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Predgovor

Pi sa ti isto ri ju Ju go sla vi je je i da lje iza zo van po sao. Pi sa ti o me ri uti ca ja srp skog fak to-
ra na stva ra nje i raz bi ja nje Ju go sla vi je, ta ko đe. Tu isto ri ju ne pi šu sa mo isto ri ča ri na sta nje-
ni u Sr bi ji, pi šu je sta ri i no vi isto ri ča ri na pro sto ru na ka da šnje Ju go sla vi je, pi šu je ši rom 
sve ta. Štavi še, pi sa nje je po sled njih de ce ni ja po sta lo iza zov i za ne is to ri ča re. Ko li ko jed ni 
dru ge „ču ju” i uva ža va ju (me đu sob na re cep ci ja), ka ko se od no se pre ma svom pred me tu 
is tra ži va nja i na ka kve pre pre ke na i la ze? Jed na od naj o zbilj nih pre pre ka, ali i pod sti ca j za 
pre i spi ti va nje sta rih i pi sa nje no vih pri lo ga je slom jed ne dr ža ve u vr tlo gu no ve bal kan ske 
kri ze. Pro du že ni kon fl ikt i nje go va bli ža pred i sto ri ja op te re će ni su po li tič kim po gle di ma i 
in te re si ma od ko jih ni su imu ni ni isto ri ča ri, sa vre me ni ci. Uti caj me dij ske sfe re na to plje ne 
pro pa gan dom je op šti. Sve do či mo da se for mi ra i jed na no va or to dok si ja ko ja nu di za o kru-
že nu sli ku uzro ka i po sle di ca. Za nje ne pro ta go ni ste sve je po zna to, te ško da ima me sta 
za no va pi ta nja „za što?”. 

Pro fe sor Bran ko Pe tra no vić (Isto ri o gra fi  ja i kri ti ka, 1997) je pi sao: „Bit no pi ta nje 
ko je nas za ni ma ti če se od no sa srp ske isto ri o gra fi  je pre ma „pr voj, „dru goj” i „tre ćoj” Ju-
go sla vi ji. Naj vi še spo ro va u isto ri o gra fi  ji na sta lo je oko ka rak te ra i zna ča ja Uje di nje nja, 
od no sa spolj nih i unu tra šnjih či ni la ca u pro ce su stva ra nja dr ža ve, kra ljev ske na ci o nal ne 
ni ve la ci je 1929, kom pro mi sne for mu le fe de ra tiv nog ure đe nja pod kne zom-na me sni kom 
i na mig bri tan ske po li ti ke, ob no ve „dru ge Ju go sla vi je” u ra tu i re vo lu ci ji, ob li ko va nje i 
funk ci o ni sa nje tzv. fe de ra ci je rav no te že (ko ja to fak tič ki ni je bi la) stvar nog zna če nja sin-
tag me „ve li ko srp ski he ge mo ni zam” (ili „he ge mo ni zam srp ske bur žo a zi je”), ko mu ni stič-
kog na ci o na li zma kao sred stva vla da nja, ko mu ni stič ko-na ci o na li stič ke sim bi o ze ume sto 
de mo krat skih pro me na srp skog dru štva, sa vra ća njem tra di ci ji i upi ja nju na ci o nal ne sa mo-
sve sti – do ju če za bo ra vlje ne, sa zna nju vla sti tog na ci o nal nog iden ti te ta kao uni ver zal nog 
ljud skog pra va čo ve ka.”

Kao što će mo vi de ti, raz li či ti su od go vo ri na pi ta nja: da li je Ju go sla vi ja bi la isto rij ski 
pri pre mlje na, ute me lje na u isto ri ji, ili me ta fi  zič ka slu čaj nost raz vit ka; plod ve li kih si la u 
željida stvo re dr ža vu ko ja bi spre či la ne mač ki pro dor pre ma ju gu ili je od lu či va la vo lja 
et nič ki srod nih na ro da; da li je ju go slo ven ska dr ža va od go va ra la sa mo Sr bi ji ili i dru gim 
na ro di ma; da li je ona bi la „tam ni ca na ro da” ili ze mlja či ji je unu tra šnji po re dak evo lu i rao 
pre ma fe de ra tiv noj struk tu ri; ze mlja re la tiv ne slo bo de ili ve li ko srp skog na si lja? Iz srp ske 
i hr vat ske isto ri o gra fi  je o Ju go sla vi ji vi di se da su se u cen tru ne ra zu me va nja na la zi li srp-
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sko-hr vat ski od no si, kao kič ma ju go slo ven ske dr ža ve, jer su osta le na ci je i ma nji ne u gra-
đan skoj ter mi no lo gi ji sma tra ne za pe ri fer ne či ni o ce. Po sle po be de, Ko mu ni stič ka par ti ja 
je svo jom pro jek ci jom pro šlo sti ko ja je ima la za svr hu ne sa mo pro mo ci ju za jed nič kog 
iden ti te ta (ju go slo ven skog) već i sti ca nje po li tič kog le gi ti mi te ta, ne go va njem si me tri ja ko-
je su se čak i prav no bra ni le, od mo gla raz vo ju kri tič kog pre i spi ti va nja bli ske pro šlo sti. 

 Srp ska isto ri o gra fi  ja sla vi la je 1918. godinu kao ve li ki isto rij ski čin (V. Ćo ro vić, 
Isto ri ja Ju go sla vi je, 1933). Va sa Ču bri lo vić od luč no je od ba ci o vao te zu da je Ju go sla vi-
ja od 1918. do 1941. bi la „pro ši re na Sr bi ja” (Isto ri ja po li tič ke mi sli u Sr bi ji XIX ve ka, 
1982). Za Mi lo ra da Ek me či ća uje di nje nje je pred sta vlja lo „ši ro ki na rod ni po kret od o zdo” 
(Stva ra nje Ju go sla vi i je 1790–1918, 1989). Ra do vi An dre ja Mi tro vi ća, Đor đa Stan ko vi ća, 
Smi lja ne Đu ro vić, kao i ra do vi mla đih ge ne ra ci ja srp skih isto ri ča ra 80-ih i 90-ih, po ka zu-
ju ko li ko je an ga žman „srp skog fak to ra” bio „ju go slo ven ski” mo ti vi san na ko rist svih kon-
sti tu tiv nih na ro da. Da nas se vi še la men ti ra nad uzro ci ma ne u spe ha pro jek ta. Je dan broj 
isto ri ča ra sve če šće po mi nje na vod no re al ni ju al ter na ti vu od „1918” – sve srp sku dr ža vu 
(„Ve li ku Sr bi ju”) ko ja je nu đe na 1915. go di ne, ali je zbog me ga lo ma ni je re gen ta i Ni ko le 
Pa ši ća iz gu blje na. Da bi se ube dlji vost ove vred no sne oce ne pod u pr la na mer no se is pu šta-
ju mno ge či nje ni ce ono vre me nih okol no sti. Na ma je bli ži onaj vid struč nog pe si mi zma 
ko ji kon sta tu je da „ume sto car stva par la men tar ne de mo kra ti je u ko je ih je pri ro da na ci je 
kao je zič ne za jed ni ce sme šta la (ju go slo ven ske na ro de), na šli su se u uža re nom pod ruč ju 
ver skih su ko ba, ka ko to pra vi la sek ta ri jan skog ti pa na ci o na li zma zah te va ju” (M. Ek me-
čić, Stva ra nje Ju go sla vi i je 1790–1918,1, str.17). Ta ko đe, re du ko va no ili sim pli fi  ko va no 
po i ma nje ulo ge ve li kih si la na bal kan skom po lu o str vu to kom 19. i 20. ve ka, ko ri šće nje 
ša blo na, od ma že raz u me va nju isto ri je Ju go sla vi je i na ro da po na o sob, kao i ra znih pro je ka-
ta ko ji su se pri pre ma li za ovo pod ruč je. Ne ki od njih ni su za ži ve li, ali su pro iz ve li traj ne 
men tal ne po sle di ce. Jed na od ta kvih je sta ri, ofan ziv ni slo gan o „ve li ko srp skoj he ge mo-
ni ji” ili „Ve li koj Al ba ni ji”. No, ovaj po sled nji kao da je po no vo u de lat noj funk ci ji. Ni šta 
ma nje ni su od zna ča ja pro pa gand ne hi po te ze o na pred nim i na zad nim ci vi li za ci ja ma ko je 
ni su mo gle da ko eg zi sti ra ju za jed no, kao da iste ver sko-et nič ke me ša vi ne ni su ži ve le i pre 
i po sle Ju go sla vi je na istim pro sto ri ma gde i da nas ži ve. 

