано утврђено ко су све
били предавачи. Упоредити: Саопштење бр. 10 Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача; Жорж, н. д.; Николова, н. д.,
67–69.
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ко и идеалистичко схватање живота“, које се у потпуности базирало на традицији његових идеолошких текстова из међуратног
периода, насталих на трагу Шпенглерове Пропасти Запада.
Његов боравак у Заводу овековечен је на видео-запису који је
нацистичка пропаганда користила за сопствене потребе, а штићеници су након одласка министра имали писмене задатке
посвећене његовом предавању и утиску које је оно оставило на
њих.33
Као посебан вид васпитног рада коришћене су слободне
активности. У Заводу је постојало и радило више секција: литерарна, фолклорна, позоришна, атлетска, шаховска, фудбалска,
фотографска и друге, у којима су штићеници имали прилику да,
уз надзор и помоћ васпитача, испоље своју креативност и таленте. Дилетантска позоришна дружина Завода за принудно васпитање омладине остварила је, с обзиром на околности рада,
импресивне резултате.34 Залагањем неколицине штићеника који
су се највише ангажовали на адаптацији драмских текстова и
глумачкој подели формиран је богат, уметнички вредан и смео
репертоар, састављен од легендарних комада Стерије, Нушића,
Веселиновића, оригиналних адаптација текстова Лазе Лазаревића, као и за ондашње околности врло смелих извођења „Јазавца
пред судом“ и Шекспировог „Кориолана“. Приметно је да, за разПосета Јонића Заводу обилато је коришћена у окупаторској и колаборационистичкој пропаганди. Немачка агенција УФА снимила је краћи пропагандни снимак (копија у поседу аутора), а извештаје из Смедеревске Паланке
објавиле су све значајније новине у земљи. Том приликом из Завода је пуштена велика група штићеника и штићеница, њих 92, чије се „преваспитавање“ сматрало успешно окончаним (Вукадин Кецан, „Година дана рада на
спасавању заведеног народног подмлатка: Министар просвете на завршној
школској свечаности у Заводу за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци“, Обнова, 11. октобар 1943. године).
34 Радом дилетантске позоришне секције Завода за принудно васпитање
омладине највише се бавио мр Ненад Ј. Ристић, који је на ову тему објавио
две монографије: Џумбусана у централу: Позоришни живот у Паланци 1941–
1944 (Смедеревска Паланка: Центар за културу, 1995) и Разбибрига у бараци
No. 8: позоришни живот у Заводу за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци 1942–1944 (Смедеревска Паланка: „Бен Акиба“: Главаш,
2000). Ове публикације представљају делове његове магистарске тезе
одбрањене на Факултету драмских уметности у Београду.
33
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лику од тзв. „Српског позоришног репертоара“ предвиђеног Српским цивилним/културним планом,35 у репертоару заводске
дилетантске дружине није било комада Владимира ВелмарЈанковића и да селекција представа није имала никакав идеолошки предзнак. Заводска позоришна трупа наступила је у више
наврата у Смедеревској Паланци и другим местима: посећеност
представа и реакције публике биле су јако добре, док је сав
остварени приход најчешће ишао у хуманитарне сврхе (помоћ
ратним заробљеницима, избеглицама и слично). По свом садржају и начину уређивања, смелим и за околности неуобичајеним
подухватом може се сматрати и Заводски лист, новине које су
уређивали штићеници а штампао управник Поповић у тиражу од
500 примерака. Настао из „Зидних новина“, Заводски лист представљао је занимљиву ревију различитих садржаја везаних за
дешавања у Заводу, текстова из српске историје, али и политичких расправа на теме марксизма и комунизма. Иако емигрантски
аутори са поносом истичу да су у уредништву листа били „најтврђи“ штићеници, о чему се може расправљати, чињеница је да
је садржај Заводског листа у више наврата привукао пажњу
немачке цензуре, која је на крају и трајно забранила његово
излажење у новембру 1943, и поред покушаја управе Завода да
спречи такву одлуку. Штићеници Завода написали су и „Заводску песму“, коју је компоновао Миодраг Уча Ђорђевић а стихове
написао Милутин Дорословац.36 Пажњу јавности привукле су и
Пројекат стандардног српског позоришног репертоара објављен је као прилог у монографији Василија Марковића Театри окупиране престонице (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1998), 454–460. Више о Српском цивилном/културном плану: Стојановић, Српски цивилни/културни
план Владе Милана Недића.
36 У Архиву Србије чува се оригинални нотни запис песме са стиховима. Ова
композиција је чак прослеђена на увид референту министарства Светолику
Пашћану, који се о њој изразио врло негативно са музичке стране, али је
истакао да би могла да се изводи и „озваничи“ уз мање измене (АС, Г–25, ф.
31, Допис Светолика Пашћана Начелнику Општег одељења од 21. јула 1943.
године). Милутин Лута Дорословац био је син угледног лекара др Милана
Дорословца и један од највиших омладинских руководилаца у Београду.
Након дуже од годину дана боравка у Заводу пуштен је на молбу оца и уз
потврде немачких власти, да би се са породицом преселио у Немачку (АС, Г–
35
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заводске спортске секције, посебно фудбалски тим, који је за
време окупације одиграо више пријатељских утакмица са екипама из целе Србије. У њему се својом спортском вештином
истицао Пуриша Ђорђевић, након рата истакнути уметник и
филмски радник.
Покушај побуне у Заводу, неуспех и његове последице
Догађај који је оставио трајну мрљу на рад Завода за принудно васпитање омладине и у великој мери утицао на живот у
њему био је неуспешни покушај побуне штићеника 11. априла
1943. године. Иако у српској и југословенској историографији
постоје велике противречности везане за праву природу и размере овог догађаја, на основу историјских извора могуће је у највећој мери реконструисати основни ток дешавања.37 Тог дана
већа група штићеника спремала се да, уз помоћ неколико становника Смедеревске Паланке, изврши препад на стражаре, разоружа их и омогући масовно бекство. Детаље овог плана, који је
очигледно био припреман дуже време, открио је један од завереника управи Завода, највероватније из страха од могућих последица. Успаничена заводска управа изоловала је заверенике, а
потом је у Завод из Београда дошла јединица Специјалне поли25, ф. 34, Писмо др Милана Ч. Дорословца Министру просвете од 6. маја
1943. године). Након рата највише је живео у Бечу, где је под уметничким
именом Мило Дор објавио већи број есеја и књига од којих су многе биле
награђене.
37 Један од бивших штићеника Завода дао је изјаву Државној комисији за
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у којој је објаснио
околности везане за „пуч“ у Заводу. Из његовог сведочења увиђа се да је
акција припремана извесно време, а за њену пропаст и откривање он је
окривио „провокаторе“ – сараднике Специјалне полиције међу штићеницима (АС, Г–25, ф. 34, Записник са саслушања друга Цветка Марковића, бившег
питомца Завода у Смедеревској Паланци). Поједини емигрантски аутори
негирају постојање или умањују значај овог догађаја, представљајући га као
покушај комунистичких власти у Југославији да компромитују рад Завода.
Тако нпр. Миодраг Уча Ђорђевић истиче да је „пуч“ био „инсценирани одлазак неколицине питомаца, иако то комунистичка партија назива 'завера'“,
док Драгојла Поповић у свом меморандуму Маклиновој комисији од 29. јуна
1947. године ни не помиње овај догађај (Pivac, n. d., 68–73, 357–369).
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ције која је мучењем ухапшених штићеника покушала да открије
додатне информације о намерама завереника и размерама читаве акције. Неки штићеници су наводно, према појединим емигрантским ауторима, током ислеђивања признали да је план
предвиђао и убиство управника Поповића и прикључивање
завереника НОП-у.38 Након истраге у самом заводу, Специјална
полиција је под оружаном стражом у логор на Бањици спровела
деветнаест особа из Смедеревске Паланке, од чега 13 штићеника. Њих 12 је стрељано на стратишту у Јајинцима, 14. маја 1943.
године.39 Након неуспеле побуне ниво безбедности у Заводу
значајно је подигнут, појачане су страже, а васпитачи су почели
чешће да употребљавају дисциплинске мере.40 Већ у првим
Предислав Кубуровић је за организатора „пуча“ означио младог Нишлију М.
Г. Ђиткета, који је, наводно, примио инструкције о дизању побуне од КПЈ
пре доласка у Завод. Кубуровић је такође истакао да је намера завереника
била да убију васпитаче и управника Поповића, али своје тврдње није поткрепио ниједним конкретним доказом (видети: Жорж, н. д., 36–38).
39 У историографији постоје одређена неслагања у вези са бројем стрељаних
штићеника Завода. Емигрантски аутори најчешће говоре о 11 стрељаних,
публицисти који су писали о Заводу у време социјалистичке Југославије
помињу 13, па чак и 16 погубљених. Истраживања Маје Николове, која су и
најактуелнија на ову тему, указују да је стрељано 12 бивших штићеника, до
чега се дошло укрштањем архивске грађе и изјава бивших штићеника са
књигама заробљеника у логору на Бањици. Маја Николова објавила је, у
форми прилога у својој монографији, и списак стрељаних лица са основним
личним подацима (Николова, н. д., 144).
40 Након неуспешне побуне управник Милован Поповић постао је опседнут
могућношћу да партизанске снаге нападну и ослободе Завод, те да се штићеници прикључе НОП-у. Због тога је непрестано писао и Јонићу и Недићу, захтевајући додатне стражарске одреде, као и појачано наоружање. Због новонастале ситуације Министарство унутрашњих послова инсистирало је на увођењу полицијског комесара у Заводу, чему се Поповић одлучно противио,
сматрајући да угрожава тешко стечено поверење и однос управе и штићеника. Када је комесар стигао у Завод крајем 1943. године, Поповић је заједно са
свим васпитачима поднео оставку (АС, Г–25, ф. 31, Оставка васпитног особља
Завода, 4. јануар 1944. године). Јонић је изгледа интервенисао код председника владе, па је цела ситуација добила другачији расплет: особље је повукло
оставку, а комесар је уместо у Заводу био распоређен при среском начелству.
Поповић је чак у фебруару 1944. добио и специјално овлашћење према коме је
могао самостално да сваког штићеника који се грубље огреши о правила
Завода „одстрани“ и „врати Управи града Београда“ (АС, Г–25, ф. 31, Министарство просвете и вера, Опште одељење, Пов. бр. 45).
38
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недељама након побуне управник Поповић затражио је од
Министарства просвете и вера двадесетодневно одсуство, а
недуго затим и поднео оставку, али она није уважена. У августу
је у Завод упућена специјалан комисија, у саставу: Бошко Богдановић (помоћник министра просвете у пензији), Бошко Бећаревић (шеф Специјалне полиције Управе града Београда) и Александар Шпирић (професор Треће женске реалне гимназије у Београду), коју је оформио министар Јонић са циљем да извиди стање и изнесе сугестије за унапређење рада ове установе.41
Животни услови постепено су се погоршавали, па је одржавање дисциплине и редовних активности постајало све већи
изазов за управу. У јануару 1944. уведен је „изолатор“42 у мушком интернату, а у фебруару исте године управник Поповић
поделио је све штићенике у само две групе: прву групу чинили су
штићеници који су одбијали да поправе своје понашање, а другу
они који су кориговали своје понашање и ставове или су бар
исказали добру вољу да то учине. Крајем 1943. мања група штићеника искористила је нестанак струје за бекство из установе, а
друго бекство сличног обима догодило се у јулу 1944. Престанак
рада Завода био је условљен развојем ратних дешавања, али се
до њега дошло постепено. У августу су укинута оба изолатора, а
почетком септембра, по наређењу Милана Недића, отпуштене су
и последње групе штићеника, од којих су неки послати кућама,
док је око 90 младића из Завода приступило колаборационистиАС, Г–25, ф. 31, Министарство просвете и вера, Опште одељење, пов. бр 327,
12. август 1943. год.
42 Изолатор је представљао одвојено крило Завода са смештајем за двадесетак
особа. У њега су били упућивани штићеници који су се истицали недисциплином или пркошењем управи установе. Лица у изолатору радила су и
живела одвојено од других штићеника и добијала су више радних задатака
од осталих, а било им је и ускраћено право на примање посета. У извештајима Министарству просвете и вера управник Поповић изражавао је задовољство резултатима увођења изолатора, истичући да су се на овај начин
„унутрашње прилике у Заводу у многоме побољшале и да је васпитни рад
много ефикаснији“ (ВА, Недићева архива, 155-3-1: месечни извештај Завода
за јануар 1944. године; „Саопштење број 10“, Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, бр. 7–33, ДФЈ, Београд 1945).
41
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чким оружаним снагама. Управник Поповић напустио је Завод
10. септембра 1944. и придружио се четницима генерала Драже
Михаиловића. Формално, Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци престао је да постоји 3. октобра 1944.
Закључна разматрања
Кроз Завод у Смедеревској Паланци укупно је прошло
близу 1.200 штићеника. Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача сматрала је Завод концентрационим логором, тачније „филијалним одељењем“ логора на
Бањици, што он заиста није био. Подједнако су неистините биле
тврдње емигрантских публициста који су Завод покушавали да
прикажу као колеџ у коме се са штићеницима академски расправљало о њиховим политичким и животним уверењима. Чињеница је да су животни услови били тешки, као и да је највећи број
штићеника у Заводу боравио против своје воље, под оружаном
стражом. Међутим, и такви услови представљали су знатно лепшу и безбеднију алтернативу боравку у Бањичком логору или
затворима Специјалне полиције. Штавише, број „преваспитаних“
штићеника који су, из различитих разлога, самоиницијативно
захтевали да буду поново примљени у Завод уопште није занемарљив43 и уверљиво побија тврдње да су у Смедеревској
Паланци штићеници били изложени свакодневном мучењу и
физичкој тортури. Можда су најправичнију оцену карактера
Завода за принудно васпитање омладине дали Маклинова комисија и британски Форин офис, који су га означили као поправни
дом (Reformatory). Посматрано и кроз нумеричку призму, уочава
се да циљ рада установе није био шиканирање комунистичке
омладине: до септембра 1944. године, у више великих група и
43

Поред већ помињаних деветоро штићеника који су молили за поновни пријем у Завод како би у њему наставили школовање, сачувано је још неколико
молби и одлука сличне природе. Министар Јонић је само једном одлуком из
августа 1944. године одобрио поновни пријем чак 35 „преваспитаних“ штићеника (АС, Г–25, ф. 31, Министарство просвете и вера, Опште одељење, Бр.
3781).
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дугом низу индивидуалних отпуштања, из Завода је пуштено
близу 900 омладинаца који су сматрани „преваспитанима“, а
нешто мање од стотине штићеника (дакле мање од 10% од
целокупног броја) пришло је колаборационистичкој војсци или
је прешло у васпитачко особље.
Поправно-васпитне установе какве су биле Завод за принудно васпитање омладине и Недићев дечји град биле су део
широко замишљеног интегралног концепта одгоја деце и омладине у „националном духу“ – стварања „новог српског човека“.
Посебно је овај аспект наглашен у случају Завода у Смедеревској
Паланци. Према изјавама бивших васпитача и руководиоца
Завода, као и Јонићевом саслушању у послератној истрази, огромне наде полагане су у преобраћивање младих комуниста: од
амбициозних скојеваца требало је створити нове српске националисте. Иако су дубоко и нескривено мрзели комунизам, творци колаборационистичке просветне и културне политике нису
желели смрт и страдање младих Срба комуниста, већ су их, у
складу са својим патријархалним виђењем света, доживљавали
као заведене и однарођене појединце које су настојали „да врате
на прави пут“.44 За представнике Министарства просвете и идеологе покрета Збор „преваспитавање“ младих комуниста било је
и велики лични изазов: то је био готово једини политички мегдан на коме су могли да се, без употребе оружја и мешања окупатора, лицем у лице супротставе идеолошком противнику. Бројни
штићеници Завода били су за њих део туђе, интернационалистичке, „планиране елите“. Међу њима су се налазили високи
локални функционери СКОЈ-а и вође београдских илегалних
44

Иако се ово театрално пренаглашава у емигрантској историографији ипак
се у великој мери темељи на стварним догађајима: окупатор је био и више
него вољан да сам „реши“ проблем комунистичких илегалаца и марксистичке омладине. У фонду Г–25 Архива Србије сачувано је више дописа управника Поповића Јонићу, као и Јонићевих Недићу, у којима се моли за интервенцију код немачких власти у вези са судбином појединих бивших штићеника Завода. Иако су то неспорно чинили вођени погрешним побудама,
поменути колаборационисти ипак су покушавали (и у знатном делу успели)
да спасу животе српских омладинаца.
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ћелија, управо они омладинци који су својим делањем и примером усмеравали омладину у супротном правцу од вредности за
које се залагала Недићева влада. Преваспитавањем левичарских
омладинаца у „националном духу“ не само да би био коригован
најосетљивији део српске омладине и неутралисано будуће језгро комунистичког покрета већ би, са становишта колаборационистичких интереса, био остварен и најубедљивији могући идеолошки тријумф. Победа антифашистичке коалиције у Другом
светском рату, која је на простору Југославије била праћена и
социјалистичком револуцијом, значила је пропаст просветне
политике владе Милана Недића. Осим већ помињаних Младомира Пурише Ђорђевића, Милутина Дорословца (у емиграцији:
Мило Дор) и Милоша Крстића (пуковника ЈНА и аутора више
књига о НОБ-у), значајне професионалне успехе након рата
остварили су и други штићеници Завода: књижевници и новинари Слободан Марковић (Либеро Маркони) и Бранко В. Радичевић, судија Врховног суда СФРЈ Тиосав Велимировић (синовац
владике Николаја), сарадници Радио-телевизије Београд Светолик Митић и Михаило Бата Цагић.
Након више од четрдесет година проучавања историје
Завода за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци може се сматрати да су поуздано утврђене најзначајније
чињенице везане за настанак, рад и природу ове установе, као и
да је у великој мери реконструисана слика свакодневнице у њој.
Међутим, испреплетаност различитих идеолошких, интересних
и утилитарних мотива и даље оптерећују процес истраживања
ове, али и многих других тема везаних за историју Србије у Другом светском рату. Неке старе контроверзе су побијене, а новим
истраживањима отворен је простор за нова и нијансиранијана
тумачења. Нова тумачења омогућила су дубље и потпуније разумевање историјских догађаја и процеса у Заводу у Смедеревској
Паланци. У историографији и дубоко подељеном српском друштву она су, међутим, само послужила као повод за нове конфликте и идеолошке упливе у научноистраживачки рад.
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The Institute for Compulsory Education in Smederevska Palanka:
Old Controversies and New Views

Functioning of the Institute for Compulsory Education in Smederevska Palanka has been a source of controversies in Yugoslav and
Serbian historiographies for decades. Most frequently, it was analyzed through the ideological prism. For some it was a concentration
camp and a torture chamber, for others a „peace oasis“ and a „college
for communists“. Not only ideological, but also utilitarian motives of
witnesses and authors who have been writing about the Institute,
contributed to tendentious interpretations. This institution, probably
best described as „reformatory“ by the British Foreign Office, was
integral part of the concept of education in „national spirit“ that was
implemented by the collaborationist Ministry of Education. The leader of the Zbor movement, Dimitrije Ljotić, significantly contributed to
its founding. During the two years of the Institute's operation, some
1,200 young communists passed through it. Their stay in the Institute
was marked by hard material and life conditions, but they enjoyed
regular general and professional instruction, and could take part in a
number of free-time activities of entertaining, artistic and sporting
character. The idea of stay of young communists in the Institute was
not psycho-physical torture, but rather their ideological „conversion“
in harmony with national-conservative ideas the Nedić regime cherished of the „de-nationalized“ and „misled“ youth and intelligentsia.
Apart from the regular political instruction, special lectures were held
by members of the Zbor, by collaborationist dignitaries, but also by a
number of a-political experts from various fields. After the failed rebellion at the Institute in mid-April 1943 security and disciplinary
measures were tightened and the culprits were turned over to the
Special Police and shot after investigation at the shooting-range in
Jajinci. During the two years of the Institute's functioning a large
68

ЗАВОД У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ: СТАРЕ КОНТРОВЕРЗЕ И НОВА ТУМАЧЕЊА

number of inmates was set free as „successfully re-educated“, and
several dozens of cases of former inmates asking the Ministry of Education to be readmitted to the Institute were recorded. The institution's functioning was ended amid the action for liberation of Serbia.
The Institute was officially disbanded in September 1944 and its Head
Master joined the chetniks of Draža Mihailović with whom he found his
death. Among the more prominent inmates were the famous movie
director Mladomir Puriša Đorđević, writers and journalists Milutin
Doroslovac (Milo Dor), Slobodan Marković (Libero Markoni) and
Branko V. Radičević, as well as the judge of the Supreme Court of the
Socialist Federal Republic of Yugoslavia Tiosav Velimirović.
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ИЗМЕЂУ ДВА КОНГРЕСА:
ПОЛИТИЧКИ СТАВОВИ МИЛОВАНА ЂИЛАСА (1948–1952)

АПСТРАКТ: Период обележен годинама 1948–1952. представља
важан део историје социјалистичке Југославије. Тада је дошло до
„заокруживања“ процеса остваривања најважнијих елемената
југословенске политичке и друштвене еманципације од СССР-а.
Почетак и крај (односно врхунац, „зенит“ овог „процеса“) обележени су одлукама Петог конгреса КПЈ (1948) и Шестог конгреса
КПЈ/СКЈ (1952). Као једна од најодговорнијих руководећих личности тога времена у Југославији и spiritus movens југословенског
идеолошког формирања, Милован Ђилас је одиграо важну улогу у
догађајима из овог периода. Са променама званичне југословенске
политике мењали су се и „погледи“ Милована Ђиласа на стварност и догађаје. Овим радом покушаћемо да сачинимо синтезу у
облику хронолошког прегледа основних обележја сазревања његових политичких ставова у наведеном периоду.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Милован Ђилас, КПЈ, СКЈ, Конгрес, Пленум, Партија, Југославија, СССР
Сукоб Југославије и СССР-а 1948. године представљао је
велико изненађење, готово „скандал“ на тадашњој међународној
политичкој сцени. Југославија, млада социјалистичка држава
формирана по узору на свог дотадашњег покровитеља СССР,
нашла се у незавидном положају, стешњена између два већ увелико формирана политичка и идеолошка блока, Истока и Запада.
Са Истоком се више није могло сарађивати, а са Западом се из
идеолошких разлога није смело, осим по цену сурове компромитације у очима међународног радничког покрета и земаља
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„народне демократије“ предвођених СССР-ом. Као последица
таквог стања, развој догађаја је водио ка неизбежној политичкоидеолошкој конфузији и отварању низа сложених питања југословенског идентитета. Према речима професора Љубодрага
Димића, једноставно, „теоријска мисао и свакодневна пракса
сливале су се у процес препун противуречности“.1 Један од
тадашњих најодговорнијих партијских и државних руководилаца, Милован Ђилас, наведено стање је сликовито описао као
„време у којем су нам прскали мозгови“. Сви путеви водили су ка
формирању нове политике, односно ка периоду активне афирмације југословенског револуционарног и политичког искуства.
У контексту ових догађаја и водећи југословенски идеолог
Милован Ђилас прилагођавао је, преиспитивао и мењао своје
ставове уграђујући их у опште токове поменутог процеса.
Политичка делатност Милована Ђиласа у раздобљу о коме
је реч представљала је важну и утицајну појаву на политичкој
сцени Југославије. У покушају сагледавања развитка Ђиласовог
политичког поимања стварности одлучили смо се за хронолошки приступ, који се може сместити у период 1948–1952, између
два партијска конгреса (Петог и Шестог) у чијим одлукама је он
имао знатног удела. На тај начин се најбоље може пратити Ђиласова „еволуција“ у овом периоду, а која пак може прегледно пружити општу слику не само његове већ у главним цртама и југословенске политичке „еманципације“. Ђиласови политички ставови могу се сагледати кроз три фазе. Прва фаза, која се може
насловити као „сумње“, представља период од Петог конгреса
КПЈ (јул 1948) до Трећег пленума КПЈ (децембар 1949). Овај
период обележава прву годину сукоба са СССР-ом, а основне црте
су му југословенски покушаји одбацивања оптужби совјетског
блока и истрајавање на идеолошкој правоверности. Укратко,
„дотадашњи курс није мењан већ је, још у већој мери, афирмиса1

Љубодраг Димић, Историја српске државности. Србија у Југославији, (Нови
Сад: САНУ, Беседа, Друштво историчара Јужнобанатског и Сремског округа,
2001), 342.
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но совјетско искуство“.2 Међутим, тада се јављају и прве сумње у
дотадашњу политичку праксу, „криза“ идеологије и, како се
сукоб све јаче развијао, све већа потреба за сопственом еманципацијом. Друга фаза представља раздобље отвореног признавања сукоба са СССР-ом и његово међународно актуелизовање. Рат
је „лебдео“ у ваздуху, а у Југославији се покрећу први кораци ка
свеопштој друштвеној демократизацији и еманципацији од
дотадашњег совјетског модела. Ова фаза протеже се од Трећег до
Четвртог пленума КПЈ (јун 1951) и може се назвати „преиспитивањем“. У трећој фази долази до снажног манифестовања југословенских реформи у правцу демократизације, апсолутне критике политике и друштва СССР-а и залагања за борбу мишљења
и децентрализацију која достиже врхунац на Шестом конгресу
КПЈ/СКЈ (новембар 1952). Због наведених обележја ова фаза се
може назвати „критика“.
Важност периода о коме је реч у политичкој биографији
Милована Ђиласа огледа се у томе што се може окарактерисати
као својеврсни прелазни период, нека врста премошћавања у
политичком сазревању и неминовном путу ка дисидентским
водама. Навешћемо чињеницу да Ђилас у догађаје 1948. ступа
као стаљиниста и ригидни догматичар, да би пет година касније
отворено наступао као непомирљиви критичар совјетског бирократског система успостављеног на стаљинистичким основама.
Иако још увек комуниста, Ђилас је са власти смењен (јануара
1954) као заступник (додуше још увек недовољно политички
артикулисане) социјалистичке демократије. Свега годину дана
после пада он више није ни члан КПЈ, а две године након смене
већ је отворено на позицијама парламентарне демократије, са
израженим социјалдемократским ставовима и беспоштедном
критиком социјалистичких система која га 1957. одводи на робију. Одмах се може уочити да наведена Ђиласова еволуција није
трајала ни десет година. Међутим, ми ћемо се ограничити на
1952, односно на одлуке Шестог партијског конгреса који је зна2

Исто.
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чио Ђиласов политички зенит на власти, после којег је уследио
постепени разлаз са осталим делом руководства, а након важних
догађаја (пре свега Стаљинова смрт) и убрзани пут ка паду са
власти и одлазак у дисидентство. Уосталом, и он сам овај период
сматра изузетно важним у својој биографији: „Ја сам у сукобу са
Совјетским Савезом назрео, нагонски и свесно, ,своје време’ –
своје позвање и своју интегралност... Није случајно што и сада
сматрам тај период своје политичке, политичко-интелектуалне
делатности за најплоднији, најсмелији и најодсуднији“.3
Литература о Миловану Ђиласу у већини случајева посебно не наглашава и не издваја овај период, који можда представља преломно раздобље у целокупном развоју његове политичке
мисли.4 Посебних радова на ту тему нема, иако постоје солидне
анализе (више у публицистици него у историјској науци) у оквиру опширнијих монографија посвећених овом политичару које
уочавају значај временског периода између поменута два партијска конгреса не само за Југославију него и за Ђиласову политичку еволуцију. Поред литературе, најважнији основ овом
истраживању су историјски извори који обухватају објављене и
необјављене материјале. Међу објављеним изворима су Ђиласови говори, реферати, чланци и други текстови објављени између
1948. и 1952, који прегледно дају слику његових званичних ставова. Необјављени извори су архивски документи (забелешке и
стенограми са седница и састанака, преписке, депеше, телеграми, интервјуи) у највећем броју похрањени у Архиву Југославије.
Незаобилазни део истраживачке грађе су објављени мемоари и
бројна сведочанства Милована Ђиласа, као и мемоари других
партијских и државних руководилаца.

3
4

Milovan Đilas, Vlast i pobuna, (Beograd: Književne novine, 1991), 203.
Добар пример за то је веома садржајна социолошко-политиколошка студија
Драгутина Лековића, „Милован Ђилас и социјализам'', која период између
два партијска конгреса (1948–1952) дословно „прескаче“, готово и не спомињући било који документ из овог раздобља. Видети: Dragutin Leković,
Milovan Đilas i socijalizam, (Podgorica: CANU, 2010).
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Прва фаза: сумње
Неспорно је да Милован Ђилас, као и целокупно југословенско руководство до 1948. и сукоба са СССР-ом деле стаљинистичка политичка и идеолошка уверења на основу којих у прве
три године после рата врше изградњу новог државног и друштвеног система.5 И поред пуне свести о озбиљним неслагањима и
разилажењу са СССР-ом, југословенско политичко руководство је
Резолуцију Информбироа дочекало у свом старом, стаљинистичком идеолошком „руху“, па је сукоб испрва схваћен искључиво
политички, без идеолошких импликација. Милован Ђилас, и
поред тога што је био аутор одговора Југославије на Резолуцију
ИБ-а, није се у томе суштински разликовао од осталог дела најужег руководства. То се најбоље види из његових сведочанстава,
поводом објављивања Програма КПЈ, 30. јуна 1948, који је радила
комисија на чијем челу се он налазио. Он о томе пише: „То је био
не само лош, него и имитаторски, неадекватан и некреативан
програм. Нашавши се под оптужбама (...) Совјетског Савеза и
свих комунистичких партија, а и сами још увек свешћу дубоко у
лењинизму, чланови Политбироа су сматрали за најсврсисходније ако се препише програм совјетске партије (...) баш то сам ја
предложио – дакако уз уношење неких наших особености – а сви
5

Видети: Милован Ђилас, Чланци 1941–1946, (Београд: Култура, 1947); Dragutin Leković, Milovan Đilas i socijalizam, (Podgorica: CANU, 2010); Ljubodrag
Dimić, Agitprop kultura. Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 1945–1952,
(Beograd: Rad, 1988); Vojislav Koštunica, Kosta Čavoški, Stranački pluralizam ili
monizam. Društveni pokreti i politički sistem u Jugoslaviji 1944–1949, (Beograd:
Privredno–pravni priručnik 1983); Горан Милорадовић, Лепота под надзором.
Совјетски културни утицаји у Југославији 1945–1955, (Београд: ИСИ, 2012);
Момчило Митровић, Изгубљене илузије. Прилози за друштвену историју
Србије 1944–1952, (Београд: ИНИС, 1997); Момчило Перишић, Од Стаљина ка
Сартру. Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945–1958, (Београд: ИНИС, 2008); Ljubodrag Dimić, „Sovjetski kulturni
uticaj u Srbiji 1945–1950“, Jugoslovenski istorijski časopis 1–2/1987, 155–173;
Мирослав Јовановић, „Пресликана или самобитна друштвена изградња:
Компаративна анализа Устава ФНРЈ (1946) и ,Стаљинског’ Устава СССР
(1936)“, Токови историје 1–2/2008, 280–289; и др.
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су ми посулили (...) Програм није имао већег одјека, па га ни партијско чланство није пригрлило. А и како би – кад смо ми вође,
понајпре ја као најодговорнији творац програма већ после годину, годину и по дана, увидели сву његову застарелост и неоригиналност?“6
Главна преокупација југословенског политичког врха у
ово време, а посебно идеолошко-пропагандног апарата Партије,
била је усмерена ка одлукама садржаним у Резолуцији Информбироа, односно оптужбама против политике КПЈ. Основни задатак био је одбацити оптужбе и доказати идеолошку правоверност и оданост СССР-у. Мада је у свести југословенских руководилаца политички конфликт са СССР-ом представљао несумњиву и необориву чињеницу са којом се у наредним корацима
морало рачунати, ипак је поменути став чврсто заузет и одлучено је да се њиме званично наступи као са полазнoм тачкoм југословенске политике у отварању сукоба Југославија–СССР. Тако је
дошло до одлуке о сазивању Петог конгреса КПЈ (21–28. јул
1948).7 О Петом конгресу КПЈ, Радован Зековић преноси речи
Милована Ђиласа: „Послије сукоба са Стаљином 1948. године,
био је V конгрес КПЈ. Када читате те текстове, тај конгрес је био
чист стаљинистички. Да покажемо да смо досљедни. Међутим, у
пракси га потпуно напуштамо“ (подвукао Р. З.).8 Рекло би се да
ова Ђиласова изјава прилично добро илуструје суштину југословенске политике у етапи која је отпочела Петим конгресом КПЈ.
Наиме, у јавности је требало свим снагама доказивати правоверност, а у складу са развојем догађаја стварност је све више наметала сумње у заузети политички курс и све неминовније се ишло
ка еманципацији властитог политичког искуства.
На конгресу је Милован Ђилас поднео „Извјештај о агитационо-политичком раду“, реферат који, иако званично предстаĐilas, Vlast, 168.
Опширније: V конгрес Комунистичке партије Југославије. Извештаји и реферати, (Београд: Култура, 1948).
8 Радован Зековић, „Ђилас и Голи оток“, Милован Ђилас (1911–1995), приредиo Б. Поповић, (Београд: Култура, 1996), 192.
6
7

76

ИЗМЕЂУ ДВА КОНГРЕСА: ПОЛИТИЧКИ СТАВОВИ МИЛОВАНА ЂИЛАСА (1948–1952)

вљен као „резултат рада Управе за пропаганду и агитацију при
ЦК КПЈ“ (тачније, изворни текст је ауторско дело Радована Зоговића и Стефана Митровића), својим поставкама оличава тадашње ставове југословенског руководства, па и Милована Ђиласа,
који је текст проверио, редиговао и одобрио. Пошто га је Ђилас
званично поднео, а самим тим и прихватио као део својих ставова, сматрамо да је важно анализирати његове тезе, као политички оријентир у једном важном и преломном тренутку као што је
био Пети конгрес КПЈ.
Из наведеног реферата на почетку вреди издвојити делове које се односе на тадашњи однос према СССР-у. У делу текста
који говори о историјату делатности КПЈ пред и у току рата и
револуције, упада у очи потпуно негирање бирократског и недемократског карактера совјетског друштва, а све у склопу опште
апологетике система и идеологије у СССР-у. Као карактеристичан пример оваквих ставова говори део у коме се, ради наглашавања оданости политике КПЈ према СССР-у у недавној прошлости, анализира делатност унутарпартијских фракција у годинама
пре избијања рата: „Предосјећајући олују, буржоазија је пустила
у погон и троцкистичке провокаторе. Они су ширили буржоаске
лажи и клевете о Совјетском Савезу, о тобожњој Стаљиновој
диктатури, о тобожњој власти бирократије у СССР-у, о тобожњем
фалсификовању процеса против троцкистичких, зиновјевских и
бухариновских шпијуна; ове јадне групице, проткане полицијским шпијунима, предузимале су све што се од њих тражило да
парирају рад Партије на популаризацији СССР и његових великих успјеха у изградњи социјализма...“9 Поред наведених речи, у
прегледу историјата деловања КПЈ кроз реферат се константно
наглашава чврста повезаност са политиком СССР-а и беспоговорна оданост према совјетском систему и идеологији.10 „Право9

V конгрес Комунистичке партије Југославије, 246–247.
„Нарочито мјесто у нашој агитацији и пропаганди заузимала је полуларизација Совјетског Савеза, његове снаге и његових успјеха у социјалистичкој
изградњи, као и политичка борба за савез Југославије са Совјетским Савезом. Том питању је наша Партија прилазила с разних страна. Прије свега,

10
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верна“ прошлост нарочито је истакнута следећим речима:
„Популарисање СССР и Црвене армије и развијање љубави према
њима било је – уз борбу против окупатора – главна садржина
читаве агитационо-пропагандне активности. Та активност је
била тако обимна и свестрана да би њено излагање захтјевало
посебан реферат.“11 У ово време не само да није било јавне критике совјетског система и идеологије, већ су јавности упућивана
и својеврсна „упозорења“ у случају појаве сличних активности,
чиме се несумњиво желео нагласити политички аспект сукоба
насупрот идеолошком, као последице нежељеног „неспоразума“
између суштински истоветних система. У реферату је овај проблем посебно подвучен: „Усљед напада ЦК СКП (б) на нашу Партију такође је могућно да се појави извјесно потцењивање развитка
и тековина савремене теоретске мисли у СССР. Те појаве треба
осудити као неправилне не само због нашег општег односа према СССР него и због тога што се тиме кочи идеолошки развитак
и напредак у нашој земљи. Идеолошка борба у СССР у периоду
прелаза у комунистичко друштво имаће огроман значај за све
земље, а нарочито за нас, на нашем путу социјалистичког развитка.“12
Упоредо са наведеним политички „правоверним приступом“ СССР-у, доминантна је и изразито критичка пракса у односу
на Запад, политику његових држава и систем вредности. Тиме се
желело показати да је главни непријатељ био и остао западни
империјализам (посебно амерички и британски) и капитализам

Партија је том питању прилазила са задатком везивања наших радних маса
за Совјетски Савез, буђења и развијања љубави према њему и – самим тим –
јачања антифашистичког фронта и његовог јединства под вођством Совјетског Савеза. Том питању је наша Партија прилазила и са становишта уношења идеја социјализма у народне масе и њиховог васпитања у духу тих
идеја. Том питању је наша Партија прилазила, коначно, и као питању обезбјеђења националне независности наше земље. Парола савеза са СССР била је
средство раскринкавања – на питању независности Југославије – разних
империјалистичких агентура у нашој земљи“ (Исто, 254).
11 Исто, 273.
12 Исто, 288.
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као друштвено уређење.13 По оштрини критике, у овом периоду,
у реферату се нису штеделе западне вредносно-идеолошке
позиције: „У области науке о друштву савремена, нарочито америчка идеолошка реакција све више се приближује основним
,идејама’ фашизма. Амерички империјалистички проповједници
говоре о ,американском духу’, ,американском човјеку’, ,американском начину живота’, на исти начин и са истим смислом
којим је Хитлер говорио о ,аријевској вишој раси’... они заступају
,теорију’ ,ограничења националног суверенитета’ итд...“ Том
приликом посебно је наглашена негативна улога западноевропске левице: „Али постоји и друга струја у савременој буржоаској
социологији – не мање реакционарна и не мање опасна – која
проповиједа некакав ,демократски’, ,конструктивни социјализам’, некакво ,јединство нација’ итд., као маску за одбрану империјалистичког господства и империјалистичког система владавине. Носиоци ове струје су реакционарни социјалисти, у првом
реду енглески лабуристи“.14
Западна, „буржоаска“ култура је у реферату који је Ђилас
изложио на Петом конгресу преживљавала дубоку кризу и била
носилац бројних негативних и штетних идеолошких тенденција
као што су „антихуманизам“, „индивидуализам“ и „национализам“.15 Ђилас је том приликом прочитао: „Ова дубока идеолошка
„Агитација и пропаганда наше Партије, за читаво вријеме рата, није скидало
с дневног реда задатак демаскирања не само пропаганде англо-америчких
агентура у нашој земљи него и званичне англо-америчке пропаганде о
,ослободилачкој мисији’ западних савезника. Партија је откривала империјалистички смисао те пропаганде и указивала на то да англо–амерички
планови о посљератном уређењу Европе имају за циљ да пасивизирају масе
у току самог рата, да би им се, кад се рат заврши, могао лакше наметнути
режим какав желе Лондон и Вашингтон. Партија се супротставља и галами
те пропаганде о ,демократском’ карактеру западноевропских земаља, показујући угњетачку, реакционарну суштину тога уређења и супротстављајући
јој социјалистичко, досљедно демократско уређење СССР“ (Исто, 274–275).
14 Исто, 292.
15 „Савремена буржоаска естетика и савремена буржоаска књижевност и умјетност заступају антихуманизам, индивидуализам, песимизам итд. Оне се
налазе у потпуном расулу. Кроз савремену буржоаску умјетност оргијају
свакојаки кубисти, надреалисти, егзистенцијалисти, ,умјетници’ и
13
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криза коју данас преживљава капитализам није само карактеристика његове пропасти и његовог распадања, него и његових
покушаја да разарањем људске свијести заустави кретање живота напријед, одгоди своју пропаст“.16
Идеолошка „униформност“ културе и строга организација
спровођења мера културне политике под контролом Партије
основне су тезе у реферату који је Ђилас поднео на Петом конгресу. Основни циљ такве политике је требало да буде формирање нове „социјалистичке културе“. Тај процес је виђен као
„дубоки културни преображај“, а његову основну карактеристику представљала је „борба за здраву идеолошку марксистичколењинистичку основу културе и умјетности“. Такође, то је требало да буде „организован процес“ спровођен под надзором Партије, као „усмеравајуће снаге“.17 Посебан осврт посвећен је просвети и школском систему. Као „главне слабости“ школа назначене су „слабости идеолошког карактера“. У том погледу „проблеми идеолошког сређивања“ просветног система означени су
као апсолутни приоритет („од толике важности да морају бити у
првом плану нашег рада у наредном периоду“).18
Међутим, и поред доказивања политичке исправности
према СССР-у и идеолошке „правоверности“, ипак је истакнута
„нијанса“ у којој је стављена на знање потреба афирмације југословенског искуства: „Наша основна слабост није изучавање марксизма-лењинизма уопште, на основу дјела класика, него израда
н а ш е (наглашено у оригиналу – А. М.) стварности и тековина
н а ш е револуције и путева изградње социјализма к о д н а с
на основи марксизма-лењинизма. Дакле, ради се о неопходном и
неодложном разрађивању н а ш е проблематике на основи уче-

,књижевници’ типа Пикаса и Сартра. ,Умјетност је лаж која омогућава приближавање истини’ (каже Пикасо) – ето до каквих чудовишних закључака
долазе корифеји савремене буржоаске културе“ (Исто).
16 Исто.
17 Исто, 281.
18 Исто, 284; видети и: „Експозе министра Милована Ђиласа о развитку културног живота у нашој земљи“, Политика, 25. 4. 1948.
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ња Маркса, Енгелса, Лењина, Стаљина“.19 Подвучено је да је то
„неодложни и неопходни“ задатак, док је као својеврсни мобилизацијски подстицај посебно истакао питање „југословенског
социјалистичког патриотизма“. У реферату је, међутим, пажљиво
наглашена нијанса између „новог југословенског патриотизма“,
као афирмације самосталне југословенске политике, и потврђивања оданости СССР-у, као незаобилазне политичке потребе.20
На резолуцију Информбироа Ђилас се посебно осврнуо на самом
крају реферата, побијајући у кратким цртама њене одлуке и
правдајући политику КПЈ на основу теза изнесених у свом реферату.21
Наглашено истицање политичког аспекта сукоба са
СССР-ом као неспоразума између две социјалистичке земље,
насупрот „идеолошком“, односно дубљем сукобу који би потенцирао „системске“ разлике двају друштва, Милован Ђилас је заступао у говору партијском активу Прве пролетерске бригаде,
септембра 1948. Тадашње односе Југославије и земаља „народне
демократије“ Ђилас је окарактерисао као „неразумевање“ руководстава тих земаља према напорима у изградњи социјализма у
Југославији.22 По њему суштина сукоба, односно „неспоразума“,
V конгрес Комунистичке партије Југославије, 289.
„У наредном периоду у нашој идејно-политичкој борби за јачање и
учвршћење јединства народних маса и јединства народа Југославије нарочито мјесто треба да има – питање југословенског социјалистичког патриотизма. У чему је садржина тог питања? Подизати наше радне људе у духу
новог, југословенског патриотизма – то значи вршити мобилизацију за
изградњу социјализма код нас. Нема социјализма без социјалистичког патриотизма. Социјалистички патриотизам значи васпитање наших људи у
духу безграничне љубави и вјерности својој домовини, на изворима наших
славних револуционарних традиција из прошлости..., имајући увијек пред
очима изградњу социјализма. Нови југословенски патриотизам значи усађивање и продубљивање мржње према империјалистичким поробљивачима, према изазивачима рата. Он значи одгајање маса у духу вјерности и
љубави према СССР и према свим демократским и револуционарним покретима у свету“ (Исто, 289–290).
21 Исто, 293–294.
22 „У борби за социјалистички преображај наше земље ми смо наишли на препреке које нијесмо могли унапред предвидјети. Те препреке су углавном –
али не и једино – морално-политичке природе. Као што вам је познато, те
19
20
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била је само у „другачијој форми“, базираној на различитом
револуционарном искуству: „тиме што нам неке вође комунистичких партија праве тешкоће – наша борба за изградњу социјализма није постала нешто у теоретском погледу ново, нити значи откривање неке нове законитости у развитку социјализма.
Исто тако, као што нико не може голом тврдњом доказати да се
код нас не изграђује социјализам..., исто тако би било неправилно доказивати – због тога што код нас изградња социјализма иде
другим темпом и уз друге околности – да су се измјенили закони
изградње социјалистичког друштва, које су открили МарксЕнгелс-Лењин-Стаљин. Пут, форме развитка, револуционарна
пракса – друкчији су, али је општа законитост иста“.23 Овим ставом се, међутим, јасно наговештавала чврста позиција југословенске стране у односу на сопствену политичку еманципацију,
без обзира на уверавање и потврђивање своје идеолошке „правоверности“ према СССР-у: „Општа законитост је, дакле, иста као
и у СССР-у, а биће таква и у другим земљама кад узму одлучан и
недвосмислен курс ка социјализму, али је манифестовање те
законитости друкчије“.24
У наредним месецима међу члановима руководства југословенских комуниста долази до постепеног уобличавања првих
отворених (али још увек веома одмерених и опрезних) ставова
директног негирања Стаљинове политике и све отворенијег
манифестовања самобитних карактеристика југословенске
револуције. Ђилас је такве ставове први пут јавно испољио у
препреке се своде на ону – да кажемо – критика, која је почела писмима ЦК
СКП (б) и резолуцијом Информбироа, а која се у неким земљама, као нпр.
Румунији, Мађарској, Албанији и др. претворила у чудовишну клеветничку
кампању и у свестрано организован бојкот нове Југославије. Према томе,
карактеристична црта наше борбе за изградњу социјализма јесте и у томе
што та изградња наилази на неразумевање код неких руководилаца демократских земаља и што јој официјални комунистички покрети праве сметње, умјесто да јој помогну“ (Milovan Đilas, Borba za socijalizam u Jugoslaviji i
Peti kongres KPJ. Govor održan 1. septembra 1948. na sastanku aktiva Druge proleterske divizije, (Zagreb: Naprijed, 1948), 10).
23 Исто, 10–11.
24 Исто, 13.
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чланку „Још једном о неистинитим и неправедним оптужбама
против наше партије и наше земље“, који је у три наставка
штампан у Борби (2–4. октобра 1948).25 Овим текстом се заиста,
за оно време, прилично отворено југословенска револуција
афирмише као „народна“, а тиме и даје легитимитет југословенском вођству у борби против оптужби СССР-а.26
Политичко озваничење оваквих ставова догодило се на
Другом пленуму ЦК КПЈ (28–30. јануара 1949). У свом реферату
Милован Ђилас је већ на почетку био недвосмислен: „Један дио
нашег партијског кадра не увиђа довољно сав значај и сву дубину чињенице да наша земља мора изграђивати социјализам сопственим снагама у условима постојања других социјалистичких
земаља“.27 Затим је оптужио руководство СССР-а за идеолошко
неразумевање савремених токова марксизма-лењинизма, тзв.
ревизионизам (за шта је СССР такође оптуживао КПЈ, само у смислу ревидирања и одступања од основних поставки марксизмалењинизма), тј. да совјетски представници „грчевито бране старе, преживјеле формуле“. Ова теза је политички била врло важна, јер је њоме додатно легитимизована тек започета политика
афирмације југословенског револуционарног искуства, односно
Опширније: М. Ђилас, „Још једном о неистинитим и неправедним оптужбама против наше партије и наше земље“, Борба, 2–4. 10. 1948.
26 Милован Ђилас у својим мемоарима пренаглашава важност овог чланка,
дајући му значај својеврсне прекретнице у даљем заступању ставова у
корист давања отпора политици СССР-а и афирмације југословенског револуционарног искуства: „Оспоравање Стаљина и афирмисање југословенске
револуције у истом чланку, било је у узајамној узрочној вези и плод сазнајног заноса: самим тим што је култ Стаљина начет, југословенска револуција
је потврђивала своју самосвест, своју битност. Све до тог чланка у Југославији се за револуцију, за период рата и револуције, употребљавао непрецизни
коминтерновско–титовски термин ,народно-ослободилачка борба’... Поставке из мог чланка - да се код нас радило о револуцији, прихваћене су спонтаном једнодушношћу, па их је ускоро прихватио и Тито. А оспоравање
Стаљинове непогрешивости је продубљивало и ,легализовало’ сумње у
,социјалистичку чистоту’ Совјетског Савеза. Тиме је почела критика совјетског система, мада се развијала спорије него сазнавање своје револуционарне прошлости и револуционарне стварности...“ (Đilas, Vlast, 205).
27 Sednice Centralnog komiteta KPJ (1948–1952), priredili Branko Petranović, Ranko
Končar, Radovan Radonjić (Beograd: Komunist, 1985), 179.
25
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политичке еманципације од СССР-а и земаља „народне демократије“.
Ако су до тада и постојале сумње југословенског руководства у озбиљност и дуготрајност конфликата са СССР-ом, на Другом пленуму су оне и јавно отклоњене, а сукоб констатован као
реална чињеница са којом је требало рачунати и у будућности.
Отрежњење од илузија и прихватање нове реалности биле су
важне поставке реферата Милована Ђиласа: „Значи, треба се
одлучније преоријентисати у нашој агитацији и пропаганди,
треба смјело и без колебања уклонити све оне старе клишее и
формуле које не помажу нашу социјалистичку изградњу, који
подржавају код наших кадрова и у масама илузије, које слабе или
не подгријавају њихов патриотизам у борби за изградњу социјалистичке домовине. Треба, дакле, бити свјестан да ће нам социјалистичке земље и даље правити сметње, да ће нас још бесомучније клеветати. Није особина комуниста да затварају очи пред
истином, него обрнуто. Сазнавање истине и борба за њу су не
само закон за комунисте већ и услов њиховог постојања“.28
Питање посебности југословенске револуције Ђилас је
опрезно формулисао, тако што је истакао идеолошку и политичку исправност југословенске партије у односу на „националистичке“ оптужбе из СССР-а. Најпре је потврдио дотадашње ставове о посебности југословенске револуције, која „има много нових
и оригиналних црта“, али чија „посебност не значи никакву измјену (...) основних стратешких и тактичких принципа марксизмалењинизма, него само значи (...) богаћење, у формама, борби и у
тактици, међународне идејне ризнице пролетаријата – учења
марксизма-лењинизма“. Али, новонастала ситуација намеће да
се питању посебности југословенске револуције приступи „на
један друкчији начин“. Тај друкчији начин представљао је
потенцирање питања „одбране од националистичких напада на
једну комунистичку партију и једну социјалистичку земљу“.
Може се приметити да је у овим ставовима већ било наговештаја
28

Исто, 181.
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покретања питања угрожености суверенитета. Идеолошку
исправност ове политичке позиције Ђилас је објаснио следећим
речима: „Бранећи посебне путеве овога развитка, ми у ствари не
бранимо неку националну независност Југославије и неко право
Југославије на самостални развитак, ми бранимо пролетерски,
марксистичко-лењинистички интернационализам од оних који
га искривљују прећуткујући и лажно приказујући револуционарну борбу и радне напоре радника у другим земљама, конкретно – у Југославији (...) То је суштина тога питања, а не питање
неке наше ,посебности’, ,самосталности’, ,специфичности’. Управо ту ,посебност’, ,самосталност’ и ,специфичност’ треба посматрати и третирати само као дио цјелине, у основи као конкретно
испољавање борбе међународне радничке класе против капитализма“.29
Афирмацију „домаћег искуства“ Ђилас је видео као политичку основу за даљу праксу „социјалистичке изградње наше
земље“, односно као својеврсно идеолошко средство за легитимизацију актуелне југословенске политике.30 Истовремено је
изнео и став о „борби против шаблонског преношења искуства“
и општој променљивости теоретско-идеолошких поставки,
наглашавајући да „туђа практична искуства и организационе
форме не треба да сматрамо за нешто апсолутно и увијек важеће“. Како би отклонио сумњу у исправност политике према
СССР-у, Ђилас је томе додао да иста правила важе и за југословенско револуционарно искуство као и за сва друга револуционарна искуства у свету.31 Посебно је, међутим, нагласио став о
Исто, 189–190.
„Ако разрађујемо наша револуционарна искуства, ако их правилно осветљавамо, ако нам њихово уопштавање служи као политичка основа да бисмо
са што мање тешкоћа ишли напријед и рјешавали све теже и сложеније, али
и величанственије задатке – то ће олакшавати брзу социјалистичку изградњу наше земље“ (Исто, 191).
31 „Ми се, такође, боримо и против оних који мисле да су наша искуства и
наше форме за увијек дате и једино важеће. Ми мислимо да оне у том смислу не важе не само за друге него ни за нашу земљу. Те форме су можда
важеће за нас сада, у овој ситуацији, али то не значи да ће бити у другој. А
нећу ни да говорим о томе да теоријска искуства Совјетског Савеза, у овом
29
30

85

АЛЕКСАНДАР В. МИЛЕТИЋ

одбацивању права на монополизацију тековина револуционарног искуства од стране било које земље (не негирајући при том
право првенства совјетском искуству): „Али то нијесу искуства
само СССР-а, то су теоријска искуства међународног пролетаријата у борби против капитализма, које је први створио руски
пролетаријат, а теоријски разрадио Лењин и касније, у условима
социјалистичке изградње, допунио Стаљин. Не ради се, дакле, о
усвајању теоријских искустава других земаља, у првом реду
СССР-а, него о методу рада, о методу руковођења, о методу борбе
за социјалистичку изградњу код нас. У тим питањима правилно
је не сматрати ничија искуства коначним и апсолутним“.32 На тај
начин се кроз ову тезу совјетској политици практично „избијао“
из руку идеолошки аргумент као покриће за хегемонистичку
политику.
По питању демократизације друштва Други пленум ЦК
КПЈ значио је „још један корак даље у централизацији партијске
политике“.33 Милован Ђилас је у свом реферату истакао потребу
за мобилизацијом политичких снага у земљи „у борби за социјалистичку изградњу сопственим снагама“ и изнео примедбу на
слабости у пропаганди и кампањски карактер рада. Због тога је
захтевао појачану партијску контролу и усавршавање у погледу
уношења плана, организације, методичности и перспективе у
партијски рад.34 Како професор Димић примећује: „Све је то
показивало да је КПЈ излаз из тешкоћа и даље видела и тражила
у административном систему, интервенцији партијског апарата
и професионализму у партијском раду, што су основни елементи
појачане централизације и бирократизације“.35 Али, истовремено, Други пленум је био и догађај на коме су се „указале и клице

конкретном случају – основни принципи социјалистичке изградње, у цјелини важе и за нашу земљу, као и за све друге“ (Исто).
32 Исто.
33 Димић, Историја, 342.
34 Sednice Centralnog komiteta KPJ (1948–1952), 184–185.
35 Димић, Историја, 343.
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новог схватања“.36 Ђилас је скренуо пажњу и на проблем бирократизованог начина рада у виду непостојања иницијативе на
нижим гранама управе: „Свако чекање на директиве одозго, које
треба да дођу па тек да се почне с агитационом активношћу и
објашњавањем – погријешно је и штетно. Оно доказује да нема
политичке иницијативе или да је политички рад постао зависан
од бирократских надлежности, што значи праву смрт за њега.
Наши партијски форуми, а нарочито срески комитети, треба да
се науче да усвајају линију Партије и да на основу ње, не чекајући
на директиве (...), развију политички рад“.37 Ово је било прво
Ђиласово јавно критиковање бирократизације друштва изречено пред највишим партијским форумом.38 И поред тога, одлукама са Другог пленума отпочела је појачана бирократизација и
централизација друштва, како и сам Ђилас каже, „рестаљинизација“, оличена у спровођењу крутих административних мера,
колективизацији и др.
По Ђиласовим речима, „година 1949, нарочито средина,
лето те године, била је преломна – ако и не за свест, за идеолошко одвајање, а оно за однос Југославије као државе према Совјетском Савезу и источноевропским државама подређеним совјетској влади“. И заиста, током 1949. дошло је до кулминације неслагања у међудржавним односима Југославије и СССР-а, а наредне године су обећавале све веће заоштравање сукоба.39 Ђиласови
политички ставови формирали су се под утицајем догађаја. „Грозничава, јеретичка напрегнутост не само што нас није ометала,
него нас је и подстицала да истражујемо, да изналазимо нове
путеве и ,нова открића’“, забележиће у својим мемоарима. Тако
је, крајем лета 1949, настало и теоретско разматрање у облику
опширног чланка „Лењин о односима међу социјалистичким
Предраг Ј. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1965, (Београд:
Службени лист СРЈ, 1996), 325.
37 Sednice Centralnog komiteta KPJ (1948–1952), 184–185.
38 У својим мемоарима Ђилас помиње сличне ставове изречене у исто време
(јануар 1949) на Пленуму ЦК Црне Горе (Đilas, Vlast, 205).
39 Опширније: Darko Bekić, Jugoslavija u Hladnom ratu. Odnosi s velikim silama
1949–1955, (Zagreb: Globus, 1988), 97–113.
36
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државама“ (који заслужује и посебан осврт, али који овом приликом нећемо детаљније разматрати). Ђилас је покушао да
изложи основне теоретске поставке Лењина које говоре о односима међу социјалистичким земљама и проблемима који из њих
потенцијално произилазе, преносећи на тај начин и питање
односа Југославије и СССР-а са политичког на идеолошкотеоријски ниво. Укратко, основне Лењинове тезе на које је Ђилас
фокусирао пажњу биле су: различите форме односа међу социјалистичким државама („од стапања до самосталности“), различити услови за могућност остварења светске револуције („појединачне насупрот истовременим револуцијама“), принцип добровољности у односима међу социјалистичким државама, специфичност и особености у развитку социјалистичких друштава,
принцип самоопредељења народа, неравномерни временски
развитак пролетерских револуција (одвијање „у разним етапама“) и принцип равноправности народа и држава у социјализму
(развој социјализма „без водеће нације и државе“).40 Овај текст је
представљао и својеврсни „хронолошки увод“ за Ђиласово наступање на IV заседању Генералне скупштине ОУН-а, на коме је
Југославија интернационализовала сукоб са СССР-ом (новембар
1949).41 Југословенско-совјетски сукоб коначно је „озваничен“ и
на терену спољне политике и међународних односа, а тиме су
врата и за нескривену афирмацију југословенског револуционарног искуства била отворена.