 U In sti tu tu za no vi ju isto ri ju Sr bi je sta lo se 2001. go di ne na sta no vi šte da je 
po tre bno uob li čiti je dan pro je kat ko ji bi mo gao bi ti struč ni od go vor na di le me pi sa nja 
isto ri je Ju go sla vi je, a po seb no one o ulo zi srp skog fak to ra u nje nom tra ja nju. Sva raz u đe-
nost, is tra ži vač ka i ana li tič ka, bi la je sa bra na pod za jed nič ki na slov Srp ski fak tor i ras pad 
Ju go sla vi je (uzro ci i po sle di ce). Sve sni da u sa da šnjem vre me nu nije dan na uč ni tim, ma 
ka ko ve li ki bio, ne mo že da ti ko nač nu sli ku pro šlog, od lu či li smo da se ma lim ko ra ci ma 
kre će mo ka od re đi va nju me re uti ca ja srp skog fak to ra na stva ra nje i raz bi ja nje Ju go sla-
vi je, nje go voj stvar noj ulo zi to kom 70 go di na nje nog tra ja nja, uti ca ju na (ne)sta bil nost 
Bal ka na u XX ve ku, te po sle di cama ne stan ka SFRJ po Sr be i re gion. Dvoj nost iden ti te ta 
(srp stvo-ju go slo ven stvo), ka rak ter i po sle di ce, pri sil na ate i za ci ja, po de lje nost na ci je (po-
vo di, ka rak ter, po sle di ce), po sta li su pred met ana li ze, kao i pi ta nja ka ko su Sr bi vi de li 
dru ge i ka ko su dru gi vi de li Sr be, te u tom kon tek stu šta je „Ve li ka Sr bi ja”, „ve li ko srp ska 
he ge mo ni ja”, „uni ta ri zam”. Da li je Ju go sla vi ja bi la fak tor mo der ni za ci je za svo je na ro de 
ili re tro grad na tvo re vi na na šte tu svih? Kao pred met is tra ži va nja na šla se u na šem fo ku su 
i sa ma isto ri o gra fi  ja. S jed ne stra ne kao po la zi šte sa ko ga se kre ta lo, a sa dru ge nje ne ma-
ne i pra zni ne, naj i stak nu ti je kon tro ver ze i nji ho va sve ko li ka re cep ci ja u do ma ćoj i stra noj 
pro duk ci ji.
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 Da bi se kre a tiv no pri stu pi lo pro ve ri te ze o „ve li ko srp skoj he ge mo ni ji”, „uni ta-
ri zmu” ili „in fe ri or noj ci vi li za ci ji”, va lja lo ih je raz lo ži ti na, u pro šloj stvar no sti, mer lji-
ve ve li či ne. Ta ko na pri mer va lja lo bi utvr di ti i sa gle da ti: me sto do no še nja naj va žni jih 
od lu ka, na ci o nal nu struk tu ru upra ve na svim ni vo i ma, na ci o nal nu struk tu ru u par ti ja ma, 
eko nom sku po li ti ku i fi  nan si je, škol stvo, pro svet nu i kul tur nu po li ti ku, bez bed no snu po li-
ti ku, od nos pre ma i me đu ver skim za jed ni ca ma, me di je, po lo žaj že ne, kul tu ru sta no va nja, 
zdrav stve nu pro sve će nost i dr. U pri ku plja nju „mer lji vih ve li či na” za jed no na stu pa ju i 
po li tič ka i dru štve na isto ri ja. Srp ski i ju go slo ven ski slu čaj se me ri va že ćim stan dar di ma 
svo ga vre me na u sve tu. Da kle kom pa ra tiv ni me tod je ne za o bi la zan. 

Ju go slo ven sko pi ta nje je uvek bi lo ži vi deo me đu na rod ne po li ti ke, od no sa ve li kih si la 
i na ci o nal nih po kre ta u okru že nju, što je va žan okvir u ko me se pro pi tu ju do ma će kom po-
nen te (is toč no pi ta nje, ver saj ski po re dak, ra to vi, hlad ni rat, slom ko mu ni zma, ra to vi za 
suk ce si ju 90-ih). 

Slo ga ni ko je smo po me nu li tra ja li su ceo je dan vek, a pojavili su se i no vi. Ozbilj na 
isto ri o gra fi  ja tre ba da re kon struk ci jom isto rij skog kon tek sta što tač ni je od re di va lid nost 
po li tič kog go vo ra iz pro šlog vre me na ko ji se, pro mo vi san od isto ri ča ra, na met nuo kao 
naj če šće je di ni in ter pre ta tor pro šlo sti.

Sa rad ni ci In sti tu ta za no vi ju isto ri ju su to kom pret hod nih go di na svo je re zul ta te ob-
ja vlji va li na stra ni ca ma ča so pi sa To ko vi isto ri je, u for mi mo no gra fi  ja ili pri lo ga u zbor ni-
ci ma. Je dan broj ana li za pre zen to van je na me đu na rod nim kon fe ren ci ja ma ili na uč nim 
ra di o ni ca ma te na okru glim sto lo vi ma u sa mom In sti tu tu.

Je dan broj ra do va po seb no je pri pre man za ovaj zbor nik pre ma una pred utvr đe nim 
te ma ma i za da ci ma. Se dam na est sa rad ni ka In sti tu ta i šef ka te dre za isto ri ju Ju go sla vi je 
pro fe sor dr Đor đe Stan ko vić na pi sa li su de vet na est pri lo ga, gru pi sa nih u tri te mat ske ce-
li ne. U pr vom po gla vlju auto ri se ba ve ana li zom me to do lo gi je ko ja je da nas pri sut na u 
sve tu i kod nas ka da se iz u ča va isto ri ja ze ma lja u tran zi ci ji, od no sno gra đan ski rat i ras pad 
SFR Ju go sla vi je. Uka za no je da re du ko va no po i ma nje pro šlog, iz dva ja nje ju go slo ven-
skog slu ča ja iz ši reg kon tek sta sa mo po go du je stva ra nju no ve in te lek tu al ne or to dok si je 
ko ja je pre od jek po li tič ko-pro pa gand nog go vo ra ko ji je pra tio kri zu ne go put za nje no 
su štin sko raz u me va nje. Auto ri su ge ri šu da je je dan od na či na pri me na kom pa ra tiv nog me-
to da, di jag no sti ko va nje glav nih kon tro ver zi i pre pre ka u pi sa nju, uoča va nje po de la me đu 
isto ri ča ri ma i ana li ti ča ri ma. 

Dru go po gla vlje je sli ka po ku ša ja da se isto ri ča ri no se sa isto ri o graf skim be lim mr lja-
ma i kon tro ver za ma jed na ko pro tiv reč nog raz vo ja sa me ju go slo ven ske dr ža ve. Če tr na est 
pri lo ga, ko ji su pro i za šli kao re zul tat ra da sa rad ni ka na te ma ma na ci o nal nih kon fl i ka ta, 
eko no mi je, unu tra šnje i me đu na rod ne po li ti ke, pri me ne re pre si je u Ju go sla vi ji, su ge ri šu 
da ni pre slo ma, kao ni da nas, ni smo ima li jed nu sve o bu hvat nu, kri tič ku isto ri ju ze mlje u 
ko joj smo ži ve li, da su ne po kri ve na pod ruč ja pro šlog, tzv. „be le mr lje”, su vi še broj na i da, 
ako že li mo, mo ra mo da na sta vi mo is tra ži va nja u mno gim prav ci ma ka ko bi pro ve re na sli-
ka pro šlog jed nog da na za me ni la da nas vla da ju će sve o bja šnja va ju će te o ri je ko je su če sto 
plod uop šta va nja na oskud noj či nje nič noj osno vi ili jed no stav no ne kom po li tič kom go vo-
ru. Ra do vi kao što su Sr bi u Hr vat skoj, he ge mo ni sti ili po tla če ni (So fi  ja Bo žić), Ise lja va-
nje mu sli ma na iz Var dar ske ba no vi ne (Vla dan Jo va no vić), Eko nom ski po lo žaj se lja štva u 
Sr bi ji za vre me Kra lje vi ne Ju go sla vi je (Mom či lo Isić), Kra lje vi na SHS i rat ni dug Sr bi je 
pre ma Fran cu skoj (Vla di mir Cvet ko vić), Ro ba iz Hr vat ske i Slo ve ni je na tr ži štu Be o gra-
da (Slo bo dan Se li nić), ili po sve ino va ti van rad Sve to zar Pri bi će vić, Ve lja Vu ki će vić i Stje-

Predgovor
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pan Ra dić kao mi ni stri pro sve te Kra lje vi ne SHS 1924 – 1926 (Dušan Ba ja gić), Re tor zi ja 
i re pre si ja 1944 – 1945 (Na ta ša Mi li će vić) ili Et nič ko či šće nje 1991 – 1995 (Mom či lo 
Mi tro vić), uka zu ju nam da je mno go od ono ga što smo dr ža li da je pro ve re no „zna nje”, 
ipak ne što dru go. Ovi i osta li ra do vi svo jim sa dr ža jem su ge ri šu da oce ne o tra ja nju Ju go-
sla vi je, pa i ulo zi srp skog fak to ra, mo ra ju bi ti su zdr ža ni je, a u mno go če mu ko ri go va ne.

U tre ćem po gla vlju, tri auto ra (Gor da na Kri vo ka pić - Jo vić, Mi le Bje la jac i Đor đe 
Stan ko vić) se ba ve kri tič kom ana li zom pi sa nja o ju go slo ven skoj kri zi i ras pa du, kao i 
ce lo kup noj isto ri ji ove dr ža ve, sa po seb nim osvr tom na ka rak ter no vog „re vi zi o ni zma” 
pri su tan kod jed nog de la stra nih auto ra. Ovi ra do vi na ne ki na čin pred sta vlja ju struč nu po-
le mi ku sa sim pli fi  ka ci ja ma, po vr šno sti ma ili ne ve što pri kri ve nom in stru men ta li za ci jom 
isto ri je u po li tič ke svr he.

Pri re đi va či zbor ni ka su ima li že lju da pa le ta ra do va bu de ši ra od po nu đe ne, da se me-
đu auto ri ma i na slo vi ma na đu još ne ka zna čaj na ime na iz sve ta, te me i pri lo zi, me đu tim 
upr kos po mi ca nju ro ko va ni smo us pe li u na me ri.