Друга фаза: преиспитивање
Са интернационализацијом спора Југославије и СССР-а
отворена је нова фаза у сукобу две земље. Наступио је период
Опширније: М. Ђилас, „Лењин о односима међу социјалистичким државама“, Борба, 5–12. 9. 1949.
41 Опширније: Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije, 1949, priredili Mihajlo Vojvodić, Roza Livai, (Beograd: Jugoslovenski
pregled, 1991), 309–318.
40
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темељног преиспитивања, не само политичких односа са
СССР-ом (који су у сваком погледу попримили размере отвореног сукоба, а стање између две државе довели на ивицу рата)
него и совјетског система и идеологије, а тиме неизбежно и многих сегмената југословенског система, који је грађен по узору на
совјетски. Истовремено, између Југославије и Запада дошло је до
све отворенијег зближавања и политичке сарадње. У оваквим
околностима, пре свега као питање политичке потребе, покренут је и процес постепене демократизације југословенског
друштва.42
Идеје о потреби идеолошког ревидирања ставова у односу
на СССР сазреле су међу југословенским руководиоцима током
1949, а после IV заседања Генералне скупштине ОУН-а с тим у
вези је сазван пленум ЦК КПЈ. Процес отвореног и радикалног
преиспитивања дотадашњих ставова започео је Трећим пленумом ЦК КПЈ (29–30. децембра 1949),43 који професор Димић
означава као почетак децентрализације.44 Милован Ђилас је својим рефератом „Проблем школства у борби за социјализам у
нашој земљи“, како неки аутори оцењују, „превазишао област
образовања и формално означио нови државни курс у културној
и идеолошкој политици КПЈ“.45 На реферату је радио док је још
боравио у Њујорку, на заседању Генералне скупштине ОУН-а, а
на ставове изречене у њему, по Ђиласовом тврђењу, пресудно је
утицао сложени бирократски апарат агитпропа који се овим
питањем бавио.46
Овај процес популарно је назван „програмом 4Д“ (деетатизација, децентрализација, дебирократизација и демократизација).
43 Видети и: Архив Југославије (АЈ), фонд 836, Кабинет маршала Југославије
(КМЈ), II–3–a–1/4, Стенографске белешке Трећег пленума Централног комитета Комунистичке партије Југославије, Београд, 29–30. XII 1949. године,
30–279.
44 Видети: Ljubodrag Dimić, Agitprop kultura. Agitpropovska faza kulturne politike
u Srbiji 1945–1952, (Beograd: Rad, 1988), 239–245.
45 Миомир Гаталовић, Дарована слобода. Партија и култура у Србији 1952–
1958, (Београд: ИСИ, 2010), 35.
46 Ђиласова сећања на настанак поменутог реферата изгледају овако: „Путивали смо бродом ,Queen Elizabeth’... Али ја се нисам нимало одмарао. Радио
42
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Ђилас је на пленуму оштро критиковао бирократију, сматрајући је главном препреком у изградњи социјалистичке демократије и борбе мишљења као основе њеног унутрашњег развоја: „А уколико социјализам одмиче даље и јача, утолико примјена
административних мјера у тим питањима мора бити све слабија.
Административне мјере (цензура, забрана сваке врсте итд.) су
мјере пролетаријата против реакције и контрареволуције и треба да буду и остану такве само против њих. Али оне не смију
бити и мјере против оне борбе мишљења, која се одвија на основи и на линији даљег напретка социјализма, на линији изналажења нових форми живота у социјализму (...) Административни
апарат не може у социјализму присвојити за себе идеолошки
монопол, а да истовремено не наруши принципе социјалистичке
сам, с друговима из апарата спољних послова, и на некаквој декларацији о
правима држава... Али главно моје бреме су биле две вреће извештаја и анализа о просвети, које је радило безброј свакојаких комисија под управом
апарата ЦК. Исчитавао сам – ту грдну гомилу папира од јутра до дубоко у
ноћ, упркос томе што је обиловала понављањем и схематичношћу. Али вреће су биле повелике – праве правцате вреће од непромочивог платна, па сам
читање наставио и у Њујорку... Нисам дочитао, а није ни требало, сав тај
уредни, систематизавани и свеобухватни преглед, у који је био уложен
огроман, исцрпљујући рад великог броја умних људи и безброј службеника,
с једним циљем – да се постигне идеолошки изграђена и административно
учвршћена школа. Заморен, све неуверенији, прескочио сам на предлоге и
закључке – били су заиста методично и доследно изведени: у први мах су ми
се свидели, мада су ми изгледали преопширни за резолуцију ЦК која је требало да се на њима заснива. Али наједном ми је синуло – држим да се то
догодило преконоћ – да толико обиман рад није био нужан, да би се одредио став ЦК. Из тог критичког, ,јеретичког’ сагледавања мисао се даље развијала сама од себе: па и предлози и закључци су не само преопширни, предетаљни него и крути – много је тих ,мора’, ,треба’, ,нужно’, ,обавезно’, ,све
снаге’... Најзад – не сећам се већ како и у ком тренутку – пало ми је на ум да
би читав смер, читаву праксу у школи, требало преокренути а с тим и предлоге и закључке из ,врећа’: од идеологизоване, по узору на совјетску школу
изграђиване школе – ка традиционалној, слободнијој и поступно реформисаној школи... И дотад сам разговарао са Кардељом о том проблему и мом
задужењу њиме: саопштио сам му своју ,наглу’ промену гледања, а он се за
трен дубоко замислио и, као да се и сам досећа, сагласио се: То је одлично,
то је пут – постави реферат на тој основи... – У Њујорку сам написао реферат
о школству – Кардељ се с њим сложио већ тамо, а Тито и остали у Београду...“ (Đilas, Vlast, 213–214). Видети и: Vasilije Kalezić, Đilas, suprotnosti pisca i
ideologa, (Beograd: Alfa, 1999), 57.
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демократије“.47 Бирократизацију је видео као основни проблем
наслеђен из прошлости који је присутан у готово свим сегментима друштва. У вези са проблемом школства, Ђилас је доста
смело поставио питање: „хоћемо ли ми у погледу демократизације школства – и то не само у погледу учешћа маса него и у
погледу унутарњих односа у њему – ићи даље од буржоаскодемократских тековина, или ћемо поћи путем бирократизовања,
укалупљивања школства и наставе?“48 Још смелији је био, у
односу на дотадашња схватања, по питању идеолошког формирања друштва. Говорећи о проблему васпитавања омладине кроз
школски систем и постављајући питање „каквог човјека тежимо
да изградимо“, Ђилас је рекао: „Једно је, свакако, сигурно: ми
треба да васпитавамо слободне, социјалистичке људе, људе који
смјело и одважно мисле и раде, који су широки и разноврсни у
схватањима, а не људе чији ће умови бити потшишани на исти
начин“.49 Додао је да „заиста, ништа није бесмисленије и за социјализам опасније него спутавање иницијативе, примјена готових,
бирократских калупа и административних мјера у области људског мишљења“ и да у раду Партије мора да „влада неспутана
иницијатива, да буде што више дискусије и измјене мишљења“.50
Био је то почетак отворене Ђиласове критике бирократизације
друштва, коју је као преживелу праксу везивао за СССР, а која је
сходно томе и у Југославији постала део лошег наслеђа које је
требало напустити.
Ђиласова изразита тежња ка демократизацији огледала се
и у његовој визији образовне праксе у југословенским школама.
Поред залагања за увођење личне иницијативе наставника у
предавачкој пракси, у виду напуштања „крутог и формалистичког придржавања прописа“, Ђилас се посебно залагао и за општу
децентрализацију образовног система, стварање сопствених
југословенских уџбеника (за разлику од дотадашње праксе преSednice Centralnog komiteta KPJ (1948–1952), 288–289.
Исто, 294.
49 Исто, 295.
50 Исто, 295–296.
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вођења совјетских), за смањење догматизације наставе и иницијативу за увођење равноправне заступљености енглеског, француског и немачког језика и да се у складу с тим у настави више
не даје предност руском језику.51 Поједини аутори ово последње
виде и као „симболичан знак промена у односима између ФНРЈ и
капиталистичког Запада“.52
Своје антибирократске ставове Ђилас је веома отворено и
смело изложио кроз покретање питања деидеологизације кадрова на универзитетима. Рекло би се да су за оно време веома
радикално деловале речи да се треба „ослободити секташког
става да ће се само онај посао обавити како ваља коме на челу
стоје комунисти“. Оштро је критиковао негативан однос према
старом наставничком кадру, каријеризам и политичку подобност.53 „Комунисти морају добијати научне титуле и положаје на
основу знања и резултата које су постигли, а не на основу чланства у Партији или пријатељског односа према њој“, биле су речи
Милована Ђиласа изговорене на пленуму. Критикујућу ограничавање слободе мишљења на универзитету, Ђилас је изрекао
ставове које су присутнима у сали вероватно деловале изненађујуће: „Чак и прије рата – у реакционарној, монархистичкој и централистичкој Југославији – студенти су могли да излажу своје
мишљење пред многим професорима, чак и пред онима који
нијесу имали везе са марксизмом, али су стајали на становишту
слободне борбе мишљења. Не виде се никакви оправдани разлози зашто би данас у том погледу било горе и зашто такав став не
би, истовремено, укључивао у себе и добар и правилан однос
између студената и професора“.54 Наравно, Ђилас није пропустио
Исто, 299–310.
Bekić, n. d., 134.
53 У вези са овим проблемима Ђилас је јасно нагласио: „потребно је и даље
енергично сузбијати неправилан, секташки однос према старим стручњацима и наставничким кадровима. А такође је потребно енергично сузбијати
каријеристичке тенденције, које се махом испољавају на тај начин што се
неко доводи на положај за који нема квалификација због тога што је
,политички сигуран’“ (Sednice Centralnog komiteta KPJ (1948–1952), 312).
54 Исто, 316–317.
51
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прилику да спомене Тита као врховног иницијатора свих стремљења у друштву, па и у области школства: „Друг Тито је лично
дао иницијативу за многе принципијелно важне мјере у школству. А што је најважније он је, на челу Партије и Централног
комитета, био иницијатор борбе против секташтва, бирократизма и догматизма и у школским, као и у осталим питањима“.55
За југословенско руководство 1950. је представљала прву
годину отвореног афирмисања југословенског револуционарног
искуства и темељног преиспитивања дотадашњих политичкоидеолошких ставова. За Милована Ђиласа то је била година
дефинитивног раскида са остацима дотадашњих схватања грађених под совјетским идеолошко-политичким утицајем и формулисања основа сопствених схватања на бази преиспитивања и
критике политичког, друштвеног и идеолошког система СССР-а.
Другим речима, то је била прва Ђиласова у целини „јеретичка“
година, будући да је у јавности, почевши са Трећим пленумом
(децембар 1949), приступио темељној и системској критици
бирократских појава, превасходно у СССР-у, али у одређеној мери
(врло опрезно) и у Југославији.56
Основне поставке своје критике бирократских појава у
социјалистичким системима, али и благо преиспитивање појединих делова југословенске политичке праксе, Ђилас је јавно
изнео у предизборном говору студентима Београдског универзитета, 18. марта 1950.57 Може се приметити да је већ на почетку
говора индиректно дотакао питање сврхе одржавања избора у
Југославији. Говорећи о предстојећим изборима, њиховим „оригиналним цртама“ и сложености услова под којима се одржавају,
споменуо је проблем одсутности буржоаске опозиције. Сматрајући да је ово питање чисто практичног значаја и да је постојање
опозиције непотребно, јер би била само сувишна препрека радИсто, 314–315.
Видети: Kalezić, Đilas, 149–159.
57 „На новим путевима социјализма. Говор друга Милована Ђиласа на предизборном митингу студената и наставника Београдског Универзитета“, Борба,
19. 3. 1950.
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ничкој класи и сељаштву који су на власти (тј. да њено непостојање самим тим не доказује недемократичност власти), Ђилас је
затим поставио питање „у чему је, онда, карактер избора код нас
и у чему би уопште требао да буде под диктатуром пролетаријата?“ Поред тога што избори демократизују масу изнутра и дају
јој иницијативу у управљању, одређену пажњу привлачи и реченица: „А сем тога, избори потврђују линију развитка коју изборна кампања треба да изложи и разјасни, јер је, очевидно, споредно питање да ли ће кандидати бити изабрани, пошто ће у таквим
условима и таквом систему они то у сваком случају бити, а основно је питање свјесне активности и учешћа маса у изборној кампањи на општим питањима“.58 Иако на први поглед наведена
констатација делује као да је изречена узгредно, у оквиру ширег
објашњења значаја избора (потврђивање линије развитка, активности маса у кампањи), чини се да она у себи садржи и нешто
дубљи смисао. Наиме, стављајући акценат на саму изборну кампању и њену мисионарску, готово просветитељску делатност,
Ђилас констатацијом да је избор кандидата „очигледно споредно питање“ и да се унапред зна да ће они у сваком случају бити
изабрани, изборни процес и његов циљ (избор народних представника) практично, можда чак и несвесно, проглашава непотребним, односно бесмисленим „ритуалом“ свемоћне владајуће
политичке опције.
У истом говору Ђилас је као изазове социјалистичкој
демократији подједнако навео борбу против остатака грађанских (буржоаских) снага и борбу против бирократских појава у
постојећем социјалистичком друштву. Позивајући се на тезе
Маркса и Лењина о двострукој опасности по социјализам и победничку радничку класу („од поражене буржоазије и сопствене
бирократије“), посебно је истакао опасност од бирократије као
„привилегисане касте“, која у развоју социјалистичке демократи-

58

Исто.
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је губи смисао и друштвену функцију.59 На примеру СССР-а извео
је закључак да је дошло до „нових историјских појава“, насталих
у оквиру социјализма, а то су управо бирократске појаве, којих
има и у СССР-у и у Југославији, јер оне, по Ђиласу, представљају
„историјску нужност“ у изградњи социјализма. Међутим, за разлику од СССР-а, где је дошло до стварања „привилегисаног слоја
бирократије, до бирократског централизма, до привременог
претварања државе у ,силу изнад друштва’“, у Југославији бирократске тенденције „неће и не могу побиједити“ због другачијих
историјских услова и другачијих праваца развоја који се крећу ка
„све већем смањивању улоге бирократије“ и „све већој иницијативи маса“ у управљању. Према томе, пошто су бирократске тенденције „законита појава“ („стихијан, спонтан процес“) у развоју
социјализма, да би се оне спречиле, потребна је „свесна активност“, односно „свесна борба“ јавности против њих.60 Стиче се
утисак да се Ђиласово преиспитивање полако све више усмерава
са совјетског на југословенски систем.
Идеолошки корен проблема се, према Ђиласу, налази у
„ревизији главног питања марксизма“, а то је улога државе у
прелазном периоду, односно „у обустављању револуционарне
борбе, која се на путу ка комунизму мора одвијати како против
остатака капитализма, тако и против монополизма бирократије
и бирократизма“. Међутим, док су остаци капитализма, иако још
увек живи и присутни, ипак остаци, односно већ побеђене и
историјски превазиђене снаге, нови камен спотицања у развоју
социјализма јесте појава у самом социјализму. Та нова опасност
„Развитак диктатуре пролетаријата, социјалистичке демократије, може ићи,
дакле, у два правца: у правцу њеног одумирања у оном степену у коме јача
сам социјализам, или у правцу јачања и претварања бирократије у привилегисану касту која живи на рачун друштва као цјелине, иако му више, на
одређеном ступњу развитка производних снага, није потребна ни за борбу
против капиталистичких остатака – пошто ових нема, или их има у мјери
небитној за развој друштва, ни за организацију производње, јер слободно
удружење произвођача може већ само и да руководи процесом производње“
(Исто).
60 Исто.
59
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је „бирократизам прелазног периода“. Између старог („бирократизма експлоататорских класа“) и новог бирократизма постоји
разлика. Полазећи од тога да је „важна црта бирократије у начину руковођења“ (однос „привилегисаних индивидуа“ према
народу), Ђилас разлику види овако: „У капиталистичком бирократизму бирократа се осјећао као један мали човјек – јер то је
стварно и био, пошто је само служио класи власника; у социјализму се он осјећа као богом дани геније, позван да командује (...)
Ту идеологија треба да служи бирократи, а не он њој“. Зато борба
против наведених појава представља „прогресивно и историјско“ дело у даљем развитку социјализма.61
Политику југословенске партије Ђилас види као авангарду међу сличним тенденцијама у развоју социјализма у свету, а
југословенски пример готово као месијански пример идеолошке
исправности: „Пут којим ми сада идемо нов је у историском
погледу, јер њиме није ишла нити засада иде ниједна социјалистичка земља. Ми смо хегеловска негација постојећег стања у
социјализму и самим тим квасац и варница његовог даљег развитка...“62 Истовремено, Ђилас се залаже за полицентризам развитка социјализма, негирајући совјетску улогу „центра“. Такође,
одбацује и сумње „прогресивних људи у свијету“ о могућој постепеној трансформацији југословенског друштва и повратак на
капитализам („одлазак на Запад“).
Ставове изречене у говору студентима Београдског универзитета, Ђилас је током 1950. детаљније разрадио, допунио и
систематизовао, а новембра их је у четири наставка (три чланка)
објавио у партијском гласилу Борба.63 Ови чланци ће крајем
Исто.
„Тек нашом данашњом борбом – баш зато што она поставља нова питања у
социјализму – наша Револуција, иако нова по форми и по свјесном ангажовању маса, изишла је и субјективно и објективно из националних оквира и
постала појава од међународног значаја“ (Исто).
63 Видети: М. Ђилас, „Појаве и суштина Совјетског Савеза“, Борба, 19–20. 11.
1950; М. Ђилас, „Два или један свијет прожет непомирљивим противречјима“, Борба, 26. 11. 1950; М. Ђилас, „Наша досадашња искуства у борби за
социјализам“, Борба, 29. 11. 1950.
61
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године бити заједно објављени у брошури под називом Савремене теме.64 Ставови изнети у Савременим темама последица су
све веће потребе за теоријским објашњењем суштине југословенско-совјетског сукоба.65 Поједини аутори овим текстовима, за
период о коме је реч, приписују посебну важност, па тако Василије Калезић о томе пише: „У размаку између једног и другог
конгреса Ђиласове ,Савремене теме’ биле су једна од најважнијих идеолошких припрема за коначни обрачун са Совјетским
Савезом и тражење сопственог пута у социјализам. Зато су и
биле, као врста пропагандног материјала, објављиване најпре у
партијском листу ,Борба’, у наставцима, и касније штампане као
брошура која се растурала у хиљадама примјерака, да брже допре на све стране и буде приручни материјал за обраду“.66 Објављивањем ових текстова Ђилас је не само теоријски систематизовао своја дотадашња размишљања него и дефинитивно учврстио своје антибирократске и критичке ставове према друштвеним девијацијама у социјализму и јавно заузео непомирљиву
политичку позицију радикалног критичара друштвено-политичке праксе СССР-а. Он више није превасходно критичар совјетске политике, већ примарно критичар совјетског система (из
којег, по њему, проистиче и погрешна политика као последица).
То се неминовно, пре или касније, морало одразити и на југословенски систем, у којем су се бирократске тенденције, као „законита појава“, такође морале појавити. Наравно, Ђилас је био уверен да је појава бирократизма у Југославији „наишла на отпор од
самог почетка“ и да је са отпором хегемонизму СССР-а и борба
против бирократских појава узела неповратан ток, на челу са
Милован Ђилас, Савремене теме, (Београд: Култура 1950).
У вези са тим Ђилас је Василију Калезићу рекао следеће: „Брошура (првобитно чланци у ,Борби’) настала је из мог размишљања, узрокованог тражењем објашњења совјетског насртаја на нас, односно објашњења совјетског
система као основе и узрока тог насртаја... Сукоб је већ постајао несхватљив,
нарочито за партијско чланство, ако се не објасни дубље, ако се не расветли,
колико-толико, природа совјетске државе и совјетског поретка“. (Kalezić,
Đilas, 149).
66 Исто, 150–151.
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„нашим ЦК и другом Титом“.67 Али, ово је могло значити и да се,
у оквиру свеопште политичке и идеолошке критике СССР-а,
питање бирократизације као политичко питање покреће и у
Југославији.
После говора студентима у марту и пре објављивања чланака у Борби, Ђилас је током 1950. у више наврата отворено и
доста смело износио своје антибирократске ставове. Тако је на
пример у разговору са високом делегацијом британских лабуриста, која је септембра 1950. посетила Југославију,68 рекао следеће: „Шта је то бирократизовање Партије? Када Партија узме све
функције у власти она се неизбежно бирократизира. Зашто? Зато
што она престаје бити организатор маса за контролу над
влашћу. И код нас је отишла та бирократизација подалеко, копирајући руску, разуме се. И сада иду промене. Конкретно, политички и организациони секретар среских комитета више не могу
бити водеће личности у народној власти. То су две најважније
личности у Партији (...) Ако уђе у државне органе губи партијске
функције и долази други за секретара (...) Тиме ми осигуравамо
да Партија и Фронт као представници народа врше контролу над
влашћу. Јер узмите конкретно како изгледа ако је секретар
руководилац власти – онда га из Партије нико не критикује,
онда га од народа нико не критикује, онда је могућна самовоља.
67
68

М. Ђилас, Савремене теме, 45.
О посети делегације британских лабуриста Југославији 1950. године
опширније: АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, IX, Комисија за међународне односе и везе
(КМОВ), Велика Британија, 133/II–1, Састанак чланова Извршног одбора НФ
Југославије са делегацијом Лабуристичке странке Велике Британије, одржан 8. и 9. септембра у Београду; АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, IX , КМОВ, Велика
Британија, 133/II–1, Састанак чланова Извршног савета Народног фронта
Југославије са претставницима Лабуристичке странке Велике Британије,
одржан 15. IX 1950. г; АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, IX, КМОВ, Велика Британија,
133/II–1, Разговор маршала Тита и претставника енглеске Лабуристичке
странке, Београд 18. септембра 1950; Čedomir Štrbac, „Britanski laburisti u
Jugoslaviji 1950“, Jugoslovensko-britanski odnosi/Yugoslav-british relations, priredio Petar Kačavenda, (Beograd: ISI, 1988), 331–344; Александар В. Милетић,
„Пријем делегације британских лабуриста код маршала Тита у оквиру
њихове прве посете Југославији, 1950. године“, Токови историје 1/2011,
137–164.
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А сад ће бити партијска организација и народ независни и моћиће да критикују. Дакле, процес бирократизовања Партије код нас
биће онемогућен и заустављен, а у СССР-у је фактички победио.
То је разлика“.69 Свој критички однос према формалним демократским процедурама у политичком систему Југославије Ђилас
је и овом приликом прилично отворено исказао. Наиме, Британцима је рекао да по питању демократије у Југославији „постоје
многе демократске форме без довољно садржине“. Доста смело,
тада се дотакао и положаја самог Тита. „Као информацију, која
није за објављивање рекао би (sic!) нешто на пример о нашем
Парламенту. По нашем Уставу Президијум контролише Владу,
Президијум кога бира Парламент. Међутим, то је само формално.
Како може Рибар контролисати Тита. Очевидно да смо прекопирали једну глупост од Руса и да је треба изменити у будућности.
То додуше није хитна ствар. Контролише ли Шверник Стаљина у
Русији! То је фарисејство“.70 За Ђиласа, дакле, чак више и не постоји неприкосновеност култа вође као недодирљиве политичке
„институције“ (иако то, наравно, у својим званичним наступима
није помињао). Беспоштедно теоријски критикујући совјетски
систем, на крају 1950. године чврсто је заузео „антибирократску“
политичку позицију, односно позицију радикалне демократизације друштва, са које касније, чак и кад је у извесној мери покушавао, више није могао да одступи.

Трећа фаза: критика
На почетку 1951. Милован Ђилас је имао већ чврсто
изграђене критичке ставове према политици и систему СССР-а. У
овој фази, његов критички однос према совјетској политици и
друштвеној пракси попримио је у појединим цртама наглашено
АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, IX, КМОВ, Велика Британија, 133/II–1, Састанак чланова Извршног одбора НФ Југославије са делегацијом Лабуристичке странке
Велике Британије, одржан 8. и 9. септембра у Београду, 42.
70 Исто, 44.
69
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радикалан облик и готово „фанатичан“ призвук, базиран на разрађеној теоријској концепцији критике бирократизма.
Критичке ставове према бирократизацији, партијској
униформности и идеолошкој ригидности, Ђилас је изнео и на
Четвртом пленуму ЦК КПЈ (3–4. јуна 1951). Овај партијски пленум је за Ђиласа, рекло би се, био важнији по неким другим обележјима. Наиме, на њему су јавно дошли до изражаја и први знаци неслагања у мишљењима између Тита и Ђиласа. Тачније,
Ђилас је на пленуму извршио својеврсни уступак Титовом ауторитету71 у виду корекције својих ставова у складу са Титовим
јавно изреченим примедбама у месецима пре пленума на рачун
слободније теоретске критике и попуштања партијске дисциплине. Још раније, већ на Трећем пленуму ЦК КПЈ (децембар
1949), могу се приметити знаци Титове скептичности према
приближавању Западу и појединим идејама најаве демократизације друштва. Тито је, на пример, за време Кардељевог говора о
потреби промене става по питању приближавања Западу, резервисано прокоментарисао: „Треба јако пазити, особито код млађих чланова Партије, да не би сада због става према империјалистичком свијету заборавили да смо ми социјалистичка земља“.72
Тако је и Ђиласово објављивање чланака у Борби (Савремене
теме), у јесен 1950, било повод за непосредно Титово оглашавање.
У говору на другој партијској конференцији Гардијске
дивизије, 17. фебруара 1951, Тито је изнео потребу за додатним
објашњењем појединих аспеката доктрине демократског централизма, односно, како је то формулисао Дарко Бекић, „домете
и границе унутарпартијске теоријско-политичке дискусије и
дисциплине“.73 Тито је одмах на почетку говора саопштио главну
тему, а то су биле „ствари о којима морамо водити рачуна“ и „у

Bekić, n. d., 284.
Sednice Centralnog komiteta KPJ (1948–1952), 478.
73 Bekić, n. d, 284.
71
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којима морамо исправљати што прије оно што је негативно“.74
По њему, проблем је представљало „једно криво мишљење“ које
се појавило у Партији, а односило се на партијску дисциплину и
унутарпартијску демократију, односно демократски централизам. Напомињући да је демократска и слободна дискусија саставни део демократског централизма и да се од чланова Партије
не може тражити „само слијепо покоравање“, поставио је питање
„када треба члан Партије да извршава дисциплинирано своје
задатке?“ Овде је Тито био недвосмислен: „Он мора да их извршава дисциплинирано и безусловно онда када је то одлучила
већина чланова Партије, доносећи свој закључак послије свестране дискусије о једном проблему (...) Тада мањина мора да се
безусловно покорава, без обзира да ли се у себи слаже или се још
не слаже, и дужна је да спроводи одлуке већине (...) тада више
нема дискусије“. Даље, дотичући питање односа теорије и линије
Партије, био је веома директан (не помињући при том имена):
„Један теоретски чланак, другови, још не претставља линију
Партије. Теоретски чланци су дјела појединих руководећих
комуниста, стварана због тога што се ми данас налазимо у епохи
рашчишћавања извјесних крупних проблема који су настали
због скретања руководства совјетске партије са линије марксизма-лењинизма. Ми тражимо и узроке свих тих појава које су настале. При разматрању тих узрока, при теоретском образлагању
тих узрока треба гледати на то само као на материјал за дискусију, за даље разрађивање тих појава, за проналажење праве суштине свега тога. А још је далеко од тога да се све то кондензира у
форми теоретских поставки, у конкретном случају наше Партије.
Без обзира на то што су такви чланци у основи тачни, ниједан од
нас не може претендовати да може увијек сам дати стопроцентно правилну оцјену и анализу“. Затим је, потврђујући демократско право слободне дискусије, али јасно стављајући акценат на
дисциплину, закључио: „Према томе, погрешно је бркати слобо74