Že li mo ovom pri li kom da se za hva li mo svim sa rad ni ci ma - auto ri ma, lek tor ki Bi lja ni 
Rac ko vić i ko le gi ni ci Mir ja ni Vu ja še vić od go vor noj za kom pju ter sku pri pre mu. Ta ko đe 
že li mo da se za hva li mo Mi ni star stvu za na u ku i za šti tu ži vot ne sre di ne ko je je fi  nan sij ski 
po mo glo odr ža va nje okru glog sto la Srp ski fak tor i ras pad Ju go sla vi je i štam pa nje ovog 
zbor ni ka.

Dr Mi le Bje la jac
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Dr Ma ri ja OB RA DO VIĆ
In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je

RAS PAD JU GO SLA VI JE I STRUK TU RAL NA 
DRUŠTVE NA DEZ IN TE GRA CI JA IS TOČ NE EVRO PE 

U PRO CE SU TRAN ZI CI JE NA KON 1989. GO DI NE

Rad ni ci su i bi li ro bo vi kroz to li ke ve ko ve 
za to što je svak mi slio na se be, 

a ni kad na svo je dru go ve. 
Ne, čo vek mo ra da mi sli na svo ju kla su! 

Čo vek mo ra da ra di kao kla sa – da vre ba sva ku zgod nu pri li ku 
da pro po ve da so li dar nost i pod sti če kla snu svest!

Ap ton Sin kler, Dži mi Hi gins

Uvod

Naj zna čaj ni ja dru štve no-isto rij ska po sle di ca pa da ko mu ni zma u Is toč noj Evro pi 
1989. go di ne bi la je ob no va in sti tu ci je pri vat ne svo ji ne. Si stem dru štve no-po li tič kih pro-
ce sa ko jim je iz vr še na nje na re sta u ra ci ja na zvan je tran zi ci jom. Ka ko pro ces pri va ti za ci je 
pred sta vlja ob lik dr žav nog struk tu ri sa nja svo jin skih od no sa u jed nom dru štvu, ko je sa-
mom po de lom na vla sni ke i ne vla sni ke po sta je do mi nant no kon fl ikt no, ce lo kup na po li-
ti ka tran zi ci o nih vla da u post ko mu ni stič kim ze mlja ma sve la se na za šti tu ka pi ta li stič ke 
aku mu la ci je uz mi ni mal na tran sfer na pla ća nja rad nič koj kla si. Ma sov na ne za po sle nost i 
pad re al nih nad ni ca pra te pro ces pri va ti za ci je u Is toč noj Evro pi. Pa u pe ri za ci ja rad nič ke 
kla se, za naj ve ći deo is toč no e vrop skog sta nov ni štva zna či ži vot is pod gra ni ce si ro ma štva. 
Pri va ti za ci jom je u osno vi iz vr še na „na sil na eks pro pri ja ci ja na rod nih ma sa” slič no kao i u 
pret hod nim isto rij skim pe ri o di ma dr žav nog struk tu ri sa nja svo jin skih od no sa u dru štvu. 

„Pro ces na sil ne eks pro pri ja ci je na rod ne ma se” u XVI ve ku do bio je, pi sao je Marks, 
„stra ho vi to nov pod sti caj re for ma ci jom i ogrom nom kra đom cr kve nih do ba ra ko ja je za 
njom sle di la. U vre me re for ma ci je ka to lič ka cr kva bi la je fe u dal ni vla snik ve li kog de la en-
gle skog ze mlji šta. Uki da njem ma na sti ra itd. gur nu lo je nje go ve sta nov ni ke u pro le ta ri jat. 
Sa ma cr kve na do bra bi la su ve ćim de lom po klo nje na gram zi vim kra lje vim lju bim ci ma ili 
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pro da ta u bes ce nje špe ku lan ti ma, za kup ci ma i gra đa ni ma, ko ji u ma sa ma oda gna še sta re 
na sled ne kme to ve i ra zo ri še nji ho va ga zdin stva.”1 

Osnov na hi po te za ovog ra da je da je pri va ti za ci ja dr žav nog ka pi ta la od re di la struk-
tu ru i pra vac svih dru štve nih pro me na u Is toč noj Evro pi na kon 1989. go di ne. Pu tem tzv. 
„eks pert skih pro je ka ta” svi me ha ni zmi dru štve nog re struk tu ri ra nja sta vlje ni su u funk ci ju 
mo no po li stič ke ka pi ta li stič ke aku mu la ci je. Njoj su se pod re di le i broj ne teh no lo gi je po-
li tič ke ma ni pu la ci je i do mi na ci je. Teh no lo gi ja „na ci o nal ne ob no ve” (su ve re no sti) bi la je 
ključ na za obez be đi va nje dru štve nog kon se nzu sa iz me đu rad nič ke kla se i no men kla tu re 
(ko mu ni stič ke), ko ja je, shod no pa ra dok su isto rij skih bi fur ka ci ja, ini ci ra la re sta u ra ci ju 
pri vat ne svo ji ne u ze mlja ma real-so ci ja li zma. 

Me đu tim, već po čet kom de ve de se tih go di na XX ve ka po ka za la se krt host ta kvog kon-
sen zu sa u is toč no e vrop skim ze mlja ma, či ji je osnov ni amal gam bio re volt pro tiv ru skog 
he ge mo ni zma. Dru gi po stu lat ko nsen zu sa, obe ća nje da će in te gra ci ja u Evrop sku uni ju 
(„evro pe i za ci ja”) auto mat ski do ve sti do eko nom skog pro spe ri te ta, po čeo je da gu bi svo ju 
uver lji vost.2

Svr ha tran zi ci je Is toč ne Evro pe iz ko mu ni zma u ka pi ta li zam, ko ja je za po če la 1989. 
go di ne, obra zla ga na je ne e fi  ka sno šću pri vred nog si ste ma za sno va nog na dr žav noj svo ji ni i 
plan skoj pri vre di, te po tre bom ovih ze ma lja za di na mič ni jim dru štve nim raz vo jem ko jim bi 
se ostva ri lo nji ho vo po volj ni je uklju či va nje u evrop sku i me đu na rod nu po de lu ra da.

„Da nas su ova dru štva su o če na sa kri zom, dra ma tič nom spo zna jom ne ga tiv nih efe ka-
ta pro me na i tra u ma ma zbog ras pr še nih ilu zi ja i oče ki va nja da će isto vre me no bi ti na đen 
eks pre sni put u bo ga to dru štvo i za dr ža ti for mi ra na rad na si gur nost i ste če ne (ne)rad ne 
na vi ke i ega li ta ri jan ska kul tu ra.

Pro seč ni sta nov nik ovih ze ma lja na šao se u iro nič noj i fru stri ra ju ćoj si tu a ci ji da pred 
ko nač no pu nim tr go vi na ma sto ji sa go to vo pra znim nov ča ni kom...

(...)
Iz ve de na iz ćor so ka ka pret hod nog dru štve nog po ret ka ona su se, uz vi so ko pla će nu 

ce nu, na šla u po zi ci ji eko nom ske pe ri fe ri je i za vi snog raz vo ja. Pred nji ma je te žak za da-
tak us po sta vlja nja rav no te že me re iz me đu tr ži šne utak mi ce i re gu la tiv ne ulo ge dr ža ve, 
i oču va nja mi ni mu ma so ci jal ne prav de i re di stri bu tiv ne ulo ge i me ra jed ne si ro ma šne 
’dr ža ve bla go sta nja’.”3

1) K. Marks, Ka pi tal, Za greb, 1947, sv. I, str. 645.
2) Kra jem 1993. go di ne Eko nom ska ko mi si ja UN za Evro pu kon sta to va la je da u is toč no e vrop skim ze mlja-

ma za mno ge lju de ključ no pi ta nje ni je tran zi ci ja po se bi ne go ne po sred no pre ži vlja va nje. Sma tra se da su krat-
ko roč ni iz gle di za uspeh tran zi ci je u tim ze mlja ma još uvek sla bi jer su pro ble mi sa ko ji ma se oni su če lja va ju 
struk tu ral nog, a ne kon jung tur nog ka rak te ra. Oče ki va nja po sle 1989. go di ne bi la su ogrom na, pa su, na ža lost, 
gru bo iz ne ve re ne ne sa mo na de u oset no po bolj ša nje ži vot nog stan dar da, ne go su i tro ško vi pri la go đa va nja is pa-
li ve ći od oče ki va nih, da je ve li ki deo sta nov ni štva ose tio oštar pad ži vot nog stan dar da. Sre di nom 1992. go di ne 
is pi ti va nja jav nog mnje nja u Ma đar skoj po ka za la su ši ro ko ne za do volj stvo sta nov ni štva eko nom skom (87% 
is pi ta nih) i po li tič kom si tu a ci jom (72%), a u Polj skoj (iste go di ne), ne za do volj stvo 87% is pi ta nih po li tič kom i 
80% eko nom skom si tu a ci jom. Is toč na Ne mač ka je, na rav no, ima la po seb no po volj ne uslo ve za tran zi ci ju ko ju 
su vo di li i fi  nan si ra li dr žav ni or ga ni ne ka da šnje Za pad ne Ne mač ke. I po red ogrom nih ulo že nih sred sta va (oko 
sto mi li jar di do la ra go di šnje), vr lo ve li ki broj pred u ze ća u is toč nim de lo vi ma dr ža ve je za tvo ren, a ogro man 
broj lju di iz gu bio je po sao. Iz me đu 1989. i 1992. go di ne za po sle nost u in du stri ji sma nje na je za či ta vih 80%! 
Oskar Ko vač, „Do sa da šnji uti caj sank ci ja na tran zi ci ju pri vre de SR Ju go sla vi je i ka ko da lje?”, In sti tu ci o nal na 
in fra struk tu ra u tran zi ci ji ka tr ži šnoj eko no mi ji, In sti tut dru štve nih na u ka, Cen tar za eko nom ska is tra ži va nja, 
Be o grad, 1994, str. 137.