„Говор маршала Тита на другој партијској конференцији Гардијске дивизије“, Борба, 18. 2. 1951.
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дну дискусију о теоретским питањима унутар партијске организације са већ донијетим одлукама о појединим питањима. Ту се
не могу и не смију осуђивати људи, нити се смије ломити преко
кољена (...) Дакле, прије него што се донесе дефинитивна одлука
– потпуно право дискусије на демократским начелима, а послије
доношења одлуке дисциплинирано извршавање одлука и дисциплинирано прихватање става који је заузела већина у појединим питањима. То је демократски централизам, то је дисциплина и демократија унутар партијске организације“. Такође је
нагласио и да „линија Партије није догма и није дата једанпут за
увијек (...) Али, та линија Партије има границе ван којих се не
смије ићи и ван којих ићи значи већ заузети непријатељски став
према Партији“.75 Био је то, без сумње, први (јавно саопштени)
знак са врха да се у критици отишло предалеко.
Поменуто је да на Четвртом пленуму ЦК КПЈ (јун 1951),
Ђилас наставља са несмањеном критиком бирократизма и идеолошког монополизма, као негативних појава у савременом социјализму (још увек првенствено на примеру СССР-а). Али, истовремено, у другом делу свог реферата, даје простора посебном
наглашавању неопходности идеолошко-политичке дисциплине
у Партији, тј. „самокорекцији“ у складу са Титовим ставовима.
У реферату „О теоријском раду наше Партије“,76 прочитаном на јунском пленуму, Ђилас је најпре изрекао оштре ставове
на рачун СССР-а и СКП(б)-а и поновио критику бирократских
појава у совјетском социјализму. СССР је извршио „потпуну ревизију и напустио социјалистичку идеологију“, а његови политички врхови ушли су у фазу стварања „нове реакционарне идеологије“ и „реакционарне, освајачке и експлоататорске праксе“. Као
покрет, СКП(б) се „лажно приказује као социјалистички“, а у идеологији и пракси је „престао да буде марксистички“.77 Основна
поставка коју овде Ђилас заступа, односно брани, јесте „слобода
Исто.
Видети: Милован Ђилас, „О неким питањима теоретског рада Партије“,
Комунист 2–3/1951, 43–51.
77 Sednice Centralnog komiteta KPJ (1948–1952), 589–590.
75
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борбе мишљења“, коју изједначава са марксистичким особинама
једне партије. На тој основи, закључује он, почива и стварна унутарпартијска демократија. Али, наведене вредности су у
СКП(б)-у разорене, а насупрот њима јавља се монополизација
мишљења у готово свим идеолошким питањима. Та монополизација не припада „чак ни једном форуму“, него једној личности,
па он упоређује ову појаву са религиозним покретима у прошлости. Важно је такође приметити да Ђилас констатује како СКП(б)
више не представља партију марксистичког типа, стога то нису
„по њеном узору ни друге комунистичке партије“.78 Јасно критикује партијски монополизам у области идеологије, култ вође и
комунистичке партије које су настале по узору и које у пракси
следе СКП(б). Природно, из тога следи питање у којој мери се
наведене критике односе и на идеологију и праксу КПЈ. Он, наиме, признаје да се „у процесу борбе коју води наша Партија против бирократизма“ и у Југославији јављају „тенденције ка идеолошком монополизму“. „Додуше, те тенденције су већ сузбијене
самом праксом и идеолошком борбом, али не значи да оне не
постоје и да се још неће јављати“. Све појаве идеолошког монополизма и понашања у складу са њим представљају само „спољни изглед ствари“, док је суштина да се КПЈ и њено руководство
„као цјелина боре против сваког монополизма“.79 Управо због
тих тенденција треба још више истаћи и учврстити „демократски и марксистички карактер Партије“. Основни политички
принцип који Ђилас заступа, позивајући се на класике марксизО узроцима наведеног стања у совјетској партији и друштву, Ђилас је рекао
следеће: „СКП (б) није више – а по њеном узору ни друге комунистичке партије – партије марксистичког типа, јер су у њој разорена два битна (наглашено у оригиналу – А. М.) елемента такве партије – слобода борбе мишљења
и – на тој основи – стварна унутарпартијска демократија. Насупрот марксистичкој партији и уопште традиционалним напредним радничким организацијама, у СКП (б) припада једном форуму, па чак не ни једном форуму, већ
једној личности, монопол у готово свим идеолошким питањима. Таквим
монополом није се никад нико користио у социјалистичком покрету и он се
у прошлости јављао само тамо гдје су религиозни покрети улазили у фазу
свог реакционарног апсолутистичког развитка“ (Исто, 590).
79 Исто, 590–591.
78
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ма-лењинизма, јесте принцип слободне борбе мишљења.80 Истичући да је „оригиналност данашњег међународног развитка“
довела до идеолошке кризе у међународном радничком покрету,
а пре свега у СССР-у, напомиње да „од те збрке“ није поштеђена
ни КПЈ, иако је „једино она пошла правилним путем“ и почела да
„уочава суштину насталих промјена“. Стога „ништа не би било
штетније за праксу и теорију социјализма“ од успостављања
идеолошког монопола и сузбијања борбе мишљења.81
Критикујући догматски идеолошки приступ у социјалистичкој теорији, а преко ње и у политичкој пракси, Ђилас је дотакао и осетљиво питање култа вође. Тачније, преко критике идеолошког монополизма и догматизма у СССР-у, критиковао је и
непогрешивост једног човека, тј. водеће личности у држави.
Полазећи од става да је погрешан и штетан метод по коме се у
социјалистичкој теорији „одређене теоријске основе узимају као
коначни теоријски и научни закључци“, Ђилас је навео пример
Стаљина и његову идеолошку и теоријску непогрешивост, која
теорију и науку неизбежно води у ћорсокак и доводи до „прагматичке вулгаризације марксизма“.82 Даље је навео да савремена
социјалистичка теорија „прежвакава преживјеле или ревизионистичке ,совјетске’ поставке“ и да по том питању „није много боље
ни код нас“. Према Ђиласовим речима „једино код чланова ЦК
КПЈ – али још увијек готово само код њих – имамо озбиљнијих
почетака и покушаја да се каже нешто ново и теоријски уопште
нове појаве“.83 Укратко, Ђилас је борбу против идеолошког
монополизма, а такође и бирократизације, са своје стране већ
био недвосмислено поставио као важан део нове југословенске
Исто, 591–592.
„Отуда, у условима када се ради о изучавању нових појава, ништа не би било
штетније за праксу и теорију социјализма, него да било ко или било у ком
облику успостави монопол у области теорије, или да се сузбија борба мишљења. То би могло да нанесе штете не само даљем развитку теоријске мисли већ и самом стварно демократском и стварно социјалистичком друштвеном развитку и таквим друштвеним односима“ (Исто, 593).
82 Исто, 593–594.
83 Исто, 594.
80
81
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политичке праксе, а југословенско партијско-државно руководство одредио као предводника у тој борби.
Међутим, Титове упозоравајуће речи из фебруара 1951,
као што је поменуто, ипак су деловале на Ђиласа да у извесној
мери коригује своје ставове. Ђилас је тако поновио да треба
„безусловно и непоколебљиво“ остати на принципу слободе
борбе мишљења, али „остајући на тим принципима и досљедно
се борећи за њих, ми не смијемо заборавити да је наша Партија
марксистичка, да је она организација која има своја правила унутарњег живота и линију за коју се бори (...) Не може се и не смије
никоме оспоравати [право] да износи своја гледишта. Али се не
може ни Партији оспоравати [право] да предузима пропагандне
и организационе мјере чим нека гледишта или њихови носиоци
– на овај или онај начин – дођу у очевидан сукоб с идејним или
организационим основама на којима је изграђена сама Партија,
или с одлукама и закључцима њених организација и форума“. О
партијској линији Ђилас је рекао да, док се она изграђује, слобода јавне дискусије и критика мора бити дозвољена, али „кад је
линија утврђена, прихваћена од већине, када форуми на основу
ње доносе одређене закључке, када Партија улази у акцију“, тада
се о линији „не може дискутовати“. Тада се „слобода борбе мишљења не укида“ јер, како је рекао: „Бити добар и дисциплинован
комунист – значи активно се борити за спровођење партијске
линије на основу сопственог увјерења, до којег си дошао у слободној дискусији, не усвајајући оне – ако се не слажеш – теоријске поставке појединца, које још нијесу постале дио партијске
линије, дио свакодневне партијске праксе, одлука Партије“.
Овим речима је Ђилас завршио свој реферат. Није тешко приметити да су закључци у другом делу реферата заправо пренесени
Титови ставови изречени у фебруару исте године и да су унесени у реферат очигледно у консултацији са њим.84 О томе уоста84

Тито је у дискусији на Четвртом пленуму и јавно потврдио да су Ђиласови
чланци били повод за његов говор на партијској конференцији Гардијске
дивизије, 17. фебруара 1951. (Исто, 616–617).
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лом говори и документ, оригинални текст реферата који је
Ђилас упутио Титу на мишљење и који је овај одобрио.85 Према
томе, реферат Милована Ђиласа на Четвртом пленуму ЦК КПЈ,
јуна 1951, представљао је по свој прилици први јавни „компромис“ између њега и Тита, односно међусобно усаглашавање ставова.
Међутим, поменути „уступак“ Титу није утицао на већ
чврсто формиране Ђиласове ставове о критици девијација социјалистичких (совјетског пре свега, али посредно и других) друштава. У наредним месецима он је наставио са разрађивањем критичког односа према негативним друштвеним појавама социјализма, као и са даљим изграђивањем сопствених погледа на
социјалистичку стварност.86 У 1952. години, пре Шестог партијског конгреса (новембар 1952), Ђилас је активно писао и објављивао своје ставове и размишљања о друштвеним питањима, не
умањујући „оштрицу“ критичког приступа проблемима како их
је он видео. Разуме се, све се то односило превасходно на друштвену и политичку праксу СССР-а, али за пажљивијег читаоца
није било немогуће одређене појаве препознати и у југословенским друштвеним токовима...
На почетку године, у празничном броју Борбе, 1–2. јануара
1952, Ђилас је дотакао тему револуционарног морала кроз
„међуљудске односе“ у Партији. У чланку „Људски комунистички
односи“ каже да „постоји једна велика истина данашње наше –
југословенске – револуционарне епохе, о којој се мало или нимало пише и говори, можда баш због тога што је свакодневна“. По
Ђиласу то су „разноврсни људски“ социјалистички и комунистички односи, које је он видео овако: „Ми смо их знали у релативно
малој породици Комунистичке партије прије рата, у још већој
њеној и армиској и фронтовској породици за вријеме рата. То су
АЈ, фонд 836, КМЈ, II–3–a–1/6, Реферат (Милована Ђиласа) „О неким питањима идеолошког рада Партије“, на IV пленуму ЦК КПЈ, Београд, 3–4. VI
1951. године.
86 Видети: Милован Ђилас, Размишљања о разним питањима, (Београд: Култура, 1951).
85

106

ИЗМЕЂУ ДВА КОНГРЕСА: ПОЛИТИЧКИ СТАВОВИ МИЛОВАНА ЂИЛАСА (1948–1952)

односи искрености, скромности, просте људске равноправности,
слободног и отвореног казивања мишљења ,млађих’ пред
,старијима’ и ,старијих’ пред ,млађима’, такве вјерности и несебичности у којој се не жали ни глава за друга и с њим дјели и
последња кора хљеба и слично (...) Преко тих и таквих односа се
и ствара наша велика социјалистичка народна породица (...) Ако
такви односи не би постојали и ако се не би његовали у Комунистичкој партији и у односима њених чланова и ње као цјелине са
осталом масом трудбеника, не би могло бити ни говора о таквој
породици и таквим односима уопште“.87 Поставља се питање
шта је од тих односа у то време заиста остало и у којој мери су
они били присутни у југословенској стварности, када су бирократске тенденције, о којима је већ писао, очигледно постојале и
у Југославији. Свој коначни суд по том питању Ђилас ће дати две
године касније у чланку „Анатомија једног морала“.88
Једна од тема његових анализа друштвених појава односила се на разликовање партијске и ванпартијске демократије.
Ово важно питање Ђилас је поставио у чланку „Својим путем“
(Борба, 23. март 1952). Објављивање овог текста било је, по свој
прилици, узроковано новим Титовим критичким иступањем
против појединих мера демократизације и, посебно, против
„западних“ утицаја. Наиме, Тито је у разговору са делегацијом
Првог конгреса Савеза студената, 15. марта 1952, оштро критиковао поједине мере демократизације, а његове су речи у неким
тренуцима попримале упозоравајући тон. „Понекад се демократизација схвата као да се може све критиковати, па се запада у
критизерство, умјесто да се развије конструктивна критика...
Демократизација се код нас понекад лоше схвата као анархија, а
ми анархију нећемо. Ми хоћемо један нов тип демократије, социјалистичку демократију, гдје ће се од сваког човјека тражити да
извршава своје дужности (...) Ја тражим да ви то на универзитету
радите, да се ми не бисмо мјешали административним мјерама,
87
88

М. Ђилас, „Људски комунистички односи“, Борба, 1–2. 1. 1952.
М. Ђилас, „Анатомија једног морала“, Нова мисао 2(1954), бр. 1, 3–20.
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мада се често не може без тога“.89 Поједини истраживачи, имајући у виду дипломатску преписку страних представника у Југославији у којој се предвиђа рестаљинизација и јачање диктатуре,
поменути Ђиласов чланак „Својим путем“ смештају у контекст
одговора Западу на таква предвиђања. Ђилас је, наиме, био „присиљен“ да лично напише својеврсно објашњење поменутих
Титових ставова.90
Међутим, иако је овај текст био проузрокован спољним
фактором и представљао можда у неку руку и Ђиласово задужење да понуди објашњење Титових ставова, чини се да се ипак
неприметно дотакао и питања деидеологизације државе, односно утицаја Партије на рад државе. То се посебно да приметити у
делу који говори о односу „унутарпартијске“ и „ванпартијске“
демократије. Постављање овог питања има смисла „само утолико што онај политички покрет који у себи не његује и не развија
основне демократске форме, не може бити кадар ни да се досљедно бори за демократске односе у друштву“. Наглашавајући да
„ако неко по својим особинама и схватањима не може да буде
члан Партије, не значи да је самим тим непријатељ земље и
социјализма“, Ђиласова основна теза је да, ако неко прекрши
партијске, не може да одговара по државним законима, односно
„ако неко не крши и државне законе, не може по њима ни одговарати“. Напомињући да је партијска дисциплина неупитна и
„апсолутне демократије нема и не може да буде ни у Партији ни
изван ње“, нагласио је да „друкчије стоји ствар с демократијом у
друштву“. „Закони не воде рачуна о томе ко је на каквом положају или каквих схватања, јер су они писани за све грађане; законске санкције тек наступају онда када неко закон крши“. Тако да
задатак Партије и државних власти „није исти“. Јер Партија се
бори „идејно и политички“, а државна власт „чува законе и поступа по њима“.

89
90

Опширније: Борба, 16. 3. 1952.
Bekić, n. d., 354–355.
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У месецима пред одржавање Шестог конгреса КПЈ/СКЈ,
Ђиласова критика совјетског система, идеологије и политике
била је на врхунцу. Објављени чланци и јавне полемике, својом
исцрпном садржином, то свакако потврђују. Чланак „Класа и
каста“, објављен у Борби 6. априла 1952. (претходно у Сведочанствима)91 изазвао је полемику у јавности.92 Овде Ђилас изричито тврди да се појава и развитак бирократског друштвеног слоја
у СССР-у не може назвати класом, него кастом, зато што за касту,
поред низа других, важне црте обележја представљају „привилегије сваке врсте на бази функција, а не на бази власништва“.
Четири године касније, он ће владајући бирократски слој у
СССР-у ипак назвати „класом“, односно „новом класом“, како ће
насловити и своје познато дело.93 У јеку одржавања XIX конгреса
СКП(б)/КПСС-а, октобра 1952, Ђилас је објавио подужи аналитички чланак „Врти ли се Стаљин у кругу?“ (изашао у три наставка
у Борби, 11–13. октобра 1951), написан поводом Стаљиновог
чланка „Економски проблем социјализма у СССР“ објављеног
непосредно пред почетак конгреса КПСС-а. Ђилас је овде нашироко полемисао са Стаљиновим економским тезама, а овај текст
важан је и због тога што је у њему критикована политика радних
задруга.94
Укратко, Ђилас је на Шестом конгресу КПЈ/СКЈ, одржаном
2–7. новембра 1952,95 наступио као један од најрадикалнијих
критичара Стаљина и СССР-а, а такође и као личност која је
изградила озбиљан „систем“ критике бирократизације и друштвених девијација савременог социјализма. Чини се да је у том
периоду, безрезервно критикујући бирократизацију СССР-а,
М. Ђилас, „Класа и каста“, Борба, 6. 4. 1952; Svedočanstva 1(1952), br. 2, 3.
У питању је била јавна полемика између Милована Ђиласа с једне, и Јанеза
Становника и Звонимира Кристла, с друге стране, а поводом Ђиласовог
чланка „Класа или каста“. Полемика је објављена у листу Комунист (видети:
Комунист 6 (1952), бр. 3–4, 39–94).
93 Видети: Milovan Đilas, Nova klasa, (Beograd: Narodna knjiga, 1990).
94 М. Ђилас, „Врти ли се Стаљин у кругу?“, Борба, 11–13. 10. 1952.
95 Видети: Борба комуниста Југославије за социјалистичку демократију. VI
конгрес КПЈ (Савеза комуниста Југославије), (Београд: Култура, 1952).
91
92
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непрестано био „на ивици“ критике и сличних друштвених појава у Југославији. У томе је, као што смо видели, био и „опомињан“
од Тита, који му је прећутно стављао до знања да се у критици не
сме ићи предалеко.
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Between the Two Congresses: Political Views of Milovan Đilas
(1948–1952)
The period between 1948 and 1952 is a very important stage
in the political development of Milovan Đilas. At that time Đilas
launched his ideological and political criticism of USSR and Stalin. His
criticism was primarily aimed at the emergence of bureaucratic socialism in the USSR and at Stalin’s imperialist policy. The two party
congresses of the Yugoslav communists have marked this period. It
could be divided in three parts. The first part, from the Fifth Congress
of the CPY (1948) to the Third Plenary Session of the Central Committee of the CPY (December, 1949); the second part, from the Third
Plenary Session to the Fourth Plenary Session (June, 1951) and the
third part, from the Fourth Plenary Session to the Sixth Congress of
the CPY (November, 1952).
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ОД УЗОРНОГ ОМЛАДИНЦА ДО БУТОВНИКА БЕЗ РАЗЛОГА –
ПОПУЛАРНЕ ПРЕДСТАВЕ О ФУДБАЛЕРИМА У ЈУГОСЛАВИЈИ
50-ИХ И 60-ИХ ГОДИНА 20. ВЕКА

АПСТРАКТ: Спорт је у социјалистичкој Југославији представљао
изузетно важну област друштвеног деловања и стога био веома
присутан у различитим плановима и размишљањима владајућих
структура. У жељи да учине спорт оруђем сопствене политике
комунистичке власти су спроводиле ригорозну контролу спортског живота и ревносно имплементирале социјалистичку спортску политику. Важан део те политике је било васпитно и пропагандно деловање на ширу јавност, што је било могуће због велике
популарности коју су спортисти, нарочито одлични фудбалери,
уживали у јавности. Међутим, популарна перцепција о фудбалерима се постепено мењала у периоду 50-их и 60-их година и тај
тренд заправо много говори о променама које су се у социјалистичкој Југославији одвијале у првих двадесет година њеног постојања. На примеру тројице популарних фудбалера, Рајка Митића, Стјепана Бобека и Драгослава Шекуларца, овај рад има за циљ
да прати те друштвене и политичке промене.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: фудбалери, перцепција, јавност, Југославија, социјализам, спорт
Спорт је један од најзначајнијих друштвених феномена
који су се појавили у 20. веку, како по популарности тако и по
утицају који је имао има на друштвене процесе и друштво у
целини, да би се у другој половини века тај утицај рапидно про-
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ширио и на сферу привреде и економије.1 Емотивни набој који
прати спортске приредбе, идентификација која је карактеристична за интеракцију између љубитеља спорта и учесника спортских приредби и клубова или националних тимова за које ови
наступају, стање еуфорије због победе или очајања због пораза,
доводе до тога да свака политичка власт, и она демократског и
она ауторитарног типа, има потребу да надзире и контролише
процесе који се одвијају у спорту, да их усмерава, па чак у одређеним случајевима и да их користи у политичке или пропагандне сврхе. Југославија, и предратна и социјалистичка, није била
изузетак.2 У периоду краљевине, спортски тимови и секције су,
са једне стране, инструментализовани од државе у покушају
ширења идеологије интегралног југословенства, а са друге, често коришћени и од позиције, нарочито Хрватске сељачке странке, у циљу националне хомогенизације хрватског народа у Југославији.3 У социјалистичкој Југославији, веома темељан и планиран процес инструментализације спорта ишао je у неколико праваца: ка правилном физичком и психичком одгоју омладине,
подизању борбене готовости и физичке спремности нације,
афирмацији братства и јединства, уздизању комунистичке идеологије, подизању угледа државе и многим другима.4
Kaspar Maze, Bezgranična zabava: uspon masovne kulture 1850–1970, (Beograd:
Stubovi kulture, 2008), 53–59.
2 Gregor Starc, „Sportsmen of Yugoslavia, Unite – Workers’ Sport Between Leisure
and Work”, Remembering Utopia: The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, eds Breda Luthar and Maruša Pušnik, (Washington: New Academia Publishing, 2010), 261–270.
3 Од бројне литературе која се бави спортом и физичком културом у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији посебно треба погледати:
Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије: 1918–1941, I–
III, (Београд: Стубови културе, 1996) и Nikola Žutić, Sokoli: Ideologija u fizičkoj
kulturi Kraljevine Jugoslavije 1929–1941, (Beograd: Angrotrade, 1991).
4 О значају спорта за нову комунистичку власт говори и део из интервјуа који
је Јосип Броз Тито дао листу Комсомольская правда 1945. године: „Mi imamo
namjeru da široko razvijemo fizičku kulturu i sport kako u gradu tako i na selu.
Omladina mora imati sve mogućnosti za mnogostrani fizički razvitak. Zbog toga
smo predvidjeli razne vladine mere koje treba da osiguraju svestrani razvitak fiskulture i sporta u masama.” Enciklopedija fizičke kulture 1, (Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža”, 1975), 194.
1
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Фудбал је био без премца најпопуларнији спорт у Југославији, иако она није у фудбалу била најуспешнија међу европским
и светским нацијама, док у неким другим спортовима, такође
популарним, јесте.5 Та популарност фудбала, који је већ 50-их и
60-их година 20. века привлачио огроман број гледалаца на стадионе, према статистичким показатељима које су сабирали и
анализирали подједнако и спортски и друштвено-политички
органи, била је везана још за период предратне Југославије,
односно за тридесете године.6 У то време популарна штампа и
радио посвећују велику пажњу утакмицама које су биле игране у
оквиру државног првенства а чији су актери били велики београдски, загребачки, сплитски и други фудбалски клубови. Тридесетих су у Југославији изграђени и први велики и модерни
фудбалски стадиони који су могли да приме и до 30.000 гледаПрецизна статистика о броју посетилаца на спортским приредбама није
вођена али се према броју регистрованих клубова и такмичара у Министарству физичког васпитања народа може утврдити да су у предратној Југославији најпопуларнији спортови били фудбал, бокс, коњске утрке, бициклизам, хазена (чешки рукомет), пливање, пинг-понг, лака атлетика и тенис. Од
краја 30-тих година веома брзо је расла и популарност кошарке и рукомета.
Погледати: Архив Југославије (АЈ), Министарство физичког васпитања
народа (71), фасцикла 67, јединица 206, Статистика Савеза за телесно васпитање Краљевине Југославије. У послератној Југославији однос у популарности спортова се донекле променио, иако је фудбал остао убедљиво на
првом месту. Широм Југославије, посебно у мањим срединама где су се развили успешни клубови локалног карактера, веома су напредовали кошарка,
рукомет, одбојка и ватерполо. О популарности фудбала у послератној Југославији може сведочити и податак који наводи Мирослав Креачић Фискултура да је 1948. године фудбалским утакмицама у Југославији присуствовало чак 6,650.000 посетилаца. Видети: Мирослав Креачић, Спорт у Југославији, (Београд: Југословенска књига, 1950), 42.
6 Фудбал је у Краљевини СХС полако стицао популарност још од 20-тих година и одигравања првих фудбалских шампионата државе у којима су се као
фаворити издвојили београдски и загребачки фудбалски клубови. Праву
експлозију је фудбал доживео 1930. године после великог успеха који је
репрезентација Југославије остварила на првом фудбалском Светском
првенству које је одржано у Уругвају. Све до 1941. године и краја прве Југославије, стадиони у земљи су примали хиљаде и хиљаде посетилаца сваке
недеље а фудбалери попут Благоја Марјановића, Милутина Ивковића, Александра Тирнанића и других су били идоли младих. Погледати Јован Ружић,
Сећања и успомене, (Београд: Савез организација за физичку културу Београда, 1973), 43–72.
5
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лаца.7 Фудбалери су већ тада, од обичних момака, ђака, студената, комшија које су људи сретали на улици или у кафани, постали
славне личности а јавност се све више интересовала и за њихов
живот ван фудбалског терена. Одличан пример за такво понашање јавности је женидба популарног фудбалера београдског
БСК-а Благоја Моше Марјановића 1938. године, коју су у сензационалистичком маниру пренели сви београдски листови.8 Фудбалска јавност је већ у то време желела да зна све о својим идолима, поистовећивала се са њима, што је било у потпуности у
складу са тадашњим временом и трендовима у Европи и свету.
Фудбал није био само спорт већ и добар производ, могао се продати скупо а најбољи фудбалери су били и његови најбољи продавци.
Спортска политика у социјалистичкој Југославији
По окончању Другог светског рата, револуција је требало
да захвати све сегменте југословенског друштва а не само политику, привреду или међунационалне односе. Спорт, као изузетно
битан део људске свакодневице, заузимао је важно месту у
комунистичким идејама друштвене трансформације. Штавише,
планови за преуређење југословенског спорта у складу са идеологијом и праксом марксизма били су веома детаљни, можда чак
и најдетаљнији и најразрађенији ако се пореде искуства других
социјалистичких земаља. У Југославији су 1945. и у неколико
наредних година политичким декретима укинути сви предратни
фудбалски клубови и друга спортска друштва која су имала већу
подршку, односно навијачку базу, пре свих велики и популарни
београдски клубови БСК и Југославија, загребачки ХАШК, ГраDejan Zec, „Money, Politics and Sports: Stadium Architecture in Interwar Serbia”,
On the Very Edge: Modernism and Modernity in the Arts and Architecture of Interwar Serbia (1918–1941), eds Jelena Bogdanović, Lilien Filipovitch Robinson and
Igor Marjanović (Leuven University Press, 2014), 269–288.
8 M. Lopušina, „Mošu Marjanovića svi voleli”, Večernje novosti, 3. март 2013,
интернет издање (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.293.html:
422396-Mosu-Marjanovica-su-svi-voleli).
7
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ђански и Конкордија, сарајевски САШК, нишка Победа и многи
други.9 Уредбе о укидању предратних клубова и конфискацији
њихове имовине доносиле су или републичке владе или надлежна министарства, најчешће Министарство просвете, под различитим изговорима и објашњењима, која су се, међутим, у коначници сводила на исто – политичку неподобност. Спортска друштва су сматрана бастионом буржоаског начина живота и окупљалиштем реакционарних снага.10 Један мањи број спортских
клубова је угашен јер су окарактерисани као отворено националистички.11 Исто се дешавало и у мањим срединама, где су такође укинути грађански клубови. Њихово место су заузели или
стари раднички клубови, који су се у предратном периоду углавном такмичили у нижим разредима, или су оснивани нови клубови који су имали подршку у редовима нових власти и њиховим
појединим структурама.12 Носиоци новог спортског полета су
У монографији о историјату ХАШК-а дат је веома информативан приказ процеса укидања тог загребачког спортског друштва и објашњена матрица по
којој су укидана и сва остала у земљи. Погледати: Antun Škrtić, H.A.Š.K. 1903–
1993, (Zagreb: Hrvatski akademski športski klub, 1993), 37–39.
10 Југословенске дневне и недељне новине, као и записници са различитих
партијских и државних форума обилују текстовима и чланцима о реакционарном и штетном карактеру нереформисаних спортских клубова. Један
јако занимљив али типичан пример за квалификацију појединих спортских
друштава може се наћи у извештајима са I конгреса ФИСАЈ-а (Фискултурног
савеза Југославије): ˮDr. Doriš i njegovo veselo društvo iz fiskulturnog društva
'Slavija' u kome se okuplja zagrebačka buržoazija, govori da nije stvar društva da
vodi politiku, nego da je to dužnost političkih organizacija. U isto vreme oni prave
terevenke i pijanke u domu 'Slavije' i posle toga se kupaju goli u bazenu. To je
politika, politika nemorala, politika onog sloja našeg društva koji je živio na račun
eksploatisanja drugih.ˮ Rato Dugonjić, „Razvitak fiskulturnog pokreta u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji”, I Kongres Fiskulturnog saveza Jugoslavije,
(Beograd: Fiskulturni savez Jugoslavije, 1947), 15–16.
11Ово је посебно било изражено у мултиетничким срединама попут Босне и
Херцеговине. Без милости је укинут мостарски фудбалски клуб „Зрињски”,
клуб популаран међу херцеговачким Хрватима. Исто се десило и са мађарским спортским друштвима у Војводини, попут новосадског клуба „УТК”
(Újvidéki Torna Klub). Будућност свих клубова које је власт окарактерисала
као непријатељске је била јасна: ”Mi ćemo uništiti iz korena takvu politiku
zаjedno sa onima koji je nose.” Dugonjić, n. d., 16.
12 У Краљевини Југославији био је веома развијен раднички спортски покрет,
посебно у индустријским градовима Србије и Хрватске. Неки од спортских
9
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били држава, синдикати, Југословенска армија, Савез комунистичке омладине Југославије (СКОЈ) и Уједињени савез антифашистичке омладине Југославије (УСАОЈ) и њима је тај задатак
поверила КПЈ.13 У Београду су 1945. основани клубови Црвена
звезда, спортско друштво које је контролисао Уједињени савез
антифашистичке омладине Србије (УСАОС),14 Партизан, клуб
Централног дома Југословенске армије (ЦДЈА),15 Металац (касније БСК, односно ОФК Београд), клуб Синдиката металских радника,16 Наша крила, клуб Југословенског ратног ваздухопловства, и реактивиран је фудбалски клуб Раднички, предратни фудбалски клуб леве провинијенције који није био активан за време
окупације. У Загребу су основани Динамо, као клуб загребачких
комуналаца, Младост, као омладински, односно академски клуб,
Металац, клуб Синдиката металских радника Загреба, Милиционер, реактивирана је Локомотива, фудбалски клуб загребачких
железничара, и други.17 Слични процеси су се одвијали широм
земље. Диверзитет и фрагментарност који су били евидентни
при оснивању нових клубова указују на то да су власти знале да
морају љубитељима спорта омогућити избор, односно да се приврженост једном спортском друштву не може наметнути силом
клубова који су у то време постојали, попут београдског, нишког и крагујевачког „Радничког”, чачанског „Борца” или пожаревачког „Младог радника”,
окупљали су стотине и хиљаде радника и омладинаца, од којих су многи
били повезани са илегалном Комунистичком партијом Југославије. У неку
руку, активност радничких спортских друштава у предратном периоду је
представљала параван за организовање и састајање чланова и симпатизера
КПЈ. Због тога су такви клубови пре рата били прогањани од власти а после
рата и револуције рехабилитовани и ревитализовани. Погледати: Vasil Conkov, „Crvena sportska internacionala i radnički sportski pokret u Jugoslaviji
1921–1928”, Povijest sporta, br. 10, 1972, 868–873.
13 Miroslav Kreačić, „Počeci organiziranja fiskulturnog pokreta u novoj Jugoslaviji”,
Povijest sporta, br. 66, 1985, 511.
14 Pola veka našeg futbala, priredio Milan Kovačević, (Beograd: Sportska knjiga,
1951), 81–84.
15 Исто, 87–91.
16 БСК 1945–1955, уредници Тодор Буља и Петар Ђорђевић, (Београд: Београдски спорт клуб, 1955), 13–19.
17 Bratislav Stojanović i Dragiša Kovačević, Jugoslovenski fudbalski klubovi, (Beograd: Borba, 1977), 95, 162, 173, 337.
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већ да је потребно да сами навијачи изграде однос лојалности и
љубави према клубу.18 То је посебно било битно у ситуацији у
којој више није било старих клубова и старих лојалности, што је
југословенска специфичност јер тако нешто није урађено ни у
једној другој социјалистичкој земљи.19
Фудбалери као хероји социјализма
Фудбал у социјалистичкој Југославији је у периоду друге
половине 40-их и прве половине 50-их био у фази велике реконструкције и изградње. Нови клубови су формирани али ниједан
од тих клубова још увек није имао изграђену навијачку базу,
изузев старих поштеђених клубова из предратног периода,
попут Хајдука из Сплита, који је био изузетно популаран у Сплиту, Далмацији и већим југословенским градовима у којима је
живело пуно Далматинаца. Љубитељи фудбала у Београду,
Загребу и другим крајевима земље су тек имали да се определе и
да изграде своју лојалност према одређеном фудбалском клубу.
У том процесу су се клубови и интересне групе које су стајале иза
њих користиле различитим методама помоћу којих су утицале
на процес идентификације навијача са клубом.
Од краја рата па све до краја 50-их и почетка 60-их година,
југословенски фудбалери су у јавности представљани искључиво
у позитивном светлу, без обзира на то у којем су клубу играли и
Иако је југословенско друштво било ауторитарно, није постојао притисак
на појединца или одређену друштвену групу да се пружи подршка одређеном спортском друштву. У Југославији је постојала потпуна слобода за појединца да изабере клуб за који ће навијати и којег ће подржавати.
19 Специфично за све социјалистичке државе је то да су поједини сектори
државне и партијске власти подржавали поједина спортска друштва и то је
био модел државне контроле спорта који је преузет из СССР-а. Међутим,
заиста је била реткост да се сви клубови који су постојали у периоду пре
социјализма забране и угасе, што је у Југославији учињено. У Чехословачкој
је формиран јак фудбалски клуб под контролом власти, прашка „Дукла”, али
су и „Спарта” и „Славија” наставили да постоје. Слично је било и у Мађарској,
где су поред јаког државног клуба „Хонвед” деловали и стари клубови
„Ференцварош”, „МТК” и „Ујпешт”.
18
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како су се заправо понашали у животу и на фудбалском терену.20
Држава и КПЈ су утицале на медије да слика о спортистима која
се представљала јавности буде једнообразна. У први план су
истицане њихове људске врлине, прегнућа, њихово пожртвовање, њихово скромно порекло и сиромаштво, док би се њихово
неспортско понашање на терену и ван њега, туче, пијанства и
ексцеси различитих врста заташкавали, јер су такве појаве штетиле угледу југословенског фудбала а самим тим и угледу државе и КПЈ.21 У једном елаборату који је припремљен за најуже партијско руководство набројани су поименце бројни југословенски
фудбалери и наведен је списак њихових преступа. На тој листи су
се нашли и најбољи југословенски играчи тог времена, попут
Фрање Матошића, Фрање Велфла, Кирила Симоновског, Бранка
Станковића и Срђана Мркушића.22 Посебно је властима било
важно да се заташкају и од јавности сакрију сукоби између фудбалера који су избијали на националној основи, који у овом
периоду нису били реткост, посебно када би међусобно играли
клубови тзв. „велике четворке”.23