3) Zo ran Sto jilj ko vić, „Dru štve na ulo ga i raz voj sin di ka ta”, Sin di kat i dru štvo u tran zi ci ji, In sti tut za po li-
tič ke stu di je, Be o grad, 1995, str. 70, 83, 84.
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Po sle pet na est go di na tra ja nja tran zi ci o nih pro ce sa, is toč no e vrop ska dru štva ni su ni-
ma lo bli že že lje nom ci lju raz vo ja sop stve nih teh no lo gi ja, kre i ra nja no vih pro iz vo da i po-
slo va nja i una pre đe nja pro iz vod nih pro ce sa, od no sno mo de lu raz vo ja na ko me po či va nju 
pro spe ri tet na za pad no e vrop ska dru štva.

1. Te orij sko-me to do lo ški okvir

Pro ces pri va ti za ci je u Is toč noj Evro pi ni je bio pra ćen pro ce som ma sov nog i čvr stog 
sin di kal nog or ga ni zo va nja rad nič ke kla se (ob je di nja va njem sin di kal nih or ga ni za ci ja kroz 
sin di kal ne cen tra le), a ti me ni po ja vom auten tič nih rad nič kih (so ci ja li stič kih) masov nih 
par ti ja. Sin di kal ni plu ra li zam i ma lo broj nost sin di kal no or ga ni zo va nog ra di štva1 ne do sta-
tak ko lek tiv nog po ve re nja rad nič ke kla se u sin di kat,2 ne raz vi je nost for mi i ma li efek ti 

1) U Al ba ni ji de lu ju od 1991. go di ne dva sin di ka ta. Kon fe de ra ci ja sin di ka ta Al ba ni je, ko ja bro ji 90.000 
čla no va i Sin di kal na uni ja za po sle nih Al ba ni je sa 84.585 rad ni ka. 

U Bo sni i Her ce go vi ni od 1992. de lu je Sa vez ne za vi snih sin di ka ta Bo sne i Her ce go vi ne sa 267.354 čla na, 
a u Re pu bli ci Srp skoj po sto ji Sa vez rad nič kih or ga ni za ci ja Re pu bli ke Srp ske ko ji oku plja 200.000 rad ni ka. 

U Bu gar skoj je 1989. osno van Ne za vi sni sa mo u prav ni sin di kat (KT Pod kre pa), ko ji bro ji 106.000 rad ni ka, 
a 1990. go di ne Ne za vi sni sa mo u prav ni sin di kat (KNSB-CI TUB) sa 396.000 čla no va. 

Na Ko so vu po sto ji Sa vez sin di ka ta Ko so va od 1990. sa 100.000 čla no va. 
U Hr vat skoj de lu je šest sin di ka ta: Sa vez ne za vi snih sin di ka ta Hr vat ske (osno van 1990. go di ne) sa 211.205 

čla no va; Udru že nje rad nič kih sin di ka ta Hr vat ske (osno va no 1994) sa 52.435 čla no va; Hr vat sko sin di kal no udru-
že nje (osno va no 1990) sa 35.866 čla no va; Ne za vi sni hr vat ski sin di kat (osno van 1999), sa 87.313 čla no va; 
Cen tra la hr vat skih sin di ka ta u jav nim slu žba ma (osno va na 1993) sa 49.875 čla no va i Sin di kat za po sle nih u 
uslu žnim de lat no sti ma Hr vat ske (osno van 2003. go di ne) sa 20.099. čla no va. 

U Ma ke do ni ji de lu ju dva sin di ka ta: od 1989. Sa vez sin di ka ta Ma ke do ni je ko ji oku plja 300.000 rad ni ka, a 
od 1991. i Uni ja ne za vi snih i sa mo stal nih sin di ka ta Ma ke do ni je ko ja bro ji 180.000 čla no va. 

U Ma đar skoj po sto ji šest sin di ka ta: od 1989. de lu ju De mo krat ska li ga ne za vi snih sin di ka ta sa 101.000 
čla no va i Sin di kal no udru že nje in ti li gen ci je sa 110.000 čla no va. Od 1990. po sto je i Kon fe de ra ci ja auto nom nih 
sin di ka ta ko ja oku plja 150.000 za po sle nih rad ni ka, 70.000 pen zi o ne ra i 50.000 ne za po sle nih rad ni ka; za tim 
Ma đar ski sin di kal ni sa vez či je član stvo či ne 254.000 za po sle nih rad ni ka i 150.000 pen zi o ne ra; Ze malj ski sa vez 
rad nič kih sa ve ta sa 58.600 čla no va i Fo rum sin di kal ne sa rad nje či je član stvo či ne 280.000 za po sle nih rad ni ka 
i 150.000 pen zi o ne ra. 

U Sr bi ji po sto je če ti ri sin di ka ta. Naj ve ći broj rad ni ka oku plja Sa vez sa mo stal nih sin di ka ta Sr bi je ko ji bro ji 
847.219 rad ni ka. UGS „Ne za vi snost” je osno van ma 1991, a 1998. Sa vez slo bod nih i ne za vi snih sin di ka ta ko ji 
bro ji 300.000 čla no va; 2003. go di ne osno va na je Kon fe de ra ci ja slo bod nih sin di ka ta, ko ja oku plja 120.000 rad-
ni ka za po sle nih u jav nom sek to ru pri vre de.

U Slo ve ni ji od 1990. de lu ju šest sin di ka ta: Sa vez slo bod nih sin di ka ta, Sa vez sin di ka ta 90 Slo ve ni je, Sa vez 
sin di kal nih al ter na ti va, Sa vez sin di ka ta Slo ve ni je, Sa vez so li dar no sti rad ni ka Slo ve ni je i Ne za vi snost - sa vez 
no vih sin di ka ta Slo ve ni je. 

Pre ma pro ce na ma u Ru mu ni ji je do šlo do dra stič nog opa da nja sin di kal no or ga ni zo va nih rad ni ka od 1990, 
sa 90% na 70% u 1996/97. go di ni, na 30% u 2001. Da nas u Ru mu ni ji po sto ji pet sin di ka ta: Na ci o nal na kon fe-
de ra ci ja slo bod nih sin di ka ta Ru mu ni je - Brat stvo (osno va na 1990), ko ja je 1996/97 bro ja la 800.000 čla no va; 
De mo krat ska fe de ra ci ja sin di ka ta Ru mu ni je (osno va na 1994), ko ja je 1996/97. bro ja la 600.000 čla no va; Me-
ri di jan ko ji je 1996/97. oku pljo 600.000 rad ni ka; Na ci o nal ni sin di kal ni blok (osno van 1991), ko ji je 1996/97. 
bro jao 700.000 čla no va; Car tel Al fa (osno van 1990. go di ne) sa 325.000 čla no va to kom 1996/7. go di ne. Po red 
na ve de nih po sto je i gran ski sin di ka ti u obla sti: ru dar stva, ob ra de me ta la, gra đe vi nar stva, tr go vi ne, po li ci je i 
zdrav stva.

U Cr noj Go ri od 1991. de lu je Sa mo stal na fe de ra ci ja sin di ka ta ko ja bro ji 90.000 čla no va. Über sicht Über 
die Ge werkschaft slandschaft in Al ba nien, Bo snien-Her ze go wi na, Bul ga rien, Ko so vo, Kro a tien, Ma ze do nien, 
Mon te ne gro, Un garn, Ser bien, Slo we ni en und Rumänien, Stand: Ju li 2004, Fri e drich Ebert Stif tung, Be o grad, 
in ter ni ma te ri jal. 

2) Znat no po gor ša nje po lo ža ja rad nič ke kla se u pro ce su tran zi ci je u is toč no e vrop skim ze mlja ma u od no su 
na pe ri o du real-so ci ja li zma re zul ti ra lo je gu blje njem po ve re nja rad ni ka u sin di kat. Ta ko na pri mer, re zul ta ti is tra-
ži va nja, spro ve de nog po čet kom 90-ih u Ru dar sko to pi o ni čar skom ba se nu Bor (Sr bi ja), na uzor ku od 497 za po-
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so ci jal nog di ja lo ga, kao i po li tič ki si stem za sno van na kli jen te li stič kim par ti ja ma i ma fi  ja-
škoj dr ža vi, od ra ža va ju struk tu ral nu dez in te gra ci ju is toč no e vrop skih dru šta va u pro ce su 
tran zi ci je.

Na uč no ob ja šnje nje ove struk tu ral ne dez in te gra ci je is toč no e vrop skih dru štva na kon 
1989. go di ne, kao i ras pa da Ju go sla vi je 1991. go di ne, ni je mo gu će po sti ći sa mo po zi ti-
vi stič kom i isto rij sko-de skrip tiv nom ana li zom sku pa isto rij skih do ga đa ja i lič no sti, bez 
od go va ra ju ćeg re fe rent nog te o rij sko-me to do lo škog okvi ra. Jer, ka ko je is ti cao Bro del, 
„isto rij ski do ga đa ji su sa mo pra ši na” ako ih ne umet ne mo u od go va ra ju će ci klič ne kon-
junk tu re i ten den ci je du gog tra ja nja. „Pad ko mu ni zma” ni je sa mo ve li ka isto rij ska po be da 
li be ra li zma, ni ti sa mo tri jumf „slo bod nog sve ta” nad „to ta li ta ri zmom” ni ti je re zul tat „za-
ve re cen ta ra mo ći” (po li tič kih, voj nih, fi  nan sij skih, re li gij skih itd.) u sa vre me nom sve tu, 
ni fe no men tzv. „no vog svet skog po ret ka”. On se ne mo že od re di ti ni kao isto rij ski po raz 
„ko mu ni stič kih no men kla tu ra” is toč no evrop skih ze ma lja, jer one su za pra vo bi le or ga ni-
za to ri i je di ni „pro fi  te ri pli ša ne re vo lu ci je”. 

Struk tu ral nu dez in te gra ci ju is toč no e vrop skih dru šta va mo gu će je raz u me ti sa mo 
pu tem kom bi no va ne pri me ne struk tu ral no-funk ci o na li stič ke ana li ze is toč no e vrop skih 
ko mu ni stič kih si ste ma i kom pa ra tiv no-isto rij ske ana li ze dru štve nih pro me na u sa vre me-
nom svet skom ka pi ta li stič kom si ste mu. Ova kav pri stup na rav no ima i svo ja ogra ni če nja. 
Ona su ka ko ide o lo ško-po li tič ke, ta ko i te o rij ske i me to do lo ške pri ro de jer pred sta vlja ju 
kom bi na ci ju tri u osno vi su prot sta vlje na te o rij ska si ste ma. Me đu tim, struk tu ral na i isto-
rij ska slo že nost sa mog fe no me na dru štve ne dez in te gra ci je oprav da va ova kav is tra ži vač ki 
pri stup. Nji me se, kao u osno vi kri tič kim pri stu pom, na je di ni na čin mo gu pre va zi ći ne-
u spe šni po ku ša ji te o ri ja mo der ni za ci je i te o ri je glo ba li zma u tu ma če nju sa vre me ne is toč-
no e vrop ske dru štve ne prak se. Ko mu ni stič ka in du stri ja li za ci ja i ur ba ni za ci ja1 ni su do ve le 
do de mo kra ti za ci je is toč no e vrop skih dru šta va, ni ti je nji ho va „de mo kra ti za ci ja” na kon 
1989. go di ne do ve la do dru štve nog ra sta. Da li to zna či da ko mu ni stič ka mo der ni za ci-
ja ni je vo di la po ra stu dru štve ne ra ci o na li za ci je (M. Ve ver); ili da Is toč na Evro pa ne ma 
„spo sob nost za rast”, od no sno da is toč no e vrop ska ko mu ni stič ka dru štva ni su ima la spo-
sob nost „adap tiv nog uz di za nja” (T. Par sons) ili spo sob nost „upra vlja nja ten zi ja ma” (V. 
Mur); ili da, pak, ni su us pe la da raz vi ju in sti tu ci o nal nu struk tu ru ko ja bi bi la u sta nju da 
ap sor bu je stal no pro men lji ve pro ble me i zah te ve (S. N. Aj zen štat). 

S dru ge stra ne, sla ba ko mu ni ka ci ja, oskud nost in for ma ci ja i gu blje nje oba ve šte nja, 
pred sta vlja ju kon stan tu u obra sci ma po li tič ke so ci ja li za ci je u is toč no e vrop skim dru štvi-
ma či ta va dva ve ka, i kao in di ka to ri stag na ci je i auto ri tar no sti dru štva mo gu se pra ti ti i u 
raz do blju pre us po sta vlja nja ko mu ni stič kih si ste ma, za vre me njih i u post ko mu ni stič kom 
pe ri o du. Ta ko, dru štve no-isto rij sku osno vu post ko mu ni stič ke („tran zi ci o ne”) struk tu ral-
ne dru štve ne dez in te gra ci je Is toč ne Evro pe ne mo že mo sa gle da ti bez utvr đi va nja dru štve-
no-isto rij ske osno ve, uspo na i pa da ko mu ni zma, u ovom ge o po li tič kom re gi o nu. 

Pred lo že nom te o rij sko-me to do lo škom ori jen ta ci jom de fi  ni sa li smo kri te ri ju me za 
ana li zu i oce nu di na mič ne tran sfor ma ci je struk tu ral nih ele me na ta funk ci o nal nog pro ce sa 

sle nih rad ni ka, po ka za li su da je ve o ma ve li ko po ve re nje u sin di kat ima lo sa mo 5,2% is pi ta ni ka, ve li ko 14,3%, 
osred nje 34,4%, ma lo 27,4%, ni ka kvo 13,4%, ne znam 3,5% i bez od go vo ra 1,7%. Tek sva ki de se ti rad nik imao 
je ve li ko ili ve o ma ve li ko po ve re nje u sin di kat. Ve ći na is pi ta ni ka iz ra zi la je osred nje ili ma lo ko lek tiv no po ve-
re nje pre ma sin di ka tu. Dr Ra di ša Jo va no vić, Po li tič ka moć i tra di ci o nal no ko mu ni ci ra nje u Sr bi ji, In sti tut za 
po li tič ke stu di je, Be o grad, 1992, str. 88–89.

1) In du stri ja li za ci ja, ko mu ni ka ci ja i ur ba ni za ci ja su osnov ni ele men ti de fi  ni ci je dru štve nog raz vo ja kao 
mo der ni za ci je. 
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tran zi ci je. Ona omo gu ća va utvr đi va nje isto rij skih al go ri ta ma iz me đu svo jin skih ob li ka, 
dru štve nog raz vo ja i po lo ža ja raz li či tih dru štve nih kla sa (ka pi ta li stič ke i rad nič ke) i po-
sred nič kih gru pa (eli te i ma se - „na rod”) u Is toč noj Evro pi kao evrop skoj pe ri fe ri ji svet-
skog si ste ma ka pi ta li stič ke eko no mi je. 

Da bi smo opi sa li fe no men dru štve ne dez in te gra ci je u Is toč noj Evro pi u pe ri o du tran zi-
ci je kao po sle di cu pro ce sa pri va ti za ci je, te ras pad Ju go sla vi je sa gle da li u tom kon tek stu, 
neo p hod na je pri me na me to da kvan ti ta tiv ne isto ri je. Je di no nam nji ho va pri me na mo že 
omo gu ći ti spo zna ju kvan ti ta tiv nih ka rak te ri sti ka fe no me na pri va ti za ci je, s jed ne stra ne, 
te kla si fi  ko va nje dru štve nih gru pa (vla snič ke i rad nič ke kla se) i opis nji ho vih pri ho da, 
sta vo va i po na ša nja sa aspek ta ana li ze dru štve nog iz bo ra, jer sva ki aspekt ljud skog po na-
ša nja mo že bi ti me ren i nu me rič ki is ka zan. Me to do lo ška re duk ci ja ra zno vr sno sti ljud skog 
mi šlje nja i po na ša nja kroz mer lji ve for me, nu žna je za opis zna če nja i pro ce nu isto rij skog 
zna ča ja pro ce sa dru štve ne dez in te gra ci je u Is toč noj Evro pi na kon 1989. go di ne.

Do du še ova kvom pri stu pu se mo že pri go vo ri ti sim pli fi  ka ci ja kom plek sno sti isto rij-
skih zbi va nja i pro ce sa i sta vlja nje in di vi dua u ka te go ri je, kao i ne mo guć nost me re nja po-
li tič kih sta vo va ko ji sva ka ko uti ču na prav ce dru štve nog iz bo ra. Me đu tim, sa ma slo že nost 
fe no me na pri va ti za ci je i dru štve ne dez in te gra ci je ne iz be žno zah te va mo de le i po jed no sta-
vlji va nje uko li ko se že li ne sa mo opi sa ti već i pro ce ni ti nji hov isto rij ski zna čaj.

„Pred nost kvan ti ta tiv ne isto ri je, su prot no kva li ta tiv noj im pre si o ni stič koj isto ri ji, je-
ste taj da su nje ni si ste mi i me to di kla si fi  ka ci je, pret po stav ke ko je ona ko ri sti i mo de li 
ko je na me će, čvr sti i ja sni; ni je po treb no ot kri va nje mi sli isto ri ča ra i pra će nje nje go vog 
to ka raz mi šlja nja da bi se raz u me la kvan ti ta tiv na isto ri ja po što je kla si fi  ka ci ja i se lek ci ja 
po da ta ka ja sno iz lo že na.”1

Upo tre ba teh ni ka kvan ti ta tiv ne isto ri je pod ra zu me va re du ci ra nje mno štva u ra zu mlji-
ve for me i obez be đi va nje mo de la ra di iz vla če nja zna če nja is tra ži va nih isto rij skih či nje ni-
ca i nji ho vog po sta vlja nja u od nos pre ma zna če nju dru gih isto rij skih či nje ni ca. 

Pri ku plja nje, kla si fi  ka ci ja i sre đi va nje po da ta ka da bi se is tra žio slu čaj pri va ti za ci je, 
pret po sta vlja de fi  ni sa nje eko nom ske stra ne dru štve nih gru pa (vla snič ke i rad nič ke kla se) 
kao osnov ne va ri ja ble za for mi ra nje ma tri ce po da ta ka kao me to da nji ho ve or ga ni za ci je. 
Me đu tim, do stup nost isto rij skih iz vo ra ko ji bi omo gu ći li pri ku plja nje in ter val nog ili od no-
snog ti pa po da ta ka (in ter val ni ili od no sni, pro por ci o nal ni tip po da ta ka ob u hva ta pre ci zne 
ka rak te ri sti ke od no sa iz me đu ka te go ri ja in for ma ci ja tj. po dat ke o ve li či ni in ter va la iz me-
đu ka te go ri ja, kao što su po da ci o pri ho di ma, sta nov ni štvu, na jam ni na ma i pro fi  tu), nu žna 
za me tod de skrip tiv ne sta ti sti ke, ve o ma je ogra ni če na. Zbog to ga se po sta vlja pi ta nje ko je 
se ri je se ta po da ta ka uop šte mo gu bi ti re le vant ne za utvr đi va nje isto rij skih či nje ni ca o pro-
ce su pri va ti za ci je. 