О фудбалу, фудбалским такмичењима и поступцима појединих клубова и
фудбалера пуно се расправљало у појединим државним и друштвенополитичким форумима. Поред оних који су по својој природи били задужени да се спортом баве, попут ФИСАЈ-а или касније ФСЈ-а, о спорту, фудбалу
нарочито, говорило се и у најужим партијским круговима. Томе сведоче
бројни сачувани записници. Карактеристично за све ове расправе је велики
значај који је придаван потреби да се југословенски фудбалери у широј јавности прикажу у што бољем светлу.
21 „Izvještaj partijske komisije o nekim negativnim pojavama u sportu, 19. 12.
1950”, Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske, ur.
Branislava Vojnović (Zagreb, 2005), 581–595.
22 Исто.
23 Велику четворку југословенског фудбала чинили су најуспешнији и најпопуларнији клубови: „Црвена звезда” и „Партизан” из Београда, „Хајдук” из
Сплита и „Динамо” из Загреба. Постоје извештаји органа безбедности и
политичких организација како су се фудбалери супротстављених екипа
називали непримереним именима а понекад и вређали на националној
основи. Иако веома ретко, због репресије и самог страха од репресије, публика је умела да узме учешћа у овом вређању на националној основи.
Погледати Dražen Lalić, Torcida: pogled iznutra, (Zagreb: Profil, 2011), 80–85.
20
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Партијски кругови, спортске организације и спортска
друштва и клубови су се против негативних појава у фудбалу
борили имплементацијом строге унутрашње дисциплине,24 идеолошком индоктринацијом и материјалним корумпирањем фудбалера, док је за јавност креирана потпуно другачија слика, слика на којој су фудбалери представљени као хероји социјализма.
Посебно је истицано и то како су и у тренуцима када су били
познати, славни и вољени у целој држави, ти фудбалери и даље
скомно живели и како се нису разликовали од већине Југословена. Такве тврдње се морају узети са великом резервом. Познато
је сведочење Светозара Вукмановића Темпа које се односи на то
како је функционисао фудбалски клуб Партизан у првим годинама свог постојања.25 Они фудбалери који су наступали за Партизан су, захваљујући материјалним ресурсима Југословенске
народне армије а све због жеље официрског врха да њихов фудбалски клуб буде најбољи у земљи, имали бројне погодности у
односу на остале грађане: формално су били запослени у Централном дому Југословенске армије,26 добили су на коришћење
друштвене станове, снабдевали су се у добро опскрбљеним војСветислав Глишовић, предратни фудбалер БСК-а и спортски новинар, у
послератном периоду био је тренер репрезентације НР Србије и први тренер фудбалске секције Фискултурног друштва „Црвена звезда”. У његовој
заоставштини у Архиву Србије се могу пронаћи белешке и записи које говоре о стању у фудбалу одмах по ослобођењу. Глишовић, иако необјективан
због својих изразито антикомунистичких политичких ставова, ипак осликава једну суштински тачну, тмурну слику принуде и присиле под којом су
тренирали и наступали фудбалери „Црвене звезде” 1945. и 1946. године.
Погледати: Архив Србије (АС), Збирка рукописа Светислава С. Глишовића,
несређена грађа.
25 Svetozar Vukmanović Tempo, Revolucija koja teče 3, (Zagreb: Globus, 1982), 315–
317.
26 Стјепан Бобек је био запослен као библиотекар Централног дома Југословенске армије. Погледати: Mile Kos, Bobek: fudbal – moj život, (Beograd: Partizan, Jugoslavija publik), 17–25. У Бобековим успоменама које је за штампу
приредио новинар Миле Кос јако је лепо описан живот једног социјалистичког спортског друштва, конкретно београдског „Партизана”. До детаља је
забележен начин довођења фудбалера, старање о њиховом материјалном и
друштвеном статусу, брига о запослењу, морално-идеолошко васпитање,
однос између спортског клуба и центара моћи, у конкретном случају Југословенске народне армије.
24
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ним магазинима и слично. Из данашње перспективе то можда не
изгледа као некакав велики луксуз али у временима поратне
оскудице заиста јесте била велика привилегија. И остали велики
клубови су имали сличан modus operandi, фудбалери су корумпирани материјалним привилегијама како би били лојални клубу и
како би пристали на улогу која им је намењена у спровођењу
државне спортске политике. У штампи су фудбалери представљани као ударници, често су сликани или интервјуисани на радним акцијама, приликом чишћења рушевина, у разним хуманитарним акцијама и сличним друштвено корисним и политички
ангажованим активностима. Чак су и у визуелном смислу представљани као узор за остале: на фотографијама су увек били
уредни, обријани, очешљани, одавали су утисак веселих и узорних младих људи. Такав имиџ, који су креирале власти, био је
општеприхваћен у спортској и широј јавности.
Рајко и Штеф
Прве фудбалске легенде југословенске социјалистичке
државе су били Стјепан Бобек из Партизана и Рајко Митић из
Црвене звезде, нападачки тандем југословенске репрезентације
и добри лични пријатељи. Неколико је разлога због којих је овај
фудбалерски двојац био изузетно погодан за својеврсну беатификацију и идеализацију: 1) заиста се радило о врхунским фудбалерима, изванредним играчима који су својим играма заслужили место у југословенској фудбалској историји; 2) обојица су
заиста били веома пристојни и добри људи, барем према бројним сведочанствима пријатеља, познаника и савременика; 3)
Бобек је играо за Партизан а Митић за Црвену звезду и то је био
одличан начин да се путем медија оповргне свака инсинуација
како државни и партијски врх фаворизује један од два београдска клуба; 4) Бобек је био Хрват а Митић Србин; 5) њих двојица
су били најзаслужнији за фантастичну победу над Совјетским
Савезом на Олимпијским играма у Тампереу 1952. године, која је
на симболичком и пропагандном плану претворена у политичку
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победу Југославије над Совјетским Савезом у сукобу око Резолуције Информбироа.27 Највише чланака, репортажа и извештаја у
југословенској (посебно српској) спортској штампи и највише
спортских радио-емисија је било посвећено њима двојици,
њиховим играма, али и њиховом приватном животу и посебно
њиховом личном односу.28 Специфична ситуација у којој су један
Хрват и фудбалер Партизана и један Србин и фудбалер Црвене
звезде били велики нераздвојни пријатељи и тандем у фудбалској репрезентацији Југославије, послужила је за медијско стварање живе слике „братства и јединства” и идеологизовање једног спортског наратива. Жеља је била оних који су креирали јавно мњење да Бобек и Митић послуже младима и као спортски
али и као животни узори. Слично је било и са многим другим
фудбалерима који су играли за југословенске тимове, са Вукасом
и Матошићем из Хајдука, Милутиновићем из Партизана (који је
био и ратно сироче и та његова лична трагедија је често истицана, уз остале врлине, када се о Милошу Милутиновићу писало),
Бором Костићем из Црвене звезде и другима.

Учешћу југословенске фудбалске репрезентације на Олимпијским играма у
Финској 1952. године и пропагандно-симболичком значају утакмица одиграних против Совјетског Савеза вреди посветити посебан рад али на овом
месту треба само кратко поменути да су те утакмице и драматична победа
над омраженим ривалом ушле не само у историју југословенског спорта већ
су представљале уопште један од најбитнијих догађаја југословенске историје 50-их година. Репрезентација која је остварила победу у „Утакмици
века” (Беара, Станковић, Црнковић, Чајковски, Хорват, Бошков, Огнјанов,
Митић, Вукас, Бобек, Зебец) сматрана је најбољим тимом у југословенској
фудбалској историји. Опширну репортажу о Олимпијском турниру 1952.
југословенској јавности су представили, нимало случајно, управо најбољи и
најпопуларнији репрезентативци. Погледати: Rajko Mitić i Stjepan Bobek,
Olimpiski dnevnik, (Beograd: Sportska knjiga, 1952).
28 У описима спортских активности и личних живота ова два фудбалера новинари су се често користили методама и стилским фигурама које су биле
непримерене новинском извештавању и које су у одређеној мери створиле
један готово епски паралитерарни херојски наратив, који је и у каснијем
периоду знао да се јави када би се писало о спортским темама од националног значаја. Погледати: Миодраг Кос, Пробуђена сећања, (Београд: Plavi, plavi, 2007), 13–16.
27
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Негативне појаве које су пратиле фудбал, по налогу власти медији су једноставно игнорисали, управо зато да се он не би
дискредитовао у јавности. Најзначајније негативне појаве које су
биле актуелне у фудбалу су биле потенцијална опасност од емигрирања фудбалера, опасност која је и иначе постојала у случајевима када су југословенски грађани напуштали земљу како би
играли утакмице у иностранству, и привилегије које су фудбалери покушавали да остваре за себе у ситуацији у којој су се клубови отимали за њихову лојалност. Што се бекства из земље тиче,
забележено је у првим послератним годинама неколико случајева у којима се фудбалери нису са екипом вратили са гостовања у
иностранству, попут голмана загребачког Динама Звонка Монсидера, који је побегао пратиоцима док је његов тим 1948. године наступао против екипе Понцијане у Трсту,29 затим Александра Аранђеловића из Црвене звезде, који је исто побегао у Италију, и првог тренера у историји београдских црвено-белих Светислава Глишовића, који је емигрирао прво у Грчку па затим у
Сједињене Америчке Државе. Сви они су наставили да се баве
фудбалом у иностранству, али су били и активни у емигрантским круговима и отворено наступали против југословенског
социјалистичког система. Друга бољка југословенског фудбала,
неколегијални односи између клубова, који су, у жељи да оформе
најбоље могуће саставе и да освајају што је више могуће трофеја,
довели до корумпирања играча, потпуно се отргла контроли
током 60-их година и прелила се и у ширу јавност, где је изазвала веома интензивне навијачке сукобе.30
Fredi Kramer, GNK Dinamo: stoljeće kluba, (Zagreb, Tropical – NK Dinamo, 2011),
82–83.
30 Партијски и државни функционери су били итекако свесни проблема који
су настајали услед прикривене борбе за престиж између клубова и структура које су те клубове подржавале. У неколико случајева је на партијским
колегијумима дискутовано о акутним проблемима југословенског фудбала
и један од главних закључака је био да реформе и спровођење комунистичког курса у фудбалу управо спречавају високи функционери који поједине
клубове узимају у директну заштиту (Анте Јурјевић Баја, Јуре Билић и Вицко Крстуловић су спомињани као заштитници сплитског „Хајдука”, Иван
Шибл као заштитник загребачког „Динама”, Рато Дугоњић као пријатељ
29
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Промена перцепције
Током 60-их година дошло је до промене у перцепцији
фудбала и фудбалера код шире јавности. Неколико је разлога
због којих је до те промене дошло. Први и најзначајнији разлог је
попуштање идеолошких стега Савеза комуниста Југославије,
како у целом друштву тако и у спорту. Постепен излазак Југославије из клинча са Совјетским Савезом у другој половини 50-их
довео је до поступне и делимичне либерализације унутрашњих
прилика, што је у одређеној мери потврђено на Седмом конгресу
СКЈ из 1958. године.31 Услед делимичног попуштања контролних
механизама долази и до одређених промена на југословенској
медијској сцени. Крајем 50-их и почетком 60-их појављује се
неколико спортских листова чија је уређивачка политика била
слична уређивачкој политици спортских часописа на Западу.
Поред чисто спортских тема, ти часописи су увели и рубрике које
су се бавиле најразличитијим могућим тривијалностима везаним за спортисте и њихов лични живот, што је спорт у великој
мери пребацило у домен популарне културе а од спортиста направило забављаче, попут певача или глумаца.32 Тиражи тих
„Сарајева”, Светозар Вукмановић Темпо београдског „Партизана”). Погледати: Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske, ur.
Branislava Vojnović (Zagreb, 2005), 581–595.
31 Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, knj. III, (Beograd: Nolit, 1988),
344–347.
32 У периоду непосредно после ослобођења земље, спортски листови су били
под директном контролом државних спортских форума и њихово писање је
нужно рефлектовало ставове државних и партијских органа. У мају 1945.
године у Београду је покренут часопис Фискултура, прво као недељник. Он
је био у том тренутку гласило Фискултурног одбора Југославије (ФОЈ).
Часопис мења назив у Наш спорт 1946. године, а од 1952. излази три пута
недељно као посебна едиција Борбе и тада мења име у Спорт – југословенски
спортски лист. Током 60-их година постаје дневни лист, у великој мери се
ослобађа утицаја државних и партијских структура, тираж и утицај су вртоглаво расли и у то време је уредник листа био прослављени спортски новинар Радивоје Марковић. У другим деловима Југославије ситуација је била
слична. У Загребу је 1945. покренут часопис Илустриране спортске новине,
који убрзо мења назив у Народни спорт. Током 60-их мења име у Спортске
новости, постаје дневник и излази као засебна едиција Вјесника. Погледати:
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спортских часописа, попут Спорта, загребачких Спортских новости, касније спортског недељника Темпо, мерили су се стотинама хиљада примерака. Такође, почетком 60-их година већина
Југословена је поседовала радио-пријемник тако да су радиоемисије посвећене спорту постале омиљена забава у југословенским домаћинствима.33 Посета се на стадионима такође драстично повећала, па су одређени клубови могли да рачунају на
недељну посету од око 40 до 50 хиљада људи, а на дерби утакмицама и до читавих 100.000, колико је примао новоизграђени
стадион Црвене звезде. Развој догађаја је довео до тога да почетком 60-их фудбал и фудбалери више нису били пасивни објекти
који су служили државним и партијским структурама у пропагандне сврхе, већ су постали интересантни јавности сами по
себи, са свим својим врлинама и манама.
Шеки – то је играч недисциплиниран
Прва права условно речено „поп-икона” југословенског
фудбала био је Драгослав Шекуларац, нападач Црвене звезде,
који је у периоду између 1955. и 1966. за свој клуб одиграо 470
утакмица и постигао 125 голова.34 Црвена звезда је била најпопуларнији клуб у земљи, клуб са највећим приходима, а од 1963.
и са највећим стадионом у земљи, тако да се већ од самог почетка 60-их, упркос отпору дела југословенског војног врха који је
подржавао Партизан, у сваком смислу усталила као први и најбољи југословенски фудбалски клуб.35 Милионска армија навиEnciklopedija fizičke kulture 1, (Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1975),
658–659.
33 Radivoje Marković, 50 godina Radio Beograda, (Beograd: Produkcija gramofonskih ploča Radio-televizije Beograd, 1978), аудио запис.
34 Dušan Popović, Dragoslav Šekularac – Šeki: čovek za sva vremena, (Beograd: Jezikoslovac, 2006), 9.
35„Црвена звезда”, фудбалски клуб основан у Београду марта 1945. године од
стране УСАОС-а. У „Црвеној звезди” су од самог почетка играли скоро сви
најбољи београдски фудбалери из предратног периода и они који су се
афирмисали током окупације, попут Љубомира Ловрића, Бранка Станковића, Предрага Ђајића, Косте Томашевића и Рајка Митића. У прво време је
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јача Црвене звезде је и у ранијим периодима имала идоле међу
фудбалерима, први је био поменути Рајко Митић, касније голман
Владимир Беара, бек Бранко Станковић и голгетер Бора Костић,
али је Шекуларац, популарни Шеки, како су га звали навијачи,
био први „суперстар” у смислу у којем су то биле европске и јужноамеричке фудбалске звезде. Шекуларчевој популарности,
осим неоспорних фудбалских квалитета – посебно добре технике, мајсторства у дриблинзима и умећа постизања голова, што
фудбалски навијачи највише и воле – допринело је и то што је
био пргавог карактера и склон ексцесима, колико год то парадоксално звучало.36 Испаде фудбалера држава више није цензурисала а медији игнорисали, већ су они, због захтева читалаца и
слушалаца, максимално експлоатисани, па је јавност била у потпуности упозната са свим оним што фудбалери раде, и на терену
и у свлачионици, али и код куће, на улици и у кафани. Драгослав
Шекуларац је у том смислу био веома сличан просечном Југословену, тј. био је први југословенски фудбалски „суперстар” кога
медији нису представљали као свеца, моралну и људску громаду,
већ као човека од крви и меса. Штампа је редовно извештавала о
његовим испадима, о његовом често бахатом понашању, о његовим високим примањима, о бурном ноћном животу који је водио.37 Такав Шекуларац се изврсно уклапао у једну ширу слику о
„мангупском”, жовијалном Београду 60-их, која је постала састаклуб своје утакмице играо на игралишту бивше „Југославије” у улици
Љутице Богдана, а 1963. године прешао је на новоизграђени стадион који је
могао да прими око 100.000 гледалаца. До почетка 60-их година, „Црвена
звезда” је освојила шест титула првака државе, пет трофеја Купа Југославије
и одиграла велики број међународних утакмица. У послератном периоду
најуспешнији и најпопуларнији југословенски фудбалски клуб.
36 Угледни спортски новинар Стојан Протић је за Шекуларца говорио да је
најспорнија личност југословенског фудбала. Током своје фудбалске каријере је због различитих испада на терену био кажњен суспензијом у укупном трајању од скоро две године. Погледати: Стојан Протић, Шекуларац у
сјају и сенци, (Београд: Београд-прес, 1964), 46–50.
37 Popović, n. d, 52–53. Новинари који су пратили Шекуларчеву каријеру су
напомињали како он у суштини води исправан спортски живот, тј. како
нити пије нити пуши. Међутим, то није спречило колање гласина о његовим
испадима у алкохолисаном стању.
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вни део југословенске поп-културе тог времена. Изванредна
популарност на терену и ван њега је довела до тога да се о њему
снимају сингл-плоче (попут плоче „Шеки твист”, коју је снимио
загребачки квартет „4М”). Песма, односно плоча је настала за
потребе филма „Шеки снима, пази се” Маријана Вајде, у продукцији загребачког „Јадран филма” из 1962. године, који заправо не
нуди ништа више од Шекуларчевог жонглирања лоптом и измотавања испред камере. Иако је филм, према оценама критике,
имао малу уметничку вредност, био је изузетно гледан а поред
Шекуларца главну женску улогу играла је популарна глумица
Лола Новаковић, још једна протагонисткиња монденског Београда 60-их. Између осталог, у песми „Шеки твист” се каже: Шеки,
то је играч недисциплиниран, увек само гужве прави, изван поља
и на трави, сада само филм му је у глави. Шекуларац представља
прву праву поливалентну звезду Југославије, он је човек који је
превазишао постигнућа у свом оригиналном занимању и који је
даље био познат и присутан у јавности само зато што је то што
јесте, Драгослав Шекуларац. Занимљивост представља то да се
тај процес у Југославији одвија скоро истовремено кад и у другим државама света. Шекуларац и Џорџ Бест,38 фудбалер Манчестер јунајтеда, готово су вршњаци, што указује на то да је југословенска јавност до средине 60-их имала сличне апетите и прохтеве као и јавност на Западу.
Средином 60-их година, када је Шекуларац већ био афирмисан фудбалер, гласине и урбане легенде о њему и његовим
ексцесима су постајале готово фантастичне. Једна од познатих
гласина која је изазвала прилично узнемирење у јавности је била
та да је једном приликом пијан новчаницама чистио своје ципеле
и затим их бацао, што су власти могле протумачити као увреду
радничке класе. Касније је сам Шекуларац потврдио да то јесте

38

Џорџ Бест (George Best) био је северноирски фудбалер и легенда фудбалског клуба „Манчестер јунајтед”. Током 60-их био је највећа фудбалска звезда
Велике Британије. Осим по великом фудбалском таленту био је познат и по
разузданом животном стилу, лошим навикама, скандалима и алкохолизму.
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учинио али да се радило о шали и да није бацао новчанице.39
Другом приликом је пак наводно вређао једног официра ЈНА који
је присуствовао утакмици између Црвене звезде и Партизана. Тај
официр, опет према чаршијским гласинама, био је генералпуковник Јефто Шашић, који је наводно касније Шекуларцу претио смрћу. Сам Шекуларац је ширио приче како је његов одлазак
у иностранство стопирао лично Слободан Пенезић Крцун.40 Највећи и најскупљи инцидент у Шекуларчевој каријери се десио у
Нишу септембра 1962. године. Тада је Шеки на утакмици против
нишког Радничког, незадовољан суђењем, физички насрнуо и
ударио судију.41 Због тога је суспендован на годину дана из фудбала, послат је на одслужење војног рока и избачен из државне
репрезентације. После тог инцидента Шекуларац више никад
није успео да поврати славу и престиж који је имао почетком
60-их и његова фудбалска каријера се полако гасила.
Шекуларац је отворио врата сензационалистичком приступу фудбалским темама и иако су државне и партијске власти
покушавале да ствари врате на старо стање, то просто више није
било могуће. Јавност је била заинтересована за „тамну” страну
фудбала а у то време су постојали медији који су били спремни
да јавности ту причу сервирају. Значајна тема која је покренута у
првој половини 60-их година, са које су власти хтеле да скрену
пажњу, било је питање односа између фудбалских клубова и
између клубова и играча. Била је јавна тајна да су фудбалери
били добро плаћени за своје игре иако је то било, као професионализам карактеристичан за капиталистичка друштва, строго
забрањено правилима Фудбалског савеза Југославије. Приче о
запослењима, становима, стипендијама и Шекуларчево чишћење
ципела новчаницама су само били увод за оно што ће се дешавати у југословенском фудбалу у другој половини 60-их и даље све
Драгослав Шекуларац, „Ја сам трагедија једног друштва”, Правда, 7. 3. 2014,
интернет издање (http://www.pravda.rs/2014/03/07/intervju-dragoslavsekularac-ja-sam-tragedija-jednog-drustva/)
40 Popović, n. d., 68–69.
41 Протић, н. д., 46–50.
39
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до краја југословенске државе, а то је бескрупулозна борба за
моћ и титуле између клубова, отимање око перспективних фудбалера, намештање утакмица, финансијске малверзације и слично, што ће све јавност са великом знатижељом пропратити, упркос покушајима власти да такве приче ограниче и заташкају.
Закључак
Спорт, посебно фудбал, постао је током 20. века изузетно
значајан фактор у друштвеном животу Србије и Југославије. Због
свог значаја и због утицаја који је имао на широке народне масе,
фудбал је током целог 20. века био под великим притиском
политичких структура које су покушале да га искористе у сопствене сврхе. Политика контроле фудбала која је постојала у предратној Југославији и за време окупације настављена је и у периоду социјализма. Комунистичке власти су укинуле „буржоаски”
спортски систем и покушале да изграде сопствени, ослањајући
се и на методе принуде, идеолошке индоктринације и пропаганде. Представе о фудбалерима у јавности су биле креиране и промовисане путем контролисаних медија, штампе и радија, и те
представе је јавност у највећој мери прихватила као потпуно
истините. Наративи који су властима одговарали, као онај о
Стјепану Бобеку и Рајку Митићу, који су симболизовали политику „братства и јединства”, другарство, скромност и спремност на
напоран рад, били су константно присутни у медијској и јавној
сфери. Оне друге стране спортске реалности, попут непримереног понашања спортиста, међунационалних вређања и трзавица
или идеолошке и моралне неисправности, од јавности су биле
сакриване. Под дејством пропаганде је током друге половине
40-их и током 50-их година створена популарна представа о
фудбалеру као узорном омладинцу и исправном и вредном члану социјалистичке друштвене заједнице. Tоком 60-их долази до
велике промене у популарним представама које је југословенска
јавност имала о југословенском фудбалу и фудбалерима. Фокус
јавности се усмерио на негативне стране фудбалске игре а јавно132
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сти су постали занимљиви фудбалери који су и играма и понашањем одскакали од устаљених друштвених образаца и норми
понашања. Током 60-их појавили су се у Југославији фудбалери о
којима су медији писали истовремено и хвалоспеве и грдње,
попут Драгослава Шекуларца из Црвене звезде, који је био вероватно први југословенски „суперстар” западног типа. Узроци тог
померања фокуса су били бројни, пре свих већа доступност
медијских садржаја ширем аудиторијуму, али и својеврсна либерализација општих прилика у Југославији 60-их година која је
омогућила и већу слободу у медијском изражавању. Последице
су биле многобројне, а за сам фудбал је било најбитније да је од
60-их па надаље јако ретко био инструмент идеологизације и
пропаганде, пре свега јер се формирала каква-таква критичка
фудбалска јавност а и негативне појаве су постале видљивије,
што му је омогућило да се до краја југословенске државе развија
по сличним обрасцима по којима се развијао у остатку Европе и
света.
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From the Model Youth to the Rebel without a Cause:
Popular Image of Football Players in Yugoslavia
in 1950s and 1960s

Sport, and football in particular, became very important factors in the social life of the 20th century Serbia and Yugoslavia. Because of its significance and influence on the masses, football was
under heavy pressure of the political establishment throughout the
century and those political factors tried to use football for their own
political goals. The policy of football control which existed in preWWII Yugoslavia and during the war and occupation was continued
during socialism. The communist authorities abolished the „bourgeois” sporting system and tried to build their own, using constraint,
ideological indoctrination and propaganda. The popular notions of
footballers were created and promoted by the controlled media, such
as the press and the radio, and those notions were accepted by the
public as completely true. Narratives which suited the authorities,
such as the one about Stjepan Bobek and Rajko Mitić, which promoted and symbolized the idea of „Brotherhood and Unity”, camaraderie,
modesty and willingness to work hard, were constantly present in the
public sphere. The seamy side of Yugoslav sport, such as misconduct
of sportsmen, ethnic tensions and moral and political corruption,
were hidden away from the public. Using the propaganda, in the late
1940's and throughout the 1950's, the notion was created that footballers were model youths and upstanding and worthy members of
the socialist community. In the 1960's there was a major shift in the
popular views on football and footballers. The public generally focused more on the negative sides of football and footballers who
were outside the box and who broke the standard patterns of behavior generally accepted in socialist Yugoslavia. During the 1960's a few
footballers emerged who were both loved and hated by the press and
136
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by the public alike, such as Dragoslav Šekularac from the „Crvena
zvezda” football club. He was probably the first real superstar of Yugoslav football. The causes of this shift in perspective were numerous,
most notably larger accessibility of the media content to the average
Yugoslav, but also the general trend of liberalization of the public
sphere in 1960’s Yugoslavia, which allowed the press to write more
freely. The consequences of such a change were numerous, the most
important being that the Yugoslav football was rarely used in state
political propaganda in the coming years. The football public became
more critical and the negative trends in football more visible, making
thus the further development of Yugoslav football more similar to
that in the rest of Europe and of the world.
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Милан ИГРУТИНОВИЋ, истраживач сарадник
Институт за европске студије, Београд
УДК 327(497.1:44)''1950/1960''

ЈУГОСЛОВЕНСКО-ФРАНЦУСКИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ
50-ИХ ГОДИНА 20. ВЕКА1

АПСТРАКТ: Рад обрађује проблематику економских односа
Југославије и Француске током 50-их година. Фокусира се на три
доминантна чиниоца, а то су наслеђени југословенски дугови,
текући финансијски односи, инвестиције и трговинска размена.
Рад жели да покаже да су економски односи били прво условљени
општим цртама политичке и друштвене збиље у Европи по
изласку из Другог светског рата, интерним потребама обнове
које су притискале финансије обе земље, обележени садржајнијим
односима на државном нивоу него на трговинском, те да су
осликавали и шире проблеме југословенске привреде и њеног
контакта са европским привредним простором.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Југославија, Француска, јавни дуг, трговина,
кредити, 50-те
Увод
Ток Другог светског рата је укупне односе Југославије и
Француске учинио знатно сложенијим у односу на предратни
период. Раст моћи и коначна победа КПЈ у рату у Југославији
нису били примљени са видљивим одобравањем у круговима
француског Покрета отпора којим је доминирао Шарл де Гол
(Charles de Gaulle). Идеолошке разлике и инертни ослонац фран1

Текст је део пројекта Института за европске студије „Србија у процесима
европских интеграција: глобални контекст, институције, идентитет“, који
под бројем ОН179014 финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
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цуских војних и политичких кругова на предратне грађанске
елите у Југославији су у томе имали кључну улогу. Формални
контакти између два покрета отпора су успостављени релативно
касно, октобра 1944, када се оснива југословенска дипломатска и
војна мисија на челу са Миланом Ристићем, као дипломатским
представником избегличке владе, и Владимиром Велебитом,
партизанским генералом и војним представником Народноослободилачке војске Југославије. Француски дипломатски представник Анри Гокије (Henry Gauquié) у Београд је стигао у
новембру 1944. а војни представник генерал Де Пероне (de
Peyronnet) у марту 1945. Дипломатски односи су 19. маја подигнути на ниво амбасада. Француска је за свог амбасадора одабрала каријерног дипломату Жана Пајара (Jean Payard) а Југославија
књижевника Марка Ристића.2 Овим је формално започет однос
који ће до раскола између Јосипа Броза Тита и Јосифа Стаљина
бити обележен махом затегнутим односима, неповерењем и
покушајима проналаска малобројних додирних тачака зарад
плодније сарадње две земље.
Брза блоковска подела послератне Европе је, логиком
ствари, допринела хладнијим односима између две земље. Томе
треба додати и важност обнове земаља која је као подухват
вукла ка окретању унутра, затварању у себе и ослонцу на доминантне силе у својим идеолошким оквирима – САД за Француску
и СССР за Југославију. Француска је, доношењем новог устава
1946. и успостављањем Четврте републике у својој економској
политици учинила известан окрет улево, уводећи елементе
планске привреде. Централна институција овог искорака је био
Генерални комесаријат за план (Commisariat Général du Plan),
тело са око 100 запослених на чијем челу се обично налазио
искусни бирократа. Први комесар је био Жан Моне (Jean Monnet).
Комесаријат је био придодат кабинету председника француске
владе, под којим је био све до 1981. године, од када је потчињен
2

Драган Петровић, Француско-југословенски односи у време Алжирског рата
1952–1964, (Београд: Институт за међународну политику и привреду, 2009),
127.
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Министарству планирања и регионалне политике. Министарства финансија и економије су благонаклоно гледала на улогу
Комесаријата, делом и зато што су у њему радили већ етаблирани стручњаци који су дошли и из приватног и из јавног сектора
и, барем у почетку, били део предратне економске елите.3 Под
Монеом (1946–1952) Комесаријат je успешно дистрибуирао
средства из Маршаловог плана у оно што је видео као кључне
секторе економског развоја и, у ширем смислу, захваљујући
Монеовом угледу код америчких планера допринео значајној
америчкој помоћи Француској у послератној обнови. Тако је маја
1946. споразумом опроштен целокупни француски дуг према
Сједињеним Државама у висини од 2,8 милијарди долара,4 обезбеђен зајам од 650 милиона долара од америчке парадржавне
Ексим банке (EXIM Bank) у замену за већи уплив америчке кинематографије на француско тржиште.5
Југославија је након ослобођења и учвршћивања доминације Комунистичке партије Југославије као јединог чиниоца власти почела да копира совјетски привредни модел. Индустријска
предузећа и финансијски сектор су национализовани, пооштрена је контрола цена, колективизација пољопривреде се убрзавала. Услед недостатка капитала и ратног разарања, Југославија је,
поред помоћи Уједињених нација кроз UNRRA програм, морала
да се у економском планирању ослања на средства, искуство и
технологију Совјетског Савеза и да се у спољнотрговинском пословању јаче везује за земље Источне Европе. Овакво стање је
утицало на југословенско-француске економске односе у целини
непосредно после рата у смислу да је знатно успорило њихову
бржу обнову.