Oči to je da smo pri mo ra ni na iz bor utvr đi va nja par ci jal nih isto rij skih se kven ci i nji ho-
vo sla ga nje u mo za ič ne for me. Sto ga se u kvan ti ta tiv noj isto rij skoj ana li zi ne će mo mo ći 
strikt no dr ža ti svih kon ven ci o nal nih pra vi la si ste ma ti za ci je i pre zen ta ci je ma tri ce po da ta-
ka, te će ko eg zi stent nost, kao su šti na kvan ti ta tiv ne me to de ana li ze, sva ka ko bi ti na ru še na. 
Me đu tim, i po red to ga, ne sum nji va je i na uč na i dru štve na oprav da nost is tra ži va nja tzv. 
„di vlje pri va ti za ci je”. 

Zna čaj pri me ne kvan ti ta tiv ne ana li ze u opi si va nju i tu ma če nju či nje ni ca tzv. „tran-
zi ci o ne isto ri je” le ži u po tre bi od bra ne isto rij ske na u ke od nje nog in stru men ta li zo va nja 

1) Ro de rick Floud, An In tro duc tion to Qu an ti ta ti ve Met hods for Hi sto ri ans, Met he nen & Co Ltd., Lon don, 
1973, str. 4.
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za rad na me ta nja ide o lo škog „tran zi ci o nog re ži ma isti ne”. Na i me, uče sta li su sa svim otvo-
re ni po ku ša ji de fi  ni sa nja ulo ge isto rij skih is tra ži va nja u funk ci ji pro ce sa „li be ra li za ci je” 
dru štva u Is toč noj Evro pi. Iako se is ti če da je „li be ral na tran zi ci o na isto ri ja” oslo bo đe na 
pred ra su da i da se ba zi ra na „plu ra li zmu ob li ka pri ka zi va nja sa nji ho vom po li tič kom 
di ja lek ti kom”, ne skri ve no se is ti če zna čaj po ve za no sti isto rij skog pri ka za sa li be ral nim 
po li tič kim iden ti te tom.1

2. Eli te kao či ni o ci dru štve nog raz vo ja

Maks Ve ber je po red dva Mark so va či ni o ca dru štve nog raz vo ja, ra da i ka pi ta la, uveo 
i tre ći, kul tu ru. Uva ža va nje kul tu re kao zna čaj nog fak to ra raz vo ja uti ca lo je i na Dir ke mo-
vo shva ta nje or gan ske so li dar no sti dru štva kao ključ nog prin ci pa nje go vog pro spe ri te ta.

Mo der no dru štvo, kao struk tu ri ra ni si stem or ga ni zo va nih dru štve nih gru pa (ili kla-
sa) na sta lo je kao fe no men za pad no e vrop ske ci vi li za ci je kroz pro ces isto rij skog raz vo ja 
ka pi ta li stič kog na či na pro iz vod nje. Unu tra šnja ima nent nost ka pi ta li sič kih od no sa da se 
raz vi ja ju kao glo bal ni svet ski si stem, uslo vi la je uklju či va nje pe ri fer nih dru šta va u me-
đu na rod nu po de lu ra da. Ve ći na ze ma lja pe ri fe ri je po sta la je deo svet skog ka pi ta li stič kog 
si ste ma u isto rij skom pe ri o du ka da su u nji ma ele men ti tra di ci o nal nog dru štva do mi ni ra li 
nad ele men ti ma mo der nog ci vil nog dru štva cen tra. To kom XIX i XX ve ka eli te raz li či-
tih ide o lo ških pro vi ni jen ci ja u pe ri fer nim dru štvi ma po ku ša va le su da na đu spa so no snu 
for mu lu raz vo ja i da svo joj na ci ji obez be de što bo lje me sto u me đu na rod noj po de li ra da. 
Eli te li be ral nog ide o lo škog ko ru pu sa is ti ca le su da se da ti cilj mo že po sti ći raz vo jem 
pri vat nog pred u zet ni štva, tr ži šne eko no mi je i par la men tar ne de mo kra ti je, a ko mu ni stič-
ke, pu tem plan skog pri vred nog si ste ma za sno va nog na dr žav nom vla sni štvu i dik ta tu ri 
pro le te ri ja ta.

Po čet kom XX ve ka re vo lu ci o na lr na le vi ca evrop ske pe ri fe ri je, po seb no ru ska, za-
di vlje no je po sma tra la ja ča nje za pad no e vrop skog rad nič kog po kre ta i oče ki va la da će 
svet ska pro le ter ska re vo lu ci ja re ši ti i pro ble me raz vo ja pe ri fe ri je. Im pre si o ni ran raz vo-
jem od no sa so li dar no sti i uza jam no sti me đu rad nič kom kla som Za pa da, Mak sim Gor ki 
je 1911. go di ne sa odu še vlje njem opi si vao po dr šku gra đa na štraj ku tram vaj skih rad ni ka 
u Na pu lju: 

„Po če bor ba, ti ska, ali odjed nom se po kre nu či ta va si va pra šna go mi la gle da la ca, za-
gra ja, za ur li ka i na gr nu na trač ni ce – čo vjek sa pa na ma še ši rom str že svoj še šir s gla ve i 
pr vi le že na ze mlju po kraj jed nog od štraj ka ča, po tap ša ga po ra me nu i do vik nu mu ne što 
gla som pu nim bo dre nja.

A za njim po če še pa da ti na trač ni ce – baš kao da im je ne ko pod re zao no ge – ne ki 
ve se li i buč ni lju di, lju di, ko jih još do pri je dvi je mi nu te uop će ni je bi lo ov dje. Oni su 
se ba ca li na ze mlju, smi ju ći se kri vi li li ca je dan na dru go ga i do vi ki va li su ofi  ci ru ko ji 
je ne što go vo rio čo vje ku s ci lin drom, vi tla ju ći svo jim ru ka vi ca ma pod nje go vim no som, 
smje ška ju ći se i ma šu ći svo jom li je pom gla vom.

1) Ru di Tajtl, „Isto rij ska prav da u tran zi ci ji na bal kan ski na čin”, „U po tra zi za li be ral nim pri ka zom” u 
Stra te gi je za tran zi ci o nu prav du u dr ža va ma biv še Ju go sla vi je, Fond za hu ma ni tar no pra vo, Be o grad, 2004, 
str. 40, 41, 50, 51.
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A na trač ni ce su se ne pre sta no ba ca li no vi lju di, že ne su ba ca le svo je ko ša ri ce i ne ka-
kve za ve žlja je, sa smi je hom su li je ga li ma li ša ni, sa vi ja ju ći se u klup ko kao pro ze bli psi, i 
pre vr ta li su se s bo ka na bok, pr lja ju ći se u pra ši ni, ne ka kvi pri stoj no odje ve ni lju di. 

Pe to ri ca voj ni ka gle da li su sa plat for me pr vih ko la na go mi lu ljud skih tje le sa pred 
ko ta či ma i ki ko ta li se, pre mje šta ju ći se s no ge na no gu, dr že ći se za pot por nje, za ba cu ju ći 
gla vu una zad i iz vi ja ju ći se. Sa da vi še ni su bi li na lik na li me ne me ha ni zi ra ne igrač ke.”1

Me đu tim, usa mlje nost po be de pro le ter ske re vo lu ci je u Ru si ji 1917. go di ne uti ca la je 
da u njoj, a po sle Dru gog svet skog ra ta i u ze mlja ma Is toč ne Evro pe, pre vla da Vol ma ro va 
kon cep ci ja „so ci jal ni zma u izo lo va noj ze mlji”, ko ju je do du še Sta ljin pred sta vio kao svo-
ju ide ju na ci o nal nog ko mu ni zma. Ka ko se ovaj kon cept za sni vao na pret po stav ci da se 
ubr zan dru štve ni raz voj pe ri fer nih dru šta va mo že po sti ći je di no oslon cem „na sop stve ne 
sna ge”, a ne uklju či va njem u me đu na rod nu po de lu ra da (što je bio stav Troc kog), zna čaj 
„kul ta ra da” (kul tu re) kao fak to ra raz vo ja bio je po ten ci ran ne sa mo u po li tič koj pro pa gan-
di i umet no sti već i u na uč noj li te ra tu ri.