3
4
5

Saul Estrin and Peter Holmes, „French Planning and Industrial Policy“, Journal of
Public Policy, Vol. 3, No. 1, 1983, 144.
Све валуте се наводе у номиналној вредности коју су имале у моменту на
који се односе.
Irwin M. Wall, The United States and the Making of Postwar France, 1945–1954,
(New York: Cambridge University Press, 1991), 55.
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Редовна робна размена успостављена је до почетка 1946.
потписивањем Трговинског и платног споразума, који је обнављан на годишњем нивоу и задржао билатерални карактер све до
краја 50-их када се француска привреда почела прилагођавати
тржишту Европске економске заједнице. Слаба трговинска размена, узрокована колико блоковском и идеолошком поделом
толико и ратним разарањима, покренула се са мртве тачке тек
маја 1949. када је потписан Споразум о плаћању којим је одређена сума од 3.000.000 долара на клириншким рачунима две владе,
која је требало да олакша међусобну трговину. Споразум је
номинално важио за целу зону француског франка. Тек од тада
можемо пратити активније ангажовање две државе у овој области. Нагла промена односа у периоду 1949–51. очигледно је последица измењеног положаја Југославије и тежње Француске да
оствари извесне дипломатске успехе на истоку Европе. Постоји
процена да тако брз раст односа набоље није забележен између
две земље у читавом 20. веку.6
Кроз целу декаду као основни проблем билатералних
економских односа јављао се проблем наслеђених јавних дугова
Југославије и дугова створених национализацијом француске
имовине у Југославији након рата,7 те ће стога овом питању бити
посвећена посебна пажња.
Проблем предратног југословенског дуга
Федеративна Народна Република Југославија је, упркос
својој револуционарној природи, тежњи ка отклону од „старог“ и
раскидању веза са претходним режимом, 1946. начелно признала све предратне јавне дугове Краљевине Југославије. Номинална вредност тих дугова, израчуната према златној вредности
америчког долара, износила је 265.628.581 долар, а према Лон6
7

Драган Петровић, н. д., 139.
Сам процес национализације француске имовине после 1945. детаљније је
приказан у: Владимир Љ. Цветковић, Економски односи Југославије и
Француске 1918–1941, (Београд: ИНИС, 2006), 277–311.
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донском споразуму о регулисању немачког дуга из фебруара
1953. осетно мање – 157.751.655 долара.8 Такође, важно је напоменути да је Југославија маја 1947. пристала на генералну везаност питања трговинске размене са питањем решавања француских финансијских потраживања.9
Укупна висина дуга између две земље је остала као питање за преговоре, а оно је годинама одлагано. Прва рунда преговора је пропала у лето 1949, али је априла 1951. постигнут привремени споразум који је омогућио да се део новца остварен од
југословенског извоза на подручје француског франка опорезује
у виду тзв. прелевмана (prélèvement) те одваја на посебан рачун
и да у будућности представља фонд за намирење југословенских
дугова. Прелевман је утврђен за период 1951–1954, тј. за три
фискалне године – 8% за 1951/52, 10% за 1952/53. и 12% за
1953/54. Договорено је да од укупног прелевмана 68% средстава
служи за отплату предратних дугова а 32% за одштету за национализовану имовину. Накнада за национализовану имовину је
утврђена на укупно 15.000.000 долара, од којих би 4.980.000
било плаћено од уговореног прелевмана, а остатак од 10.020.000
би био плаћен кроз седам годишњих рата од 1.430.000 долара у
периоду 1954–1961. Проблеми биланса југословенског текућег
рачуна и мањак девиза су довели до тога да је до 1954. исплаћено свега 1.720.000 долара. Новим финансијским протоколом
између две земље, уговореним у оквиру Трговинског споразума
из јула 1955, договорено је да се измени начин отплате дуга за
национализовану имовину. Отплата у седам годишњих рата је
замењена новим прелевманом од 6,5%, чијих је 55% требало да
послужи овој намени.10 Остатак од 45% је одређен за регулацију
предратних дугова, кроз три намене: 22% за сервисирање камата, 22% за амортизацију главнице и 1% за амортизацију трошДипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије (даље
ДАМСП), Политички архив (даље ПА), 1956, Ф25, 422847, Југословенскофранцуски привредни односи, 5–6.
9 Цветковић, н. д., 299.
10 Исто.
8
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кова француског трезора.11 Такође је договорено да нови преговори за решење укупних дугова почну крајем 1956. и да се у ходу
ради ревизија овог начина отплате, уколико се нађе за сходно.
Посебан проблем за југословенску страну је представљало
решавање дуга насталог у клириншким односима са Француском
по уговору од 30. децембра 1939. године. Наиме, француска
страна је у овај дуг укључивала и посебан аранжман који је влада
у Вишију склопила са Независном Државом Хрватском 10. марта
1942. године, па се за југословенску страну појавило принципијелно питање да ли се може прихватити отплата дуга који је
направила квислиншка творевина на тлу Југославије.12 Овај проблем је разматран на састанку Правног савета Државног секретаријата иностраних послова (ДСИП) 22. новембра 1956. којим је
руководио др Милан Бартош, правни саветник ДСИП-а. Француско потраживање је представљало разлику у међусобним дуговањима, и оно је имало занемарљиво малу вредност – свега
101.618 франака, или око 120 америчких долара. Проблем је био
у томе што су Французи урачунавали и дуг НДХ према Вишију у
суму клириншког дуга, што је за Југославију било политичко
питање. Бартош је пошао од начелног става да Југославија није
наследница НДХ и да не признаје њена дуговања, те да сматра да
је НДХ била узурпатор југословенске имовине и да стога Југославија има право да тражи оно што је НДХ бесправно отуђила. Правни савет је донео иницијални став да саопшти француском
министарству финансија да је Народна банка Југославије престала са радом почетком рата, да га није наставила у земљи све до
ослобођења, да Народна банка не признаје никакве операције
квислиншких институција из времена када је њима управљао
непријатељ те да долази у обзир ликвидација дугова насталих
само до 6. априла 1941. године.13 Међутим, фебруара 1957. почела је нова рунда преговора две стране, а Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству је јављао да му нерегулисано
ДАМСП, ПА, 1957, Ф29, 46778, 4.
ДАМСП, ПА, 1957, Ф29, 420551, 1.
13 Исто, 2.
11
12
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стање клириншког дуга чини сметње да наплати своја текућа
потраживање јер француске финансијске власти користе тај дуг
као изговор да успоравају југословенске захтеве.14 Стога је Правни савет нашао формулу којом би се ликвидирали клириншки
дугови у целости према француском захтеву, изјавом „да се сматрају ликвидираним сва потраживања Office de Change [девизно
и клириншко одељење француског Министарства финансија,
прим. аут.] према југословенској држави и установама са територије Југославије“, с тим да се експлицитно не помиње НДХ.15
Како је ово питање стављено ad acta, 25. фебруара 1957. у
Паризу је почела прва рунда преговора о предратном дугу који је
формално требало да доведе до решења. Дугови су подељени у
две примарне групе, на директне (српски и југословенски зајмови по државним обвезницама чији су носиоци, тзв. портери,
француски грађани и предузећа) и индиректне („Дунав–Сава–
Јадран“ железнички дуг, кредитни дуг „Заједничке касе“, „Отомански дуг“ као део наслеђа старог отоманског дуга везаног за
територију коју је Краљевина Србија припојила након Првог
балканског рата, те „Ђердапски зајам“ из 1895. године). Југословенска страна је одмах одбила да призна „Отомански дуг“,
наглашавајући да је то њен стари и познати став исказан у посебном меморандуму упућеном француској страни још 1953.16 Зајмови који спадају под директне дугове су српски зајмови у злату
из 1895, 1902, 1906, 1909, 1910, 1911, 1913, зајам Српског друштва Црвеног крста у злату из 1907, југословенски зајам у злату из
1931. и револвинг зајам у злату из периода 1933–1937. године.17
Француска страна је за индикаторе дуга узела вредности
од 172.000.000 долара према златном паритету долара, тј.
108.000.000 долара према споменутом Лондонском споразуму.
Исто, 6.
Исто, 7.
16 ДАМСП, ПА, 1957, Ф29, 46778, 2.
17 ДАМСП, ПА, 1958, Ф32, Споразум између Француске републике и Федеративне
Народне Републике Југославије о регулисању француских финансијских
потраживања, чл. 3.
14
15
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Треба имати у виду да су ово номиналне вредности које не урачунавају измењену финансијску ситуацију након рата, ратна
разарања те политичке ризике – могућност да земља-дужник
прогласи банкрот, да начелно одбије повраћај дуга итд. Француска почетна позиција је била да директни дугови вреде око
30.000.000 долара. Французи су се позивали на формулу регулисања сличног дуга са Пољском по којој би директни дуг вредео
43.000.000 долара, инсистирајући на томе да је њихов предлог
још повољнији за југословенску страну.18
Југословенски преговарачи су добили информацију из
амбасаде у Софији, као и из бугарске амбасаде у Паризу о детаљима француско-бугарског споразума из јула 1955. по чијој би
рачуници директни и индиректни дугови вредели укупно
13.000.000 долара. Бугарски дуг је по том споразуму вредео око
5% номиналног износа према златном паритету долара. Овако
повољно решење бугарског дуга је утицало на југословенску
страну да уопште прихвати да уђе у финалне рунде разговора по
овом питању. Југословенска страна је покушала да овај проценат
од 5% дуга веже за нижи износ према Лондонској конференцији,
што би укупне дугове спустило на 8.000.000 долара. Ову позицију је образлагала тиме да се до тог тренутка на рачунима за
отплату дугова већ налази око 4.000.000 долара, док Бугари нису
ништа унапред плаћали, да је Бугарска Уговором о миру обавезана на повраћај дуга а Југославија не, што је индиректни дуг
„Заједничкој каси“ био везан за међуратне немачке репарације
које су престале да се извршавају још 1932. године, да је структура југословенских дугова слична бугарској а не пољској структури, да су железничке инсталације из „Дунав–Сава–Јадран“ кредитних линија у великој мери разорене у два светска рата у
којима је Југославија/Србија била савезник а Бугарска противник. Француска страна је била донекле затечена овим јер се трудила да детаљи споразума са Бугарском остану тајни. Поврх тога,
тврдила је да су одредбе споразума изазвале жесток отпор
18

Исто.
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француских портера, да тај споразум вероватно неће проћи
ратификацију у скупштини и да је Југославија солвентнија од
Бугарске. Због опречних ставова, југословенска страна је предложила да се у следећој рунди позову и заступници портера ради
вођења директних преговора.19
Додатни проблем је настао када је Југославија тражила да
22% од дела прелевмана распоређеног за главницу дуга буде
одблокирано са рачуна и коришћено за слободан откуп хартија
од вредности француских портера које се односе на југословенски дуг и пре закључења коначног споразума. Слободан откуп је
био начелно договорен као један од модалитета плаћања, с тим
да су Французи инсистирали да је то везано за постизање коначног споразума и да се не може парцијално примењивати.20
Французи су са своје стране инсистирали да се прелевман подигне са тренутних 6,5% на 12%. Сада је југословенска страна сматрала да се о промени не може говорити пре постизања коначног споразума, те да је и овај проценат превисок за југословенске
могућности и да би 5% био адекватан ниво.21
Следећа рунда преговора је одржана почетком маја у Београду, и тада су били присутни и заступници француских портера. Њихов почетни став је био да би реална висина укупног дуга
имала бити на нивоу 40–45 милиона долара, али да би прихватили и позицију француске владе која је тражила ниво од
30.000.000 долара и рок од 15 година за отплату. Југословенска
ситуација је постала деликатна. Ако би понудила ниску цифру,
попут оне од 13.000.000 долара француски портери би предлог
сматрали неозбиљним, до споразума не би дошло и наставио би
се провизоријум у коме се југословенски новац акумулира на
више рачуна а дуг се не смањује и представља оптерећење за
опште економске односе две земље, а поврх тога међународне
финансијске институције попут Међународне банке за обнову и
развој би остале ненаколоњене кредитним аранжманима са
Исто, 3–4.
Исто, 5.
21 Исто, 6–7.
19
20
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Југославијом до постизања коначног споразума.22 Очекивање је
било да ће Французи смањити своју цифру на око 20.000.000
долара, што би омогућило Југославији да мало попусти и регулише цео дуг на оквирном нивоу од 15.000.000 долара.23
Што се тиче начина отплате, југословенска страна је
наводила да је 1956. на име отплате својих дугова према спољним повериоцима издвојила 45.000.000 долара и да ће се следећих година тај износ само повећавати, што је исувише оптерећујуће и што не дозвољава Југославији да то врши на други начин
осим постојећим прелевманима на извоз у Француску. Портери
су са своје стране тврдили да је југословенски извоз у Француску
исувише мали, око 3.000.000.000 франака (око 3.500.000 долара
при паритету 850 франака за 1 долар) те да би по тренутном
систему отплате портери чекали око 35 година до укупне исплате. Поред захтева за ограничење рока отплате на 15 година, портери су предложили да се за прве две-три године ануитет сведе
на 1.000.000 долара. Како би очували своју позицију везану за
цифру од 30.000.000 долара, портери су предлагали да се садашње стање пролонгира преко провизорног споразума на три
године, што је југословенска страна, из разлога истих као у фебруару, одбила. Тако је мајски састанак послужио само појашњењу
ставова.24
Крајем јуна 1957. југословенски амбасадор у Паризу Алеш
Беблер је добио aidе-mémoirе од Оливијеа Вормсера (Olivier
Wormser), шефа Генералне дирекције за економске и финансијске послове француског министарства спољних послова. Предлог је садржавао идеју да, ако југословенска страна прихвати
суму од 30.000.000 долара, рок отплате буде дугачак, и до 50
година, а ако би се рок отплате скратио на 10 година, висина
дуга би се смањила на 14.000.000 долара. Била би потписана два
уговора, за обе тачке, која би омогућила флексибилније решење
у зависности од финансијских могућности. Французи су, у случаДАМСП, ПА, 1958, Ф32, 415622, 2.
ДАМСП, ПА, 1957, Ф29, 410960, 1–2.
24 Исто, 3–4.
22
23
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ју да Југославија прихвати овај дуални предлог, стављали у
изглед и ревизију текућих југословенских обавеза по послератним трговинским кредитима.25 Неколико дана касније, на састанку у ДСИП-у под руководством државног подсекретара Владимира Велебита, одлучено је да се писмено не одговара на
француски предлог, него да се само усмено одбије. Југословенски
став је формулисан око следећих тачака: одбијање провизорног
стања које би подразумевало даљу блокаду новца од прелевмана; прихватити део француског предлога – 14.000.000 долара на
10 година као базу даљих разговора; понудити 7.000.000 на 20
година, уз позивање на пример Бугарске и чињеницу да је у послератном периоду отплаћено око 2.000.000 долара директних
дугова кроз провизорни споразум од априла 1951.26
Наступио је скоро шестомесечни прекид у преговорима,
током којег није важио ни провизорни систем прелевмана па је
притисак сада био на француској страни. Почетком децембра
Вормсер предаје нови едмемоар за регулисање предратних дугова. Висина дуга и ритам отплате су били практично исти. Вормсер је апеловао да југословенска влада позитивно одговори најкасније до 1. јануара 1958. године, те да ће у противном Француска тражити ретроактивну исплату прелевмана из провизорних
споразума из 1951. и 1955, јер је ово питање постало веома битно у укупним политичким односима две земље.27 Неколико дана
касније Беблер је добио инструкцију од подсекретара ДСИП-а
Младена Ивековића да саопшти Вормсеру да је Југославија
сагласна да преговори одмах отпочну. Такође, Беблер је требало
да саопшти да нема промене југословенског става према јунском
едмемоару али да то не значи да се други модалитети решавање
проблема дуга не могу наћи током преговора. Углавном, југословенска страна је овај наступ Вормсера доживела као врсту ултиматума.28
ДАМСП, ПА, 1957, Ф29, 425792, 1.
Исто, 2.
27 ДАМСП, ПА, 1957, Ф29, 426467, 1.
28 Исто, 2.
25
26

149

МИЛАН ИГРУТИНОВИЋ

Француска страна је сада чекала да Југославија изађе са
својим конкретнијим предлозима. Такође, Француска је била
један од главних организатора међународне кредиторске конференције у Риму која је требало да здружено решава питања
предратних балканских железничких дугова према портерима, у
које су спадали индиректни југословенски „Дунав–Сава–Јадран“
и „Отомански дуг“. Ова конференција, одржана у пролеће 1958,
није донела очекиване резултате за француске портере јер је
протекла без финализовања било каквих споразума, а слично је
протекла и конференција о јавним дуговима одржана априла
месеца у Бриселу. У међувремену је Југославија послала свој кратки едмемоар 28. марта 1958. у коме је и писмено истакла спремност да преговара без предуслова.29
Коначна рунда преговора започела је 30. маја 1958. у
Паризу и трајала је дуже од два месеца. На последњем саветовању пред преговоре југословенска делегација је утврдила своју
жељену исходишну тачку. Прихватљива сума директних дугова
је означена на 10.000.000 долара, с тим да рок отплате не буде
мањи од 15 година; да збир ануитета за предратне кредите и
национализовану имовину не пређе 1.500.000 долара; одбити
било какво повезивање кредитирања „Мајданпека“ са питањем
дугова, што су Французи паралелно тражили; од индиректних
дугова разговарати само о „Заједничкој каси“ а оставити „Дунав–
Сава–Јадран“ железничке дугове за касније. Французи су за
почетак предложили да директни дугови буду на висини од
13.000.000 долара, уз семестралну отплату кроз 13 година.
Француски представници су одбили да разговарају о висини од
9-10 милиона долара, иако су показали флексибилност у начину
отплате, и предложили су да преговори о индиректним дуговима почну у року од три месеца након што се постигне споразум о
директним дуговима. Портери су са своје стране имали примедбе формално-правне природе на југословенски нацрт уговора.
Тим нацртом је било регулисано да портери не могу подизати
29

ДАМСП, ПА, 1958, Ф32, 411600.
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накнадне тужбе против Југославије, да би морали да плаћају
пенале уколико не би поднели све обвезничке папире које су
тврдили да поседују, те да се на њих не би односила клаузула
највећег повлашћења. Та клаузула је у пракси значила да уколико у будућности Југославија са неким другим регулише свој дуг
на начин који је повољнији за портере те земље (разговори са
америчким портерима тек је требало да почну), и француски
портери би добили исте, повољније услове.30 У последњој фази
преговора портери су покушали да издејствују да се и индиректни дугови укључе у споразум, правдајући се тиме да су пристали
на веома ниску цену директних дугова. Сада се југословенска
страна позвала на усмени споразум са француским владиним
представницима о одлагању решавања дела индиректних дугова, те свој став о одбијању додељивања статуса највећег повлашћења правдала тиме да се сада потписује коначни споразум у
коме нема накнадног уређивања и тиме да Француска није унела
ту клаузулу у своје споразуме са Пољском и Бугарском које је
претходних година склопила.31
Коначно је 2. августа 1958. потписан споразум и низ пратећих докумената о регулисању директних предратних дугова
Француској. Висина обештећења је утврђена на 10.250.000 долара наплативих и у францима по курсу на дан продаје. Износ од
250.000 долара покрио је, макар и симболично, француска потраживања по „Отоманском дугу“ након што је Југославија одустала од става ког се држала претходних пет година. Рок отплате
је утврђен на 13,5 година, почевши ретроактивно од 1957, и
укључивао је средства прелевмана до тада блокирана на посебним рачунима. Нови прелевман је подигнут са 6,5% на 7%, а
пуштање рата од по 280.000 долара према Француској је утврђено на семестралном нивоу (15. априла и 15. октобра, до 1970).
Евентуални вишкови и мањкови настали услед разлике између
фиксне рате отплате и различитог стања на рачуну прелевмана
30
31

ДАМСП, ПА, 1958, Ф32, 415622.
ДАМСП, ПА, 1958, Ф32, 416527, 10–11.
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би се сливали или одливали са посебних клириншких рачуна
отворених између две земље. Износ дуга за национализовану
имовину је ребалансиран, на 11.984.806 долара, уз 34 семестралне рате од по 350.000 долара, такође у ритму април – октобар.32
Преговори о остатку индиректних дугова су започели у
октобру 1958. године у седишту Заједнице француских портера у
Паризу, и вођени су углавном директно између југословенских
представника и представника француских портера, којима су
државни чиновници Француске Републике само секундирали по
потреби. Међутим, испоставило се да је, иако је општа вредност
овог дуга била битно мања од директног, проблем налажења
средњег решења био исувише велики да би се могао решити у
једном замаху након летњих преговора 1958. Ови преговори су
трајали још годинама, чак и уз саветодавно учешће Међународне
банке за обнову и развој али готово без учешћа француске државе, тако да њихов ток уопште није оптерећивао билатералне
односе.
По питању државног дуга можемо уочити извесну паралелу са развојем економских односа Југославије и Француске
после 1918. Наиме, и тада је ово питање било главни камен спотицања у јачању билатералне сарадње две државе, које су претрпеле знатна ратна разарања и које су биле приморане да своје
интересе уско сагледавају.33 Решење дуга је у оба случаја отворило шире перспективе сарадње, али морамо имати на уму другачије околности европског политичког поретка у 20-им и 30-им
у односу на 50-те. У међуратном периоду коначно решење питања дуга је нађено у склопу Јанговог плана немачких репарација
из 1930, дакле као део ширег решења, а у послератном периоду
је решење остало билатерално иако му је номинално полазиште
био Лондонски уговор из 1953. У послератном периоду је успостављање Европске економске заједнице променило правила
игре у смислу да је пооштрило економску конкуренцију за ЈугосДАМСП, ПА, 1958, Ф32, Извештај о финансијским преговорима са Француском од 30. маја до 2. августа 1958. године, 5–10.
33 Цветковић, н. д., 315.
32
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лавију, те смањило привлачност француског (и уопште ЕЕЗ)
тржишта. Такође, док је крајем 30-их Француска у више наврата
продужавала мораторијум на отплату југословенских дугова,
имајући у виду стратешку трку са немачким економским продором на Балкан и жељу да Југославија остане везана за Француску,34 тај елемент није постојао после 1945. услед идеолошке разлике и последичне блоковске поделе, чак и ако узмемо у обзир
француско учешће у трипартитној помоћи Југославији.
Трговински односи
Природа економске политике две земље, коју слободно
можемо описати и као протекционистичку јер јој је то био заједнички чинилац, усложњавала је услове билатералног пословања
и размене. За југословенске увозне потребе главни ограничавајући фактори су били француске цене, у просеку више од светских за индустријску робу, и могућности плаћања. До споразума
из 1949. Француска је водила врло ригидну политику према југословенским увозним потребама, захтевајући плаћања у конвертибилној валути, са значајним авансним обавезама. Основа југословенске аргументације у разговору са француским партнерима
је била да проширење узајамних привредних односа зависи
првенствено од повећања југословенског извоза у Француску,
пошто је хронични дефицит платног биланса, у комбинацији са
обавезама отплате текућих кредита и оптерећење извоза прелевманима, у својој бити ограничавао југословенске капацитете за
размену.
Коментаришући робну размену две земље, ДСИП је могао
да закључи новембра 1956. године да су се „наде из послератних
година да се шире сарађује са Француском на економском плану
највећим делом (…) изјаловиле. Постоји само теоретска могућност за јачање међусобних односа. Француска администрација
системски кочи покушаје за практично остварење тих могућнос34

Исто, 317.
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ти (…) Нашу земљу још увек сматра као извор сировина за њену
индустрију“.35 Ако се погледа структура југословенског извоза у
Француску, таква оцена није чудна. На сировине и полуфабрикате отпадало је 90–95% извоза, пре свега на дуван, бакар, цинк,
олово, хмељ, суве шљиве, кудељу, понекад и кукуруз, чији је увоз
у Француску био врло контролисан услед протекционистичке
политике Париза према својој пољопривреди.
Размена се изводила преко увозно-извозних листа и дозвола. Листе су биле номенклатурног типа, прости пописи произвођача и роба које се те године могу извести из једне земље у
другу по начелно једноставнијој процедури од робе која није на
номенклатурној листи (обично су то биле машине и машински
елементи). Међутим, исувише често су одбијане извозне дозволе
и за производе наведене на листама, под изговором да је раније
био одобрен знатан извоз исте робе па је он био већи у односу на
остале артикле са листе. Роба је начелно била плаћана преко
клиринг рачуна успостављеног споразумом из 1949. али се опет
неретко дешавало да у случајевима неиздавања извозних дозвола за југословенске производе Французи траже плаћање у доларима како би дозволе биле издате. Такав је био случај са куповином радара и радарске опреме, коју је извршио југословенски
„Интерконт“ од француског „Томсон-Хадсона“ (ThomsonHudson), када је француска страна тражила плаћање у доларима
правдајући се тиме да су радари војни материјал и да се као такви могу платити само слободним девизама (углавном доларима),
иако је по среди био радар за цивилну употребу.36
Процедуре издавања дозвола су у просеку трајале од два
до четири месеца, тј. од када се роба из одређене номенклатурне
групе иницијално одобри па до формалног одобравања извоза.
Посебну врсту проблема Југославија је уочавала у непостојању
контингената као додатака номенклатурним листама, тј. неодређивању тачних количина појединих роба. Из угла гледања
35
36

ДАМСП, ПА, 1956, Ф25, 419411.
ДАМСП, ПА, 1958, Ф29, 44818, 4.
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југословенске администрације, то је доводило до непотребне
борбе међу заинтересованим произвођачима и трговцима, што је
одуговлачило административне поступке, а у случају појединих
пољопривредних производа обарало и цену услед лошијег квалитета плода који је провео извесно време на чекању.
Известан помак у трговини, како у њеној увозно-извозној
вредности тако и у административним мерама, учињен је тек
1958, када је обим размене дуплиран у односу на 1957. годину.
Утицај решења питања дуга се видео готово одмах: француска
страна је у једном потезу деблокирала готово све раније уговорене контингенте разних роба. Опет, разлози за то су вишеструки, јер је решење питања дуга носило са собом и имплицитну
обавезу Француске да учини све напоре да се робна размена
између две земље прошири. Током 1958. дошло је до крупног
искорака у креирању Европске економске заједнице (ЕЕЗ) и
међусобном плаћању преко Европске платне уније (ЕПУ). На
унутрашњем тржишту је дошло до знатног скока цена пољопривредних производа па је интервентни увоз (importation en choc)
служио и њиховом обарању. Тако је кукуруз, као тражена роба,
те године чинио четвртину укупног увоза из Југославије
(1.705.000.000 од 6.775.000.000 франака). Поред тога, Француска
је у платном билансу са земљама ЕПУ била у пасиви, што ју је гурало ка повећању размене са земљама са неконвертибилним валутама и земљама са којима је имала билатералне платне споразуме,
а Југославија јој је одговарала по оба ова основа. Међутим, Југославији отварање кроз ЕЕЗ никако није одговарало јер је поред слабе
размене добила конкуренцију осталих европских земаља на том
тржишту, које је за њу остало у режиму годишњих преговора са
француским властима. Очекивања југословенских привредних
планера су била да ће њени извозници бити у тежем положају због
другачијих административних прописа на које нису навикли, другачијих режима дозвола, издавања сертификата итд. 37
37

Stephen Holt and Ken Stapleton, „Yugoslavia and the European Community
1958–1970“, Journal of Common Market Studies, Vol. 10, Issue 1, 1971, 48.
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Поред зависности од става француске администрације у
погледу издавања извозних дозвола, југословенске власти су
доживљавале и заступничку мрежу у Француској као неадекватну. Наиме, до 1953. године пољопривредни производи из Југославије су се у Француску извозили обично преко фирме „Агропродукт“. Након 1953. и расформирања те фирме, извозне послове
преузима београдски „Воћар“ који је за кратко време створио
респектабилну мрежу заступника у самој Француској. Међутим,
од 1956. појављују се друге југословенске фирме са сличним
пољопривредним асортиманом – „Србоплод“, „Југориба“, „Деламарис“ и нове трговачке фирме: „Триглав“, „Инимекс“, „Интерпрогрес“, које су, како се каже у једном извештају, „унеле сталну
несигурност на тржиште и предмет су врло честих жалби француских увозника“. Истиче се и да су проблеми са лажним фактурама и кршења француских увозних процедура врло честа појава
која отежава приступ тржишту за све, до те мере да се у извештају наводи да се „не може навести ни један пример којим би наши
делегати имали заједнички и конструктиван наступ“.38 Ови проблеми, у комбинацији са нејасним и неадекватним југословенским процедурама контроле квалитета, довели су 1958. до губитка прилике да се извезу конзервирани рибљи производи у вредности од 250.000.000 франака.39
Кредити и помоћ
Француска је била одсутна као кредитор са југословенског
тржишта све до 1951. када је под америчким вођством организована трипартитна војна и економска помоћ.40 Први кредит за
војну помоћ од 16.000.000 долара је почео са реализацијом већ
1951, а 1953. је ревалоризован на 13.000.000 долара и рок отплате му је померен са фискалне 1954/55. (1. јул 1954. – 30. јун 1955)
ДАМСП, ПА, 1959, Ф30, 283–285.
ДАМСП, ПА, 1958, Ф29, 44818, 6.
40 Драган Богетић, Југославија и Запад 1952–1955: југословенско приближавање
НАТО-у, (Београд: Службени лист СРЈ, 2000).
38
39
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на крај фискалне 1957. Француска је учествовала у реализацији
два кредита преко Међународне банке за обнову и развој, и то
1951. са 11.000.000 долара (од укупно 28.000.000) и 1953. са
8.700.000 долара (од укупно 30.000.000). Оба кредита су имала
рок отплате од 25 година и били су најповољнији могући ако се
гледа југословенска спољнополитичка и економска позиција у
том тренутку.41
Југословенско предузеће „Југотехна“ је током 1953. са
француском финансијском групом Компадек (Compagnie pour
l'Etude et le Développement des Echanges Commerciaux – COMPADEC) постигло начелни споразум за добијање кредита од
18.000.000 долара за развој топионица у Мајданпеку. Променом
инвестиционе политике у Југославији у периоду 1954–56. тј.
померањем фокуса са тешке на лаку индустрију, Мајданпек је
остао без значајнијег државног финансирања. Тако је „Југотехна“
повећала своје кредитне захтеве током 1955. на 58.000.000
долара.42 Југословени су истовремено тражили кредитну линију
за исти посао од америчке Ексим банке (EXIM), што су француски
политичари знали, те су пожурили да затворе целу финансијску
конструкцију. Преговори су у једном кредитном делу, од
21.500.000 долара, успешно завршени пред посету Јосипа Броза
Француској маја 1956, довољно да га је Кристијан Пино (Christian
Pineau), француски министар спољних послова обавестио да је за
посао добијена и сагласност министра финансија Рамадијеа (Paul
Ramadier).43 Важно је нагласити и то да су комплексни односи
две земље у време социјалистичких влада у Француској од 1954.
до Суецке кризе били политички врло живи и срдачни.44 Стога
финализацију тог кредита морамо нужно посматрати и из тог
угла.