Ka da su se osam de se tih go di na XX ve ka dru štva na ci o nal nog ko mu ni zma su o či la 
sa ozbilj nom raz voj nom kri zom, ko mu ni stič ke eli te bi le su sprem ni je da uzrok kri ze pre 
vi de u „men ta li te tu” rad nič ke kla se, ne go u pri ro di dru štve nog si ste ma. To je bi lo ka rak te-
ri stič no na ro či to za Ju go sla vi ju u pr voj po lo vi ni osam de se tih go di na: „Na še za o sta ja nje 
u stva ra la štvu, u ino va ci ja ma kao in te gra lu ukup nih zna nja, le ži u na šem men ta li te tu u 
na šem osla nja nju na upro se če nost ljud skih mo ći u svim po ruč ji ma ljud skog ra da i stva ra-
la štva”.2

Sta vlja nje ak cen ta na kul tu ru kao či ni o ca dru štve nog raz vo ja do vo di nas do is tra ži vač-
kog pi ta nja o so ci jal nim sna ga ma dru štve nog raz vo ja. Ovo is tra ži vač ko pi ta nje po se ban 
zna čaj do bi lo je u raz ma tra nji ma o pro ble mi ma raz vo ja i mo der ni za ci je pe ri fer nih dru šta-
va. Od še zde se tih do po čet ka de ve de se tih go di na u an glo sak son skoj na uč noj li te ra tu ri 
do mi ni ra lo je shva ta nje o eli ta ma kao po kre ta či ma raz vo ja u pe ri fer nim dru štvi ma (Sej-
mor Mar tin Lip set).3 Me đu tim, ve li ki pro ble mi u raz vo ju ne do volj no rav zi je nih ze ma lja 
La tin ske Ame ri ke i Afri ke, kao i sve oči ti je pro tiv reč no sti tran zi ci o nih pro ce sa u Is toč noj 
Evro pi, uslo vi li su ve li ko pre i spi ti va nje eli ti stič ke kon cep ci je mo der ni za ci je pe ri fer nih 
dru šta va. Tim pre što je u ve ći ni ne raz vi je nih ze ma lja bio pri me njen mo del „mo der ni za-
ci je od o zgo”, či ji su no si o ci i glav ni sto že ri bi le po li tič ke, voj ne i eko nom ske eli te, a ko ji 
već od kra ja osam de se tih go di na po ka zu je ozbilj na ogra ni če nja. Ta ko se da nas so ci jo lo-
gi ja mo ći sve vi še ba vi fe no me nom „kri ze eli ta” u pe ri fer nim dru štvi ma, po seb no u kri lu 
mo der ne so ci ja li stič ke kri ti ke svet skog ka pi ta li stič kog si ste ma. 

Kra jem osam de se tih go di na u Is toč noj Evro pi ši re no je eufo rič no uve re nje pu tem „no-
ve ide o lo gi je nu žno sti”, da će se iz laz iz kri ze i da lji pro spe ri tet ni dru štve ni raz voj po sti ći 

1) Mak sim Gor ki, Dje la, knji ga XIV, „Baj ke o Ita li ji”, Kul tu ra, Be o grad, Za greb, 1948, str. 14.
2) Jo vi ša Pro ko pi je vić, Bit ni fak to ri dru štve nog i teh no lo škog raz vo ja, Eko no mi ka, Be o grad, 1985, str. 326.
3) Lip se tov mo del „eli ti stič ke dr žav ne mo der ni za ci je” za o sta lih dru šta va (svet ske pe ri fe ri je) „od o zgo” sa 

oslon cem na tra di ci o nal nu po li tič ku kul tu ru kao „ve ko vi ma usa vr ša van” na čin re gu li sa nja dru štve nih su ko ba i 
ras po de le ma te ri jal nih do ba ra, mo ći i ugle da, u sa vre me noj dru štve noj na u ci Sr bi je pri me nju je To dor Ku ljić za 
ana li zu ko mu ni stič ke mo der ni za ci je u Ju go sla vi ji po sle Dru gog svet skog ra ta i sa gle da va nje isto rij ske funk ci je 
ko mu ni stič kih re ži ma sa sta no vi šta raz vo ja dru štve ne struk tu re. Iako se Ku ljić kri tič ki od no si pre ma shva ta nju 
da je mo der ni za ci ja dru štva je di no mo gu ća na osno va ma li be ral nog mo de la (pru la ri zam, par la men tar na de mo-
kra ti ja, pri vat na svo ji na, kon ku ren ci ja, tr ži šna pri vre da) i za stu pa stav da i auto ri tar ni re ži mi oslo nje ni na tra di ci-
o nal nu po li tič ku kul tu ru i dr žav nu svo ji nu mo gu bi ti agen si mo der ni za ci je ne raz vi je nih dru šta va, on ipak upa da 
u zam ku „kon cep ta mo der ni za ci je” i „te o ri je eli ta” na sta lih u okvi ru li be ral ne es hto lo gi je sa ci ljem po ti ski va nja 
mark si stič kog kon cep ta „dru štve no-isto rij skog raz vo ja” i „kla sne bor be”. Vi de ti: To dor Ku ljić, Ti to. So ci o lo ško-
i sto rij ska stu di ja, In sti tut za po li tič ke stu di je, Be o grad, 1998. 

DR MARIJA OBRADOVIĆ Raspad Jugoslavije i strukturalna društvena dezorganizacija Istočne Evrope...
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pu tem „hit nog i de fi  ni tiv nog pre la ska u ka pi ta li zam. Naj gla sni ji pro po ved ni ci te nu žno sti 
pri zi va ju sve re ša va ju ću for mu lu pri va ti za ci je sve ga i sva če ga, i to hit no i neo po zi vo, ali 
če sto ne ka žu ja sno ko i ka ko to tre ba da oba vi. Fi gu ra ’stra te škog part ne ra’ do ča ra va se 
kao iz ba vi telj, spa si lac, glav ni zgo di tak na lu tri ji. Ne ka da šnju pa ro lu bolj še vi ka – ’ka-
dro vi re ša va ju sve’ – za me nju je de vi za ri gid nog eko nom skog li be ra li zma, ’sve će re ši ti 
pri vat ni vla sni ci’.”1

Neo li be ral na ide o lo gi ja tran zi ci je po nu di la je na iv nu eman ci pa tor sku kon cep ci ju da 
će sam čin prav ne pro me ne vla sni štva nad sred stvi ma za pro iz vod nju do ne ti fun da men-
tal nu iz me nu raz voj nih po ten ci ja la pe ri fer nih is toč no e vrop skih dru šta va. Po ka za lo se, 
me đu tim, da prav na pro me na vla sni štva ne zna či i pro me nu re al nih eko nom skih sa dr ža ja. 
Pre ne bre ga va ju ći kon kret nu isto rij sku si tu a ci ju Is toč ne Evro pe, od no sno ne do sta tak fi  nan-
sij skog ka pi ta la, pe ri fer nost i ne raz vi je nost nje ne eko no mi je kao po ja ve du gog tra ja nja, 
a ne sa mo ne po sred nog pro duk ta ko mu ni stič kih si ste ma, neo li be ral na ide o lo gi ja i prak sa 
tran zi ci je is klju či la je so ci jal ni di ja log iz kor pu sa re še nja za pre vla da va nje eko nom skih 
i so ci jal nih pro ble ma tran zi ci je. Na me sto so ci jal nog di ja lo ga do šlo je do vo lun ta ri zma i 
is pra znih de mo krat skih for mi par ma len ta ri zma. 

Su kob iz me đu na ci o nal nih (re pu blič kih i po kra jin skih) par tij skih eli ta oko pra va ca 
dru štve nog raz vo ja i fe de ra tiv nog ob li ka dr ža ve, naj če šće se, uz me đu na rod ni fak tor, od-
re đu je kao uzrok ras pa da Ju go sla vi je (1991) u uslo vi ma kra ha pe ri fer nih real-so ci ja li stič-
kih re ži ma is toč no e vrop skih ze ma lja (1989). Ras pad SKJ 1990. go di ne, ko ji je pret hod io 
dez in te gra ci ji SFRJ 1991. go di ne, uzi ma se kao in di ka tor slo ma par tij ske dr ža ve dik ta tu re 
pro le ta ri ja ta, u ko joj je Par ti ja bi la je di nih fak tor dru štve ne in te gra ci je.

Sle de ći ge ne ral nu li ni ju sa vre me ne so ci o lo ške mi sli u Sr bi ji, Vla di mir Go a ti ras kol u 
elit nom stra tu mu2 vi di kao osnov ni uzrok ras pa da Ju go sla vi je. 

Kra jem 80-ih go di na du go pri kri va ni an ta go ni zmi, iz me đu eli ta po sta ju jav ni. Go a ti 
is ti če isto rij ski zna čaj ne pri ja telj skih me ra i od lu ka re pu blič kih eli ta: usva ja nje amand ma-
na na ustav Slo ve ni je ko jim ot po či nje pro ces ot ce plje nja od fe de ra ci je (sep tem bar 1989) 
iako ta kav po stu pak ni je bio pred vi đen Usta vom SFRJ iz 1974; eko nom ska blo ka da Slo ve-
ni je od stra ne Sr bi je (de cem bar 1989); pro tiv me re Slo ve ni je pre ma Sr bi ji (fe bru ar 1990); 
pro gla še nje amand ma na IX–XLIV na Ustav Sr bi je kra jem 1989, ko jim je sta tus auto nom-
nih po kra ji na re gu li san na pot pu no raz li čit na čin od Usta va SFRJ iz 1974; de kla ra ci ja o 
pu noj su ve re no sti Slo ve ni je (ju ni 1990); taj na ured ba Skup šti ne Sr bi je o uvo đe nju po re za 
na slo ve nač ku ro bu (23. ok to bar 1990); no vi ustav Hr vat ske ko jim je ova re pu bli ka pro-
gla še na „na ci o nal nom dr ža vom hr vat skog na ro da” (de cem bar 1990); jed no stra ni „upa di” 
re pu bli ka u plat ni si stem ze mlje (kra jem 1990) itd. 

Fe de ra tiv ne eli te, Skup šti na SFRJ, Pred sed ni štvo SFRJ, SIV i ru ko vod stvo JNA is ka-
za li su ve li ku ne ho mo ge nost s ob zi rom na okol nost da su nji ho vi pri pad ni ci do la zi li na po-
lo ža je u fe de ral noj hi je rar hi ji na osno vu pret hod ne se lek ci je u re pu bli ci i po kra ji ni zbog 
če ga su, po pra vi lu, de lo va li kao de le ga ti užih sre di na. U to ku bes po šted nih po li tič kih 

1) Ne boj ša Po pov, „Rad – ka zna i na gra da”, Ži ve ti od ra da, pri re di la Li di ja Jo ve tić, Re pu bli ka, Be o grad, 
2003. str. 7.