ДАМСП, ПА, 1956, Ф25, 422847, 5.
ДАМСП, ПА, 1956, Ф25, 422847.
43 ДАМСП, ПА, 1956, Ф25, 47236.
44 Станислав Сретеновић, „Француско-српски односи у XIX и XX веку“,
Међународни проблеми, Vol. 61, Бр. 4, 2009, 551–553.
41
42

157

МИЛАН ИГРУТИНОВИЋ

У сличном контексту треба посматрати и Уговор о привредној сарадњи из 1955. године којим је Француска одобрила
Југославији револвинг кредит од 1.500.000.000 франака за унапређење сарадње између југословенских и француских предузећа,
а у циљу подизања технолошког нивоа југословенске привреде.
Највећи уговор је закључен између „Товарне глинице ин алуминија“ из Кидричева и угледне француске фирме „Пешине“
(Pechiney), а затим и „Југовинила“ из Каштел-Сућурца, фабрике
пластичних маса отворене 1950, са француским „Мелом“ (Melle).45 Финансирања из прве транше кредита су добили и Институт за електровезе из Љубљане за сарадњу са француским Националним центром за телекомуникације (CNET), затим загребачки „Раде Кончар“ за сарадњу са „Мерлен Жереном“ (Merlin Gerin)
из Гренобла, за развој пнеуматских склопки, у укупном износу од
52.000.000 франака, сарајевски „Електропројект“ и француски
„Дел“ (Delle) из Лиона за склопке средњег напона, те Удружење
југословенских произвођача нафте и плина за набавку инструмената од „Шлимбержеа“ (Schlumberger). Југословенска страна је
имала још припремљених пројеката – за „Ђуру Ђаковића“ и техничку помоћ „Алстома“ (Alsthom) и „Брисоноа“ (Brissonneau) око
производње локомотива, али је тај пројекат померен за неколико година. Споразумом је успостављен и заједнички фонд за техничку помоћ који је финансирао размену стручњака из разних
привредних грана. Француска страна је у фонд уложила
250.000.000 а југословенска 150.000.000 франака, а фонд је до
краја декаде користило око 400 стручњака из различитих области. Овај споразум из 1955. треба посматрати и као копчу између
старије трипартитне помоћи и њеног наставка на билатералној
основи, пошто су се крајем фискалне 1954. (30. јун 1955) завршавали пројекти из ранијег периода.46 Тако је остварен прелаз кроз
континуиране инвестиционе кредите у областима које су Југославији биле најинтересантније.
45
46

ДАМСП, ПА, 1959, Ф31, 466.
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Мешовити комитет који је одлучивао о финансирању ових
пројеката и употреби новца из револвинг кредита, на следећем
састанку, јануара 1957. године у Београду, одобрио је финансирање нове туре пројеката. Предузећа „Морава“ и „Марибор“ су
добила лиценце за производњу пољопривредних распршивача
од „Верморела“ (Vermorel), подгорички „Радоје Дакић“ је добио
лиценцу за производњу грађевинских вибратора од „Проседе
текник де констриксион“ (Procédés Techniques de Construction),
земунска „Индустрија трактора и машина – Змај“ је склопила
уговор са „Сисон-Леманом“ (Sisson-Lehmann) итд.47 Након решавања питања предратног дуга Француска је августа 1958. закључила нови кредитни аранжман са Југославијом иза кога су својим
гаранцијама стајале Народна банка Југославије и делимично
Југобанка. Револвинг кредит је допуњен са 1.000.000.000 франака који би се користили од 1. јануара 1960, након завршетка кредитног циклуса по споразуму из 1955. године.
Закључак
Општи предуслови за широку трговинску сарадњу Југославије са Француском нису били тако повољни као за сарадњу са
нпр. Италијом или Немачком. У многим привредним гранама је
постојала подударност – у пољопривреди, виноградарству, сточарству, али је општа оцена да се размена кретала испод могућег
нивоа у периоду који је овде обрађен. Имајући у виду сличне
оцене за међуратни период – неуспех покушаја да се југословенски извоз у већој мери усмери ка Француској уместо Немачкој и
Италији, да му се повећа обим и побољша структура48 – морамо
закључити да је постојао знатан утицај дугорочних економских
чинилаца, некомпатибилности привреде и, само повремено, јаке
политичке жеље за унапређењем односа.

47
48

Исто, 3.
Цветковић, н. д., 320.
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Ако се изузме 1958. година, када је остварен натпросечно
велики извоз кукуруза у Француску, за шта су се стекли шири
услови (решење питања дуга и француска потреба за интервентним увозом), размена је у оба смера текла са по 7–20 милиона
долара вредности, и Француска је веома ретко улазила у првих
пет спољнотрговинских партнера по обиму размене. Иако се
може уочити тенденција раста размене током целе деценије, тај
пораст је био заправо мањи од пораста укупне југословенске
робне размене са иностранством, пре свега са Западном Европом. Кредитирање привреде из француских извора је било задовољавајуће за југословенску страну, штавише уочљив је раскорак између стања и обима финансијских аранжмана са обимом
робне размене.
Тај раскорак и заостајање иза потенцијала свакако нису
промакли југословенском политичком врху. Он је проценио да се
не може ослонити само на европска тржишта јер на њима није
било могуће на задовољавајуће брз начин подићи извоз индустријских роба, док се чинило да Југославија (п)остаје само сировинска база развијенијих економија. Овај утисак је можда био и
доминантна црта општег размишљања о опцијама у економској
сфери, и био је свакако довољно јак да погура Југославију у правцу повезивања са афро-азијским земљама, што је постало нова
карактеристика њене политичке оријентације.49
Ако покушамо да одредимо стајне тачке економских
односа две земље у овом периоду, суочавамо се са нужним вишеструким одређивањем. Период од 1946. до 1948. је обележен
изолационизмом Југославије према Француској и Западу у целини. Односи се проширују када су се спојиле југословенске потребе за безбедносним гаранцијама и економском помоћи, што је
обележило период 1954–55. године. Тада је учињен искорак ка
ширем економском повезивању, ако не кроз битно виши обим
размене, онда кроз разноврсне кредитне аранжмане који су били
49

Драган Богетић, „'Југословенско бекство из Европе': Нови економски
приоритети несврстане Југославије средином 50-их година“, Историја 20.
века 1/2012, 163–164.
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усмерени у све секторе привреде. Пошто су споразумом о решењу дугова из 1958. уклоњени „репови“ прошлости, Југославија се
осетила изолованом због другог погоршања односа са СССР-ом и
креирања Европске економске заједнице, и појачала је свој рад
на политици несврстаности. Имајући и то у виду, економски
односи са Француском у овом периоду се у потпуности уклапају
у реакције и перцепцију југословенских власти о својим општим
економским потребама и очекивањима.
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Yugoslav-French economic relations in the 1950s

The paper deals with economic relations between Yugoslavia
and France during the 1950s. It focuses on three predominant factors,
namely the inherited Yugoslav debt, the ongoing financial relations
and commercial exchanges and investments. The paper aims to show
that economic relations were conditioned by the general terms of political and social realities in Europe at the end of the Second World
War, by the internal needs of the reconstruction that have strained
the finances of both countries, by the stronger relations on the political level than on the commercial one, and that they have also mirrored wider problems of the Yugoslav economy and its connection
with the European economic area.
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ПОГЛЕД НА ЈУГОСЛОВЕНСКУ НЕСВРСТАНУ ПОЛИТИКУ
ИЗ АЗИЈСКИХ АРХИВА: НОВИ ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈИ ОДНОСА
ЈУГОСЛАВИЈЕ И ТРЕЋЕГ СВЕТА

АПСТРАКТ: Овај рад настоји да сумарно представи резултате
ауторових истраживања у архивима НР Кине, Индије и Мјанмара,
а који се посредно или непосредно дотичу анализа југословенске
несврстане политике током 50-их и 60-их година 20. века. Аутор
покушава да ова истраживања стави у општи контекст нових
архивских сазнања о Хладном рату у Трећем свету и улози Југославије, Кине, Индије и Бурме (Мјанмара) у том периоду.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: архиви, Југославија, Азија, несврстаност
Изненадно окончање Хладног рата крајем 80-их и почетком 90-их година прошлог века довело је и до убрзаног отварања бројних архива и публиковања бројне архивске грађе са
обе стране тзв. „гвоздене завесе“. Истовремено, тај процес није
само обухватао архивске институције бивших главних супарника биполарне конфронтације, већ се постепено простирао и на
нешто слободнији приступ архивским документима земаља
Трећег света, тзв. „треће стране Хладног рата“. Управо су ова
нова открића допринела да ближе и детаљније спознамо ток и
суштину кључних догађаја овог периода, нарочито када су се
односили на велике сукобе и кризе (Корејски рат, кризе у Пољској и Мађарској, берлинска криза, криза у Конгу, кубанска
ракетна криза, кинеско-индијски гранични конфликт, Вијетнамски рат, рат у Анголи и др.). На тај начин нам је било омогућено да се упознамо и упоредимо архивске материјале са све три
стране Хладног рата, стварајући тако потпунију слику о глобал165
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ним дешавањима од пре неколико деценија.1 Овакви и слични
научни трендови су нам указали на важност компаративног
рада у међународним архивима и што шире спознаје кључних
истраживачких проблема. Још једном је доказана неопходност
сагледавања најразноврснијих примарних извора који нам пружају могућност да, не само конкретно већ и са више страна, анализирамо процес спољнополитичког одлучивања у различитим
земљама, дајући тако одговор на кључно историјско питање
зашто и како се нешто догодило, али нам је тиме и омогућено да
поближе спознамо корене садашњих дешавања и да из тога
извучемо озбиљну поуку за будућност.2
Када говоримо о водећим трендовима у досадашњим
истраживањима Хладног рата, њих можемо поделити на неколико фаза.3 Узимајући у обзир чињеницу да су документи из
архива западних земаља нешто раније почели да се објављују,
нарочито кроз специјалне едиције какве су Спољни односи
САД-а (Foreign Relations of the United States), Француска дипломатска документа (Les Documents Diplomatiques Français) или
Британска документа о спољним односима (British Documents on
Foreign Affairs), иако не у неком претерано великом обиму, природно је било да се у хладноратовској историографији пре свега
развију студије политике западног блока.4 Као што смо већ
У објављивању нових архивских извора из архива бившег Совјетског Савеза,
Источне Европе, Западне Европе, Кине и САД-а предњачи вашингтонски
Вудро Вилсон центар (Woodrow Wilson Center for Scholars) и његов Пројекат
за међународну историју Хладног рата (Cold War International History Project) који је већ публиковао низ билтена, радних свезака и књига на различите теме из историје овог глобалног конфликта, а који су били обогаћени
новом архивском грађом.
2 Један од добрих примера успешне употребе архивских материјала из различитих земаља како би се свеобухватно анализирала историја Хладног рата
јесте: Melvyn Leffler, Odd Arne Westad (eds), The Cambridge History of the Cold
War, I–III (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
3 О теоријама и трендовима хладноратовских истраживања видети: Odd Arne
Westad, Reviewing the Cold War: Approaches, Interpretations, Theory (London:
Frank Cass Publishers, 2000).
4 Неке од студија о америчкој улози у Хладном рату: John Lewis Gaddis, The
United States and the Origins of the Cold War 1941–47 (New York: Columbia Uni1
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навели, распад совјетског блока довео је до веће доступности
архивских извора социјалистичких земаља, тако да су период
90-их, у много чему, обележиле студије спољне политике социјалистичких земаља, при чему су нарочито предњачиле књиге о
догађајима у Источној Немачкој 1953. и 1958–1961, Мађарској
1956. и Чехословачкој 1968. године.5 Тек последњих деценију и
по предност добијају, како у објављивању научних радова тако и
у публиковању докумената, студије које се баве тематиком Хладног рата у Трећем свету. У том смислу, очигледну предност
имају научне студије о спољној политици Кине, Индије и југоисточне Азије, а затим и студије које се баве политиком земаља
Блиског истока и Африке.6 Овај нови тренд у истраживањима,
versity Press, 1972); John Lewis Gaddis, We Now Know: Rethinking the Cold War
History (Oxford: Oxford University Press, 1998); John Lewis Gaddis, The Cold War
(London: Penguin, 2005); Gabriel Kolko, Confronting the Third World: United
States Foreign Policy 1945–1980 (New York: Pantheon Books, 1988); Melvyn P.
Leffler, The Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration, and the Cold War (Stanford: Stanford University Press, 1992).
5 Неке од студија о совјетској улози у Хладном рату: Aleksandr Fursenko, Timothy Naftali, Khrushchev’s Cold War: The Inside Story of the American Adversary
(New York: W.W. Norton, 2006); A. A. Фурсенко, Россия и международные
кризисы: середина XX века (Москва: Наука, 2006); Ilya Gaiduk, Confronting Vietnam: Soviet Policy toward the Indochina Conflict 1954–1963 (Washington D.C.,
Stanford: Woodrow Wilson Center Press, Stanford University Press, 2003); Andreas Hilger (ed.), Die Sowjetunion und die Dritte Welt: USSR, Staatssozialismus
und Antikolonialismus im Kalten Krieg (Munchen: R. Oldenbourg Verlag, 2009);
Lorenz Luthi, The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World (Princeton:
Princeton University Press, 2008); Odd Arne Westad (ed.), Brothers in Arms: The
Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance, 1945–1963 (Washington, D.C., Stanford:
Woodrow Wilson Center Press, Stanford University Press, 1998); Vladislav M.
Zubok, A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev
(Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2007).
6 Неке од студија о улози Трећег света у Хладном рату: Odd Arne Westad, The
Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); Chen Jian, Mao’s China and the Cold
War (Chapel Hill: North Carolina University Press, 2001); Ragna Boden, Die
Grenzen der Weltmacht: Sowjetische Indonesienpolitik von Stalin bis Brežnev
(Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2006); J. N. Dixit, Across Borders: Fifty Years of
India’s Foreign Policy (New Delhi: Picus Books, 1998); Robert J. McMahon, The
Cold War on the Periphery: The United States, India and Pakistan (New York: University of Columbia Press, 1994); Christian Ostermann, Cristopher Goscha (eds),
Connecting Histories: Decolonization and the Cold War in Southeast Asia, 1945–
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заснован на документима из различитих светских архива који су
постали доступни, сада се популарно назива „нова историја Хладног рата“ (New Cold War History).
Теоријске основе повећаног научног интересовања за
улогу земаља у развоју у глобалној историји Хладног рата умногоме можемо пронаћи у два рада настала на прелазу 20. у 21. век
која су визионарски предвидела важну улогу коју студије Трећег
света могу одиграти у општој историографији Хладног рата.
Управо су ови аутори постали заговорници једне свеобухватне
децентрализације студија Хладног рата, чиме би фокус истраживања био померен од суперсила и њихових непосредних савезника ка другим деловима света који су одиграли подједнако
важну геополитичку улогу у том сложеном мозаику хладноратовске конфронтације. Први такав рад написао је британски
историчар норвешког порекла Од Арне Вестад, који је у анализи
тзв. „три парадигме“ студија Хладног рата наговестио да ће правац будућих истраживања бити померен од блоковске политике
и великих криза у односима два блока ка студијама улоге Трећег
света, проучавању економских односа и улоге економије у развоју свих хладноратовских структура, до истраживања развоја
нових технологија које су означиле постојање општег дисбаланса у технолошком утицају који су две суперсиле имале на сопствене савезнике и остатак света.7 Други рад је написао амерички
историчар Тони Смит, а у њему је лансирао нову теорију односа
унутар глобалног система, а то је теорија „перицентризма“,
односно периферног централизма, којом је редефинисао односе
између центра тј. блокова и периферије тј. земаља ван блокова,
стављајући и ове друге у центар светских дешавања. Он је дао
већу улогу малим и средњим силама унутар биполарног поретка,
већи значај њиховим активностима и утицајима, чинећи тако
хегемонију двеју суперсила подоста растегљивим појмом. На тај
1962 (Washington, D. C., Stanford: Woodrow Wilson Center Press, Stanford University Press, 2009), итд.
7 Odd Arne Westad, “The New International History of the Cold War: Three (Possible) Paradigms”, Diplomatic History, Vol. 24, No. 4 (Fall, 2000).
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начин је истакао повећани утицај малих земаља на општу политику суперсила, што је довело до праве револуције у схватању
природе међународних односа и односа између различитих
чланова међународног система.8
Управо су ови нови светски истраживачки трендови, а
нарочито истицање све веће улоге малих земаља које су се налазиле ван блокова, утицали да се и у Србији, као и у иностранству,
посвети више пажње истраживањима важности југословенске
улоге у Хладном рату, њене директне политике према оба блока
и њене несврстане димензије која је путем великог утицаја на
политичке и економске токове Трећег света допринела истакнутом профилу социјалистичке Југославије у међународним
односима. Отварање водећих домаћих архива омогућило је да
настану бројне студије којима се бацило више светла на историју југословенске улоге у Хладном рату, али је истраживање у
важним међународним архивским институцијама створило је
могућност да се кроз аналитичку интеракцију домаћих и страних докумената реконструише домашај и значај те улоге и пружи достојна оцена њеног глобалног присуства.9 Управо су страни архиви, а овде издвајамо водеће кинеске, индијске и мјанмарске архиве у којима је аутор овог чланка истраживао, указаTony Smith, “New Bottles for New Wine: A Pericentric Framework for the Study
of the Cold War”, Diplomatic History, Vol. 24, No. 4 (Fall 2000).
9 Неке од студија о југословенској улози у Хладном рату: Darko Bekić, Jugoslavija u Hladnom ratu: Odnosi sa velikim silama 1949–1955 (Zagreb: Globus, 1988);
Dragan Bogetić, Ljubodrag Dimić, Beogradska konferencija nesvrstanih zemalja 1–
6. Septembar 1961. Prilog istoriji Trećeg sveta (Beograd: Zavod za udžbenike,
2012); Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952–1955: Jugoslovensko približavanje NATO (Beograd: Službeni glasnik SRJ, 2000); Dragan Bogetić, Nova strategija
spoljne politike Jugoslavije 1956–1961 (Beograd: ISI, 2006); А. Б. Едемский, От
конфликта к нормализации: советско-югославские отношения в 1953–1956
годах (Москва: Наука, 2008); А. С. Аникеев, Как Тито от Сталина ушел:
Югославия, СССР и США и начальный период Холодной войны (1945–1957)
(Москва: ИС РАН, 2002); Lorejn Lis, Održavanje Tita na površini: Sjedinjene
Države, Jugoslavija i Hladni rat (Beograd: BMG, 2003); Svetozar Rajak, Yugoslavia
and the Soviet Union in the Early Cold War: Reconciliation, comradeship, confrontation, 1953–1957 (London: Routledge, 2011); Aleksandar Životić, Jugoslavija i
Suecka kriza 1956–1957 (Beograd: INIS, 2008); Jovan Čavoški, Jugoslavija i kinesko-indijski konflikt 1959–1962 (Beograd: INIS, 2009).
8
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ли да је Југославија имала не само велики утицај на спољну и
унутрашњу политику ових значајних азијских земаља већ је са
великим занимањем, а и опрезом, у Пекингу, Њу Делхију и Рангуну праћено све што се дешавало у вези са спољном политиком
Београда и могућим ширењем југословенског утицаја. Некада о
међународном значају неке земље више говоре документа других земаља него што то могу посведочити документи из домаћих архива.
Народна Република Кина
Водећи државни архиви НР Кине дуго су били недоступни
домаћим, а нарочито страним истраживачима. Ситуација је била
нешто другачија у односу на провинцијске и градске архиве, као
што је то случај са архивом града Шангаја, али су кључна документа централних државних и партијских органа, а нарочито у
сфери међународних односа, чак и на овом нивоу остајала ван
домашаја историчара. Са друге стране, НР Кина је често предњачила у односу на друге земље у публиковању архивске грађе
која се односила на најважније списе водећих државних и партијских руководилаца (Мао Цедунг, Џоу Енлај, Лиу Шаоћи, Денг
Сјаопинг),10 као и објављујући њихове исцрпне хронологије која
је пратила свакодневна дешавања.11 Иако ови важни зборници
Jianguo yilai zhongyao wenxian xuanbian 1–20 (Beijing: Zhongyang wenxian
chubanshe, 1993–1998); Jianguo yilai Mao Zedong wengao, 1–12 (Beijing:
Zhongyang wenxian chubanshe, 1987–1996); Jianguo yilai Zhou Enlai wengao, 1–
3 (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2008); Jianguo yilai Liu Shaoqi
wengao, 1–7 (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2005–2008); Mao Zedong
wenji, 1–8 (Beijing: Renmin chubanshe, 1998); Mao Zedong xuanji, 1–4 (Beijing:
Renmin chubanshe, 1991); Mao Zedong waijiao wenxuan (Beijing: Zhongyang
wenxian chubanshe, 1994); Zhou Enlai waijiao wenxuan (Beijing: Zhongyang
wenxian chubanshe, 1990); Deng Xiaoping wenji, 1–3 (Beijing: Zhongyang
wenxian chubanshe, 2014).
11 Mao Zedong nianpu 1893–1949, 1–3 (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe,
1993); Mao Zedong nianpu 1949–1976, 1–5 (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2013); Zhou Enlai nianpu 1949–1976, 1–3 (Beijing: Zhongyang wenxian
chubanshe, 1997); Liu Shaoqi nianpu, 1–2 (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 1996); Chen Yi nianpu, 1–2 (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 1996);
10
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примарних извора не пружају одговоре на нека од кључних
историографских питања, они ипак представљају извор од
прворазредног значаја без кога се не може почети озбиљно
истраживање унутрашње и спољне политике НР Кине. Пошто се
често ради о документима који се налазе у Централном архиву у
Пекингу, који је још увек затворен за истраживаче, њихов научни значај је тиме још већи и потпуно незаобилазан.
Међутим, крајем 2004. архив Министарства иностраних
послова НР Кине (Zhonghua renmin gongheguo waijiaobu
dang’anguan) предузео је до тада несвакидашњи потез масовног
отварања (декласификовања) архивске грађе везане за период
после оснивања Народне Републике 1949. године. У том првом
таласу вео тајности скинут је са докумената из периода 1949–
1955. а онда је то још два пута поновљено и на крају се дошло до
1965, чиме је више стотина хиљада страна докумената стављено
на увид домаћој и страној научној јавности. Нажалост, у последњих годину дана, услед непрофесионалног држања неких страних истраживача који су без дозволе архива кинеског МИП-а
објављивали и јавно дистрибуирали копије докумената, дошло
је до делимичног затварања и враћања (рекласификације) великог броја докумената, што је отежало даљи рад свих добронамерних истраживача. Ипак, аутор ових редова је успео да последњих година, као један од првих страних истраживача, прикупи
довољно докумената за сопствена истраживања, али се још увек
надамо да ће архивска грађа која је раније била доступна истраживачима то поново бити.
Без обзира на то, овим путем, у једном важном периоду,
не само да је вео тајности био скинут са важних докумената
дипломатске провенијенције која су настајала унутар самог
министарства, као што су дипломатски телеграми или различите спољнополитичке анализе, већ су јавности постала доступна
и нека од докумената која су стварана у другим државним
Deng Xiaoping nianpu 1904–1974, 1–3 (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe,
2009).
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институцијама, а која је кинески МИП добијао у међуинституционалној размени (ЦК КП Кине, Централна војна комисија, обавештајне службе, масовне организације, провинцијске власти и
др.). Поред тога, историчарима су постале доступне и забелешке
о разговорима које су највиши кинески руководиоци имали са
различитим светским лидерима, међу којима предњаче лидери
социјалистичког лагера и земаља Трећег света. Поред отварања
архива МИП-а за истраживаче, ова институција је предузела и
подухват публиковања зборника докумената о важним међународним конференцијама на којима је кинеска дипломатија одиграла истакнуту улогу, као што су биле Женевска и Бандуншка
конференција 1954–1955, али и о историји успостављања
дипломатских односа НР Кине са свим социјалистичким земљама, укључујући ту и Југославију, затим са капиталистичким
(Велика Британија, Шведска, Холандија, Швајцарска, Финска) и
азијским земљама (Индија, Бурма, Индонезија, Пакистан, Цејлон) у првим годинама после 1949.12
Чак и на основу површног прегледа докумената различите тематике и порекла можемо слободно закључити да нам
ова, доскора сасвим недоступна документа разоткривају многе
битне информације о спољнополитичком одлучивању у Пекингу
првих петнаестак година постојања НР Кине, али и осветљавају
везу између унутрашњополитичких дешавања и кинеских активности на светској позорници, нарочито у случају раста идеолошког радикализма и распадања совјетско-кинеског савеза.13
Што се тиче самих кинеско-југословенских односа, који нас овде
и највише занимају, присутан је велики број докумената која
осветљавају билатералне односе и, пре свега, прате раст југословенског утицаја на међународном плану. Тиме ова документа
1954 nian Rineiwa huiyi (Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 2005); Zhongguo daibiaotuan chuxi 1955 nian Wanlong huiyi (Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 2006);
Jiemi waijiao wenxian: Zhonghua renmin gongheguo jianjiao dang'anguan 1949–
1955 nian (Beijing: Zhongguo huabao chubanshe, 2005).
13 Успешна употреба нових кинеских архивских извора на ову тему у: Shen
Zhihua, Leng zhan de zai zhuanxing: Zhong Su tongmeng de nei zai fenqi jiqi jieju
(Jiuzhou: Jiuzhou chubashe, 2012).
12
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не само да осветљавају механизме доношења кључних одлука
које су утицале на почетке и еволуцију кинеске политике према
Југославији14 већ кроз њихове анализе можемо пратити и кинеске оцене југословенске унутрашње политике, економије, идеолошких проблема итд.15
Ипак, оно што се највише може приметити у документима из тог периода јесте истакнута димензија Трећег света у
кинеској политици према Југославији, али и повећан интерес
политике Пекинга према водећим несврстаним земљама 50-их и
60-их година (Индија, Бурма, Индонезија, Египат, Алжир и др.).
Осим кратког периода између 1954. и 1958. када је изгледало да
су југословенско-кинески односи у успону и да су две аутентичне револуције коначно пронашле заједнички језик у идеолошким и спољнополитичким питањима, у наредном периоду кинески поглед на Југославију, којим обилују и новодоступна документа, бива формиран око матрице идеолошког отпадника
социјалистичког лагера, у чијем су настајању велику улогу одиграла кинеска унутрашњополитичка кретања и све специфичности односа Пекинга и Москве.16 У овом случају, посебна пажња
је посвећивана и доминантном југословенском утицају у Бурми,
за коју је и сама Кина била животно заинтересована.17
Осим кроз ову идеолошку призму, Југославија се, у већини случајева, јасно сагледавала и као утицајна „субверзивна
сила“ којој је на простору афро-азијских земаља непосредан циљ
био да поткопа или осујети совјетско-кинеске иницијативе и