2) Pod poj mom po li tič ke eli te ili po li to kra ti je, Go a ti pod ra zu me va „ru ko vo de ći ka dar u par ti ji (SKJ) i dru-
gim dru štve no-po li tič kim or ga ni za ci ja ma (DPO), kao i ru ko vo di o ce u po li tič ko-iz vr šnim i uprav nim or ga ni ma 
dr ža ve či ji je iz bor i opo ziv re gu li san Dru štve nim do go vo ri ma o ka drov skoj po li ti ci (od op šti ne do fe de ra ci je)”. 
Po li to kra ti ja (ili po li to kra ti je) u Ju go sla vi ji, či ji sa stav pre ci zno od re đu ju po me nu ti dru štve ni do go vo ri, od go va-
ra ot pri li ke „no men kla tu ri” u ze mlja ma „re al nog so ci ja li zma”... Dr Vla di mir Go a ti, „Re pu blič ke eli te i ras pad 
Ju go sla vi je”, Pri vred na re for ma 1990. – put u tr ži šnu eko no mi ju, In sti tut dru štve nih na u ka, Cen tar za eko nom-
ska is tra ži va nja, Be o grad, 1993, str. 389.
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bor bi u Ju go sla vi ji 1991. go di ne, fe de ra tiv na eli ta bi la je li še na auto nom nog auto ri te ta, 
jer na ni vou fe de ra ci je ni su bi li odr ža ni de mo krat ski iz bo ri kao što je to bio slu čaj sa svim 
ju go slo ven skim re pu bli ka ma. Bez de mo krat ske po dr ške gra đa na, pri pad ni ci fe de ral ne eli-
te (iza bra ni u pret plura li stič kom raz do blju) ni su ima li auto ri te ta da se su prot sta ve no vim 
re pu blič kim eli ta ma ko je su do bi le po dr šku gra đa na na pr vim slo bod nim iz bo ri ma. Go a ti 
is ti če ne pri ja telj stvo voj nog seg men ta fe de ral nog elit nog stra tu ma pre ma vi še par tij skom si-
ste mu i nje go vu te žnju za odr ža njem Ju go sla vi je u sta rom ob li ku („Ti to va Ju go sla vi ja”).

Stav o oštroj po de li unu tar SKJ, ko ja je bi la ope ra ci o na li zo va na kroz dve ko he rent ne 
me đu sob no su prot sta vlje ne plat for me, Go a ti ar gu men tu je re zul ta ti ma dva ju em pi rij skih 
is tra ži va nja spro ve de nih 1989. go di ne. Po li tič ke eli te re pu bli ka, par tij ski funk ci o ne ri, dr-
žav ni fuk ci o ne ri i funk ci o ne ri dru štve no-po li tič kih or ga ni za ci ja ima li su me đu so bom 
„pre ćut ni spo ra zum” o jav nom ne na pa da nju i o ne iz no še nju spor nih pi ta nja u jav no sti. 
Me đu tim, po čet kom 1988, na gla ša va Go a ti, taj do go vor je pre kr šen. Or ga ni SKJ, pre sve-
ga Cen tral ni ko mi tet SKJ, po sta ju po pri šte jav nih de ba ta iz me đu dve, sve vi še uob li če ne 
po li tič ke plat for me; jed ne re form ske, ko ju je ka rak te ri sa lo okre ta nje ka Za pa du, što su 
do bro ilu stro va le ključ ne pa ro le XI kon gre sa SK Slo ve ni je (u de cem bru 1989) „Evro-
pa sa da”, tr ži šna ori jen ta ci ja i pri hva ta nje po li tič kog plu ra li zma, i dru ge, tra di ci o nal ne 
plat for me ko ja te ži vra ća nju „auten tič nim vred no sti ma so ci ja li zma”. Pr vu op ci ju u SKJ 
od luč no je za go va ra lo slo ve nač ko ru ko vod stvo, uz oba zri vu po dr šku hr vat skog, a dru gu 
srp sko ru ko vod stvo uz po dr šku osta lih de lo va SKJ.

Pr va kon fe ren ci ja SKJ odr ža na 1988. go di ne, po ka za la je po sto ja nje dva blo ka u 
ru ko vo de ćoj struk tu ri SKJ: „pre te žno re form ski” (Slo ve ni ja i Hr vat ska), i „pre te žno tra-
di ci o nal ni” (Sr bi ja bez po kra ji na, Ko so vo, Cr na Go ra, Voj vo di na, Ma ke do ni ja i Bo sna i 
Her ce go vi na). Po li tič ke sta vo ve ru ko vod stva po la ri zo va ne u dva na ve de na blo ka de li lo 
je i par tij sko član stvo. Re u blič ko-po kra jin ske par tij ske eli te ostva ri va le su ap so lut nu kon-
tro lu nad „svo jim” mas-me di ji ma.

Go a ti na vo di re zul ta te emi rij skog is tra ži va nja spro ve de nog u vre me pri pre ma za XIV 
kon gres SKJ, ko jim je bi lo ob u hva će no 4.361 član SKJ iz svih re pu bli ka i po kra ji na Ju-
go sla vi je. To is tra ži va nje, iz ve de no u ju nu i ju lu 1989, ne dvo smi sle no je po ka za lo da su 
u član stvu SKJ, kao i u ru ko vod stvu, po sto ja le dve u ve li koj me ri kon he rent ne idej ne 
plat for me: „cen tra li stič ko mo ni stič ka” i „de cen tra li stič ko plu ra li stič ka” po li tič ka plat for-
ma, „srp ska” i „slo ve nač ka”. Pr vu je ka rak te ri sa lo iz ra zi ti je opre de lje nje za cen tra li stič ku 
or ga ni za ci ju dru štva, iz ra že no u za la ga nju za ve o ma če sto is klju či ve nad le žno sti fe de ra-
ci je, i to od Ar mi je do kul tu re, za sa stav Sa ve zne skup šti ne po pro por ci o nal nom prin ci pu 
(sra zmer no bro ju bi ra ča) i za ve ćin sko do no še nje od lu ka. U okri vu ove op ci je po li tič ki 
plu ra li zam se vred no vao ne ga tiv no i in si sti ra lo se na po sto je ćoj vo de ćoj ulo zi SKJ, od-
no sno na ob no vlje nom i oja ča nom „de mo krat skom cen tra li zmu”. Ka rak te ri sti ka dru gog, 
„slo ve nač kog” pri stu pa bi lo je opre de lje nje za iz ra zi to de cen tra li zo va no i plu ra li stič ko 
dru štvo, ne za vi snost re pu bli ka u nji ho voj nad le žno sti, što bi uklju či va lo i pod ruč je od no-
sa sa ino stran stvom, pa i ar mi ju, za pa ri te tan sa stav Sa ve zne skup šti ne i in si sti ra nje na 
kon sen zu su kao je di nom na či nu do no še nja od lu ka na ni vou fe de ra ci je. Po li tič ki plu ra li-
zam se u okvi ru ove dru ge op ci je znat no po zi tiv ni je vred no vao, „ma da ne ono li ko ko li ko 
se to obič no sma tra”, dok se pri cip de mo krat skog cen tra li zma od ba ci vao. 

Pod uti ca jem do ga đa ja u cen tral noj i is toč noj Evro pi 1989. go di ne, tra di ci o nal no kri-
lo u SKJ bi lo je pri nu đe no da na pu sti svo je po zi ci je i da pri hva ti, do du še sa svim na čel no, 
plu ra li stič ku op ci ju, na gla ša va Go a ti.
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U po li tič kom su ko bu unu tar SKJ, ko ji se okon čao ras pa dom na XIV kon gre su, re pu-
blič ke po li tič ke eli te, već od po čet ka 1988, tra že sa ve zni ka i iz van SKJ, če sto i me đu na-
sta ju ćom po li tič kom opo zi ci jom, sa ko jom po pra vi lu us po sta vlja ju bo lje od no se ne go sa 
dru gim de lo vi ma SKJ. To je u mno go me od re di lo pri ro du kon fl ik ta u Ju go sla vi ji. Ume sto 
glo bal nog su ko ba iz me đu vla da ju će ko mu ni stič ke par ti je i dru štva, is ti če Go a ti, u Ju go sla-
vi ji se od vi jao su kob iz me đu de lo va vla da ju će par ti je i de lo va dru štva. 

Pro ces ras pa da nja SKJ čvr sto je, pre ma Go a ti ju, po ve zan sa ten den ci jom dru štve-
no-eko nom ske dez in te gra ci je ze mlje. Od po čet ka 70-ih go di na ju go slo ven ske re pu bli ke 
prak tič no su se raz vi ja le kao eko nom ski autar kič na dru štva. Uče šće unu tar re pu blič kih 
is po ru ka u ukup nim is po ru ka ma po ra slo je od 69% 1970. na 76% 1987, što Go a ti in ter-
pre ti ra kao in di ka tor sla blje nja or gan ske so li dar no sti u dru štvu. Pa ra lel no sa tim ja ča la je 
me ha nič ka so li dar nost u „na ci o nal nim za jed ni ca ma” (ka kve su u ve li koj me ri bi le re pu bli-
ke), što je po go do va lo bu ja nju na ci o na li zma.

S eko nom