Zhonghua renmin gongheguo waijiaobu dang’anguan (ZWD), 109-00580-01,
„Zhongguo, Nansilafu jianjiao“ [Kinesko-jugoslovensko diplomatsko priznanje].
15 ZWD, 109-04010-01, „Zhu Nansilafu shiguan 1965 nian guanyu Nan neiwai
xingshi zongjie“ [Opšti izveštaj ambasade u Jugoslaviji o jugoslovenskoj unutrašnjoj i spoljnoj situaciji 1965.g.].
16 ZWD, 109-02505-02, „Tietuo fangwen Sulian, Bolierinuofu fangwen Nansilafu ji
Su Nan guanxi“ [Титова посета СССР-у, Брежњевљева посета Југославији и
совјетско-југословенски односи].
17 ZWD, 105-00846-02(1), „Miandian yu Nansilafu de guanxi“ [Односи Бурма–
Југославија].
14
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позиције.18 Без обзира на све, највише забринутости у Москви и
Пекингу је изазивало велико лично поверење и аутентична
популарност коју је Јосип Броз Тито уживао међу кључним афроазијским лидерима, што је доста утицало и на извесну одмереност кинеске и совјетске пропаганде против Југославије међу
земљама Трећег света. Ово је било очигледно током оштре идеолошке кампање лагера против Југославије 1958. и потоњег
отказивања већ закључених економских аранжмана. 19 Поред
тога, извесна примамљивост југословенског социјализма изазивала је и искрену забринутост у Пекингу око идеолошке доследности комуниста у јужној и југоисточној Азији, нарочито међу
индијским комунистима.20
Специјални део новодоступних кинеских докумената
представљају поверљиви извештаји и анализе који прате Титова
вишемесечна путовања у различите земље Азије и Африке
1958–1959. и 1961. а ради се о стотинама страна архивске грађе.
У овим документима можемо видети како се, путем бројних
контаката у афро-азијским земљама, организовањем локалних
комунистичких партија и заједница прекоморских Кинеза,21
обавештајним операцијама, интензивном пропагандном делатношћу, настоје осујетити југословенски дипломатски напори,
оклеветати Титова личност и дискредитовати његова политичка делатност код домаћина,22 дознати што више са Титових сасZWD, 109-00860-01(1), „Waijiaobu jiu dui Nasilafu de gongzuo fangzhen he Nansilafu neizheng waijiao dongxiang gei ge zhu waishi lingguan de tongbao“ [Циркулар МИП-а свим амбасадама и конзулатима о политици односа са Југославијом и усмерењу унутрашње и спољне политике Југославије].
19 ZWD, 109-01312-01(1), „Guanyu Nansilafu tong Ya, Fei guojia guanxi de
dian“ [Телеграми о односима Југославије и афро-азијских земаља].
20 ZWD, 109-01302-02(1), „Guanyu Yindu gongchandang dui Nansilafu de taidu ji
wo Renmin Ribao shilun de fanying“ [О ставу КП Индије према Југославији и
реакције на уводник Женмин жибаоа].
21 ZWD, 109-01431-01(1), „Waijiaobu jiu Nansilafu lingdaoren Tietuo fangwen
YaFei guojia shi gei wo youguan zhu wai shiguan de zhishi dian“ [Инструкције
МИП-а свим амбасадама које имају везу са посетом југословенског вође
Тита афро-азијским земљама].
22 ZWD, 108-00771-02, „Nansilafu zongtong Tietuo xi bei Fei zhi xing“ [Пут југословенског председника Тита у западну и северну Африку].
18
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танака са различитим афро-азијским лидерима, док се посвуда
види његова „невидљива рука“ која предводи све те лидере и
тиме подрива геополитичке амбиције НР Кине и Совјетског
Савеза унутар Трећег света.23
Сличан сценарио је присутан пред и током две конференције несврстаних земаља, Београдске 1961. 24 и Каирске
1964,25 где се кроз стотине страна спољнополитичких анализа и
процена, дипломатских извештаја, забелешки о разговорима са
бројним представницима афро-азијских земаља покушавају
осветлити југословенска улога у организовању и спровођењу
концепта несврстаности у светској политици, идентификовати
намере југословенског политичког врха и раскринкати геополитичка позадина непосредних дипломатских активности званичног Београда. Сличан процес видљив је и током организовања тзв. Друге афро-азијске конференције, односно Другог Бандунга 1965, када кинеска спољна политика настоји да анализира
све југословенске потезе који утичу на расположење великог
броја афро-азијских земаља и њихову посвећеност несврстаном
или афро-азијском политичком моделу организовања Трећег
света.26 Исто тако, кинеска дипломатија блиско прати и истакнуту југословенску улогу у помоћи народноослободилачким
покретима и изградњи постколонијалних земаља, као што је то
био случај са Алжиром.27
Занимљиво је нагласити да се кроз поменуту грађу види
како постепено еволуира кинески став према Југославији. У
ZWD, 109-01431-06(1), „Nansilafu lingdaoren Tietuo fangwen Yindu de
qingkuang“ [Ситуација око посете југословенског вође Тита Индији].
24 ZWD, 113-00443-06, „Waijiaobu guanyu dui bujiemeng guojia shounao huiyi
zhengce de qingshi“ [Инструкција МИП-а о политици према самиту несврстаних земаља].
25 ZWD, 113-00406-07, „Nansilafu dui di er ci bujiemeng guojia huiyi de taidu“ [Став Југославије према другој конференцији несврстаних земаља].
26 ZWD, 109-02950-01, „Nansilafu dui Ya Fei huiyi he Ya Fei La tuanjie huiyi de
taidu“ [Став Југославије према афро-азијској конференцији и конференцији
афро-азијско-латиноамеричке солидарности].
27 ZWD, 107-01014-17, „Aerjiliya he Nansilafu guanxi“ [Односи Алжира и Југославије].
23
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почетку је званични Београд био посматран изоловано од остатка несврстаних земаља и јавно представљан као битан реметилачки фактор унутар те групе, где је стајао раме уз раме са
империјалистичким силама Запада. Временом, како ескалира
политички и гранични сукоб са Индијом, идеолошки сукоб са
Египтом и сукоб са Индонезијом око политичких права кинеске
националне мањине, Нехру бива одмах прикључен Титу као део
нове непријатељске осовине, док се египатском и индонежанском лидеру, Насеру и Сукарну, без обзира на све, још увек признају извесне револуционарне заслуге.28 Временом се Индији и
Југославији придружује и Совјетски Савез, као водећи ревизионистички отпадник, тако да се почетком 60-их година, у кинеском погледу на свет, постепено искристалисао удружени контрареволуционарни фронт „америчких империјалиста, совјетских и југословенских ревизиониста и индијских реакционара“,
без обзира на очигледне супротности и иманентне разлике које
су постојале између ове три групације, а које су суштински онемогућавале њихову координирану сарадњу, чак и у кинеском
случају.29
Како нам говоре кинеска документа, целокупна политика званичног Пекинга и сви поменути политички и идеолошки
напади били су мотивисани намером да се земље као Југославија
и Индија у потпуности дискредитују у очима других афроазијских земаља и тиме осујети њихова тешња међусобна спољнополитичка сарадња и организованост. Према томе, после кратког кинеско-индијског граничног рата октобра и новембра
1962, кинески званичници су отворено инсистирали на томе да
Југославија буде искључена из свих посредничких активности
несврстаних земаља, што је био и отворени покушај сејања разZWD, 105-00944-07, „Yindu xianqi di er ci fan Hua gaochao de yinmou“ [Индија
по други пут разоткрива заверу супротстављања Кини].
29 ZWD, 109-02092-02, „Guanyu Heluxiaofu fangwen Yindu, Yinni, Miandian, Afuhan de qingkuang ji youguan ge guo meiti de fanying“ [Хрушчовљева посета
Индији, Индонезији, Бурми и Авганистану и реакције у медијима сваке од
земаља].
28
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дора и ширења деоба међу њима. Ипак, кинеска дипломатија
није знала да се иза египатских посредничких активности крила
блиска политичка координација Каира и Београда.30 У суштини,
целокупна кинеска политика у овом периоду била је посматрана
у оквирима велике стратешке парадигме промовисања кинеске
идеолошке чистоте и супремације у односу на Совјетски Савез,
заговарања доследности у антиимперијалистичкој борби са Сједињеним Државама и представљања Пекинга као предводника
свих потлачених и обесправљених народа на свету у њиховој
одлучујућој борби са светским империјализмом, неоколонијализмом и ревизионизмом.31
Индија
Као и у кинеском случају, и индијски државни архиви,
пре свега када је у питању архивска грађа која обухвата године
после стицања независности, нису били превише доступни
домаћим и страним истраживачима. Међутим, за разлику од
Кине где нема јасних правила око временског периода када
документа постају доступна, у Индији, барем званично, важи
временска граница од 50 година. Иако је овај процес законски
одређен, највећи део државних институција још увек није предао Националном архиву Индије грађу насталу и пре тог периода. Ранијих година у овом архиву могла су се наћи и нека од
докумената настала у Министарству спољних послова Индије,
али многа документа, мада присутна у пописницима, још увек
нису била доступна истраживачима. Тек у последње две године
дошло је до значајног отварања архива када је више стотина
хиљада страна докумената индијског МИП-а декласификовано и
30ZWD,

105-00528-11, „Zhou zongli zhi Nasaier he qita yixie Ya Fei guojia
yuanshou he zhengfu lingdao ren“ [Коресподенција премијера Џоуа са Насером и другим шефовима држава и влада неких афро-азијских земаља].
31ZWD, 105-01272-01, „Sulian dui Zhong Yin bianjie wenti de taidu he Su Yin
guanxi“ [Став СССР-а према кинеско-индијском граничном питању и совјетско-индијски односи].
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предато Националном архиву Индије ради слободног научног
коришћења. Већина тог архивског материјала обухвата документа која се односе на индијску спољну политику у периоду од
касних 40-их, па све до раних 80-их, а највише су заступљени
извештаји амбасада, опште спољнополитичке анализе и делови
дипломатске преписке.
Поред Националног архива Индије, друга најважнија
архивска институција у Њу Делхију је Нехруов меморијални
музеј и библиотека, иначе највећа и најважнија установа за
друштвене и хуманистичке науке у Индији. Управо у њој се
налази и велико рукописно одељење које чува личне папире и
државна документа која су настајала у кабинетима водећих
индијских политичара у периоду пре и после 1947. године. Најважнији део пак чине лични архиви Џавахарлала Нехруа и
Индире Ганди, који су нажалост и даље затворени за научну јавност и налазе се под личним старатељством породице НехруГанди, што је случај и са личним фондом Кришне Менона, чија
доступност зависи од одлуке кабинета премијера Индије. Иако
ова три важна фонда нису доступна, ипак има велики број личних фондова људи из најближег окружења Нехруа и Индире
Ганди који су доступни историчарима и крију велики број важних докумената за разумевање спољне и унутрашње политике
ова два истакнута светска лидера. Поред тога, Меморијални
фонд Џавахарлал Нехру, који блиско сарађује са Нехруовим
меморијалним музејом и библиотеком и другим издавачима, већ
три деценије објављује зборнике докумената везаних за Нехруа,
његову унутрашњу и спољну политику,32 преписку са министрима,33 преписку Нехруа и Индире Ганди са сарадницима о
важним питањима,34 породичне односе и др.35
Selected Works of Jawaharlal Nehru (Second Series), 1–50 (New Delhi: Jawaharlal
Nehru Memorial Fund, 1991–2013).
33 Jawaharlal Nehru: Letters to Chief Ministers, vol. 1–5 (New Delhi: Jawaharlal Nehru Memorial Fund, 1988–1990).
34 Jammu and Kashmir 1949–64: Select Correspondence between Jawaharlal Nehru
and Karan Singh (New Delhi: Penguin, 2006); Kashmir and Beyond 1966–84: Se32

178

ПОГЛЕД НА ЈУГОСЛОВЕНСКУ НЕСВРСТАНУ ПОЛИТИКУ ИЗ АЗИЈСКИХ АРХИВА

Уколико говоримо о политици несврставања, онда је
Индија несумњиво била колевка овакве спољнополитичке стратегије, један од оснивача Покрета несврстаних земаља, а током
читавог хладноратовског периода имала је блиску и свеобухватну сарадњу са Југославијом. Управо индијски извори, без обзира на то да ли долазе из Нехруовог пера или од његових блиских
сарадника, као и из индијске амбасаде у Београду, увелико нам
сведоче о специјалном статусу који су Тито и Југославија уживали у Индији, великом поштовању које се узајамно исказивало,
али нам пружају и многе детаље о индијском виђењу југословенске унутрашње и спољне политике. Осим билатералних
односа, индијске дипломате су често пратиле и раст југословенског утицаја међу азијским земљама, нарочито у случају Бурме,
чиме се директно утицало на правац индијске регионалне политике.36
У свему овоме нарочито предњаче извештаји, као што је
онај који је 1954. са своје прве посете Југославији послала
Нехруова сестра Виђаја Лакшми Пандит, тадашњи председавајући Генералне скупштине ОУН-а, а у коме се види да је рано
успостављен близак лични однос Нехруове породице са Титом,
те да је то био и главни мотив да се покрене питање Титове
посете Индији.37 Исто тако, значајан је и Нехруов интерни извештај о његовој првој посети Југославији 1955. у коме се снажно
осликава његов интензивни лични однос са југословенским
председником, поуке које је добио о европској и светској политици, блискост погледа на међународну ситуацију, велика сло-

lect Correspondence between Indira Gandhi and Karan Singh (New Delhi: Penguin,
2011).
35 Two Alone, Two Together: Letters between Indira Gandhi and Jawaharlal Nehru
1922–1964 (New Delhi: Penguin, 2005).
36 National Archives of India (NAI), Ministry of External Affairs (MEA), I-4/55-BC,
„Annual Report from the Military Attaché in Burma, 1955“.
37 Nehru Memorial Museum and Library (NMML), Vijaya Lakshmi Pandit Collection,
Installment 2, Speeches/Writings by her, file 9, „Report on the visit to Yugoslavia“.
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бода у размени мишљења итд.38 Исто тако, значајно је нагласити
да се у индијским архивима могу пронаћи и забелешке о разговорима Тита и Нехруа јула 1955. које су, нажалост, изгубљене у
југословенским архивима.39 У том светлу, веома је важан и
интерни Нехруов извештај о посети Југославији јула 1956. поводом Брионског састанка Тито–Нехру–Насер, у коме износи
детаље својих исцрпних разговора са југословенским и египатским председником о међународној ситуацији, али и негира да
је ишта знао о Насеровој национализацији Суецког канала која је
после тога уследила.40 Иначе, транскрипти разговора са Бриона
из фонда Кришне Менона су само делимично објављени, што
само појачава ефекат Нехруовог извештаја, а представља значајно откриће, пошто су и ове забелешке недоступне у југословенским архивима.41
Са друге стране, у индијским архивима присутне су и
анализе и извештаји индијске амбасаде и Београду, где бисмо
истакли оне извештаје које је правио амбасадор Раџешвар Дајал,
а у којима се детаљно анализира југословенска унутрашња и
спољна политика, непрекидно истиче значај индијског политичког искуства, унутрашњег развоја и политике несврстаности
који су већ били почели да утичу на Тита да крене тим истим
путем, али су изазивали и забринутост међу западним и источним дипломатама. Исто тако, он у поверљивим анализама и
даље наглашава Нехруову водећу улогу међу ванблоковским
земљама, те да лидери као што су Тито и Насер и даље стоје у
његовој политичкој сенци.42 Поред тога, документа из личног
NAI, MEA, 1(3)/R&I/59, „The Prime Minister’s visit to the Soviet Union and
Other Countries (June–July 1955)“.
39 NMML, Subimal Dutt Collection, Subject File 82, „Tito–Nehru talks held in Belgrade, 1. VII 1955“.
40 NMML, Subimal Dutt Collection, Subject File 89, „Note on PM’s tour abroad, June–
July 1956“.
41 Selected Works of Jawaharlal Nehru (Second Series), vol. 34 (New Delhi:
Jawaharlal Nehru Memorial Fund, 2005), 297–304.
42 NAI, MEA, 62 – R&I/55(s), „Monthly Report of the Embassy of India in Belgrade,
1955“.
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фонда Нехруовог блиског сарадника Субимала Дата откривају
нам и унутрашње механизме одлучивања у Индији, нарочито на
свакодневном нивоу, а у односу на Југославију и друге несврстане земље. Кроз његову личну преписку са Нехруом увиђају се и
личне реакције Нехруа и његовог окружења на касније односе са
Титом и политику према Југославији.43 Упркос свему, неизбежан
је закључак изведен из индијске архивске грађе да је Југославија
и даље била земља са којом се најближе сарађивало и најинтензивније размењивало мишљење у кризним ситуацијама.
Индијски званичници су често анализирали билатералне односе са Југославијом у светлу сопствених односа са Совјетским Савезом и Кином и многе дипломате, као што је то био
амбасадор Дајал, настојале су да ближе прате ове односе, а то је
лично чинио и сам Нехру.44 О оваквом тренду у анализама нарочито сведоче индијски извори после радикализовања лагерске
политике према Југославији током 1958. године и касније, а
нарочито када је дошло до још жешће кинеске кампање против
Тита. У том периоду нагло расте број анализа и извештаја који
се тичу овог новог политичког сукоба Југославије са Совјетским
Савезом и Кином, а југословенски случај почиње да се посматра
као негативан пример једне несврстане земље која може доћи
под жесток политички и економски притисак лагерских земаља,
нарочито уколико унутрашња и спољна политика те земље није
у складу са идејама и пројекцијама водећих комунистичких
сила.45 То је нарочито било евидентно у случају отказивања
лагерских економских аранжмана са Југославијом. Како нам
говоре индијска документа, овакво неугодно југословенско
искуство постало је еклатантан пример за Нехруа како би у

NMML, Subimal Dutt Collection, Subject File 52, „PM’s note on talks with the
Vice-Premier of Yugoslavia“.
44 NAI, MEA, 1(28)/55-57, „Yugoslavia in a changing world, 1957“.
45 NMML, Subimal Dutt Collection, Subject File 99, „China and the Soviet-Yugoslav
dispute“.
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будућности требало градити односе Индије са Москвом и
Пекингом.46
Истовремено, како се постепено интензивирао кинескоиндијски сукоб око Тибета и међусобно недефинисане границе
тако и пропорционално расте углед и утицај Југославије. Документа нам указују да се индијска дипломатија користи разгранатом сарадњом са званичним Београдом како би изоштрила
своје анализе кинеске и совјетске политике, али и како би преко
Југославије полако зидала нове мостове сарадње према Совјетском Савезу. На тај начин би се могла придобити, макар прећутна, подршка Москве у сукобу са Пекингом, а тиме би се и совјетска страна принудила да обустави пропаганду и критику усмерену према несвсртаним земљама, у првом реду против Југославије и Египта.47 Већ током Хрушчовљеве посете Индији почетком 1960. очевидно је да је совјетски лидер настојао да поправи
односе са званичним Њу Делхијем и тиме изнивелише све несугласице између Кине и Индије и подстакне их на даље разговоре,
али се и кроз ове разговоре огледао југословенски фактор када
се Хрушчов поверио свом индијском саговорнику да се услед
Титовог утицаја многе несврстане земље држе резервисано
према Совјетском Савезу и тиме следе југословенску иницијативу.48 Од тада је Југославија постала све присутнија у интерним
разматрањима индијске владе, нарочито у вези са југословенским искуством политичког сукоба са социјалистичким лагером
и како су се такве спољнополитичке околности одражавале на
унутрашњу и спољну политику званичног Београда.49
Као што то сведоче домаћи архивски извори, а овог пута
потврђују и индијска документа, Нехру је често био веома
NMML, Subimal Dutt Collection, Subject File 99, „Prime Minister’s secretariat,
1958“.
47 NMML, Subimal Dutt Collection, Subject File 21, „Record of talk between the PM
and the Soviet delegation, 1959“.
48 NMML, Subimal Dutt Collection, Subject File 24, „PM’s talks with Khrushchev,
1960“.
49 NMML, Subimal Dutt Collection, Subject File 38, „Visit of the Yugoslav delegation,
1959“.
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резервисан према било каквој мултилатералној сарадњи несврстаних земаља, нарочито ако се радило о сазивању конференције несврстаних земаља.50 Не много позитивно искуство Бандуншке конференције, где се индијски премијер нашао на удару
прозападних политичара, али и у сенци кинеског премијера Џоу
Енлаја, те његов амбивалентан однос према многим од афроазијских лидера итекако су утицали на обликовање оваквог става.51 Насупрот Југославији и Египту, донекле и Индонезији, који
су желели стварање једног активног и снажног језгра несврстаних земаља које би на крају могло да наступи и као глобални
медијатор у погоршаној међународној ситуацији, Нехру је највише пажње посвећивао неговању својих личних веза са лидерима великих сила, настојећи на тај начин да представи Индију
као потенцијалног посредника у регулисању тензија између
блокова.52 Терет спона мултилатерализма био је нешто што је
он настојао да избегне, нарочито јер се радило, по њему, о једној
хетерогеној групи земаља, које су формално заговарале несврстаност а са друге стране су имале блиске везе са једним од блокова или су блиско сарађивале са НР Кином.
Пораз Индије у граничном рату са Кином још једном је
гурнуо Југославију у прве редове поузданих савезника на које се
Индија увек могла ослонити, док је раније југословенско политичко искуство са лагером, као и лекције војне сарадње са западним земљама, уз одржавање једне стабилне несврстане позиције, веома су утицали на Нехруа да, у тренутку своје најтеже
унутрашњополитичке и спољнополитичке кризе, упркос бројним притисцима и споља и изнутра, очува индијску војнополитичку неутралност и да издефинише и избалансира своје
односе са Москвом и Вашингтоном.53 Иако је Југославија била
NAI, CON/27/61-AFR I, „Some aspects of the preparatory meeting of the conference of heads of states or governments of nonaligned countries“.
51 NMML, Subimal Dutt Collection, Subject File 86, „Asian-African Cooperation –
retrospect and prospect“.
52 NMML, Subimal Dutt Collection, Subject File 111, „PM’s talks with Nasser, 1960“.
53 NMML, T. T. Krishnamachari Collection, Correspondence with Nehru, 1963,
„Nehru to B.K. Nehru, 1963“.
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нешто спорија у својим јавним реакцијама, индијска страна,
упркос првобитном неразумевању, убрзо је добро разумела да је
то било диктирано Титовом жељом да преобрати Совјетски
Савез на курс свестране сарадње са Индијом, чак и по цену сукоба са Пекингом.54 На тај начин, Југославија је пружила и свој допринос око посредничких напора несврстаних земаља у овом
сукобу, док је ова кризна ситуација само још једном потврдила и
учврстила фундаменталну блискост ставова Београда и Њу Делхија, чиме је поново потврђено стратешко партнерство две земље.
Мјанмар
За разлику од случаја НР Кине и Индије, о којима смо већ
говорили, архиви Мјанмара заиста представљају велику непознаницу, како за ширу научну јавност тако и за историчаре који
се генерално баве азијском и специфично историјом те важне
азијске земље. Као и у случају своја два велика суседа, и мјанмарски архиви су углавном ван домашаја већине домаћих и
страних истраживача. Колико је познато, не постоје нека стриктна законска правила која би одредила временски период када
би требало омогућити доступност докумената из кључних владиних институција. Већина државне администрације тек је
почела да спрема документа која би предала Националном
архиву Мјанмара, као што је случај са Министарством иностраних послова, премда је највећи део и данас затворен, док је нпр.
војни архив и даље недоступан и сва грађа је већ пренета из Јангона (бившег Рангуна) у нову престоницу Неј Пи До. До сада је
једино америчка историчарка Мери Калахан успела да добије
неколико интерних армијских извештаја из 50-их, које је користила у својој књизи о историји бурманских оружаних снага, али
ништа више од тога.55 У случају архива мјанмарског МИП-а,
NMML, T. N. Kaul Collection (I–III Instalments), Correspondence with Nehru,
„Record of talk between Khrushchev and T.N. Kaul, 1962“.
55 Mary P. Callahan, Making Enemies: War and State Building in Burma, (Ithaca:
Cornell University Press, 2003).
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аутор ових редова успео је да добије неколико интерних анализа
о историјату Покрета несврстаних, што је већ био преседан у
случају једног странца, а ова документа нам указују на важност
југословенске спољне политике како унутар самог покрета тако
и у билатералним односима са Бурмом, пошто је Тито успевао да
овакву хетерогену групу, како указују бурмански аналитичари,
води путем „умерености и суздржаности“.56
Док су документа из периода британске власти већином
доступна у Националном архиву Мјанмара, то није случај са
документима која су настајала у периоду после стицања независности 1948. а која су, у међувремену, предата на чување тој
архивској институцији. Аутор овог рада је, како му је било речено, први странац коме је специјално било допуштено да има
увид у значајну количину архивске грађе која је настајала до
почетка 60-их година и времена доласка бурманске војске на
власт. Та документа, иначе, нису ни наведена у званичним пописницима архива, већ су организована у специјални пописник
архивске грађе која још није учињена доступном. Што је још
значајније, највећи део те грађе је микрофилмован, тако да је
олакшано сналажење, а копирање грађе је учињено приступачнијим. Тек у најскорије време неки истраживачи из Кине и САД-а
су добили приступ извесним савременим документима, али у
много мањем обиму, тако да мјанмарски архиви и даље остају
већински затворени за домаће и стране историчаре.
Током првих двадесетак година после стицања независности, тадашња Бурма је представљала значајан чинилац у креирању актуелне азијске политике, као и у промовисању политике несврстаности на глобалном плану. Тако је Бурма била непосредно ангажована у организовању мултилатералних скупова
азијских земаља на којима је одлучивано о заједничким политичким акцијама или о организовању афро-азијске конференције,
као што је то био случај са конференцијом у Коломбу 1954. Тим
56„Non-Alignment

Movement“, typewritten manuscript, Nay Pyi Daw, Ministry of
Foreign Affairs, Research Division, 1978.
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пре је важно напоменути да је и на оваквим, чисто регионалним
скуповима, однос са Југославијом био на дневном реду.57 Поред
тога, како нам о томе сведоче документа из Националног архива
Мјанмара, можемо јасно приметити да су односи са НР Кином
имали апсолутни приоритет за бурманске власти, нарочито око
граничног питања које је задирало у основе бурманске стабилности.58 Сем тога, кроз архивску грађу можемо пратити и проблем преосталих Гуоминдангових трупа које су са бурманске
територије вршиле нападе на јединице кинеских комуниста,
што је временом прерасло у праву међународну кризу током
које је Југославија активно подржавала бурманску дипломатију.59 Исто тако, Бурма се врло рано ангажовала и у развијању
односа не само са земљама из окружења већ и са суперсилама,
пре свега са Совјетским Савезом. Кроз поменуту архивску грађу
можемо видети значајан пораст совјетске економске и техничке
помоћи, што је знатно помогло општем развоју Бурме и стабилизацији њене несврстане политике.60 Осим Југославије, Бурма
је имала врло интензиван политички, економски и војни однос
са још једном малом земљом, Израелом, али је то често стварало
и проблеме у бурманским односима са арапским несврстаним
земљама, као нпр. са Египтом, што је исто тако присутно у новодоступним документима.61
Када је реч о Југославији, оно што је било присутно у
домаћој архивској грађи још једном је потврђено и у бурманским документима. Бурманско-југословенски односи представљали су један од стубова успона глобалне несврстаности и знатно су допринели даљој међународној афирмацији обе земље,
што је већ било приметно приликом успоставе дипломатских

National Archives of Myanmar (NAM), 15/3(3), 081, „Asian Prime Ministers
Conference in Colombo“.
58 NAM, 126FMD48, 038, „Annual Reports on the Burma-China Boundary“.
59 NAM, 91 HSB, 297, „Operations against Chinese Nationalist troops“.
60 NAM, 15/3(6), 152, „Tecnical Assistance from the USSR“.
61 NAM, 15/3(6), 156, „Arab Concerns to the Economic Cooperation between Burma and Israel“.
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односа 1950.62 Политичка блискост између Југославије и Бурме
постигнута је и у оквирима Азијске социјалистичке конференције, где су обе земље играле значајну политичку улогу унутар
овог алтернативног социјалистичког дискурса.63 Осим као узор
спољнополитичке независности, Југославија је за Бурму била
инспирација за социјалистичку изградњу, као и за војну модернизацију, што је временом постала и срж билатералне размене.64
Како нам казују бурмански извори, бурманске дипломате су
пажљиво пратиле развој југословенске економије, нарочито
индустрије, тражећи моделе сопственог успешног економског
развоја, али и учећи из неких грешака које је Југославија начинила копирајући стаљинистички модел. 65 Осим наведених
докумената, међу бурманском архивском грађом можемо пронаћи и преписку Тита и бурманског премијера У Нуа, што је још
један од доказа велике личне и политичке блискости која је постојала између два лидера.66 На тај начин, мјанмарски архиви су
још једном потврдили очевидни значај Југославије, не само у
билатералном кључу него и много шире, што је значајно за даљи
развој наших сазнања о природи југословенског међународног
ангажовања у том периоду.

NAM, 230 FMS 50, 070, „Establishment of Diplomatic Relations between Burma
and Yugoslavia“.
63 NAM, 13/3(3), 062, „Asian Socialist Conference“.
64 NAM, 15/3(6), 095, „Burmese Military Attache to Yugoslavia“.
65 NAM, 15/3(6), 143, „A Preliminary View of the Industrial State of Yugoslavia“.
66 NAM, 15/3(9), 188, „Tito–U Nu Correspondence, 1958“.
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ПОГЛЕД НА ЈУГОСЛОВЕНСКУ НЕСВРСТАНУ ПОЛИТИКУ ИЗ АЗИЈСКИХ АРХИВА

A View on Yugoslavia’s Nonaligned Policy
from the Asian Archives: New Supplements to the
History of Yugoslavia’s Relations with the Third World

Yugoslavia’s nonaligned foreign policy during the Cold War
was one of the main features of the country’s outstanding presence in
the international arena. Recent Cold War studies, relying on new archival findings from all sides of this global conflict, tend to give more
prominence to the role of lesser powers inside the international system. With the opening of the Yugoslav archives, this was also a noticeable trend in the domestic historiography too. Following these
new scientific trends, this article strives to present recent findings
from the major Asian archival institutions that could shed more light
on the relevance of Yugoslavia’s interactions with the Third World
and that could raise new research issues that these new findings
might solve. Based on author’s personal experience, this article tends
to present some of the most important archives and documents coming from China, India, and Myanmar, countries that nurtured specific
relationship with socialist Yugoslavia at that time, adding thus new
details and weight to the research done in the domestic archives.
Therefore, some of these documents portray Yugoslavia’s allencompassing political, economic, and military presence among major Third World nations even more clearly and also underpin the
country’s claims to relevance during the Cold War.
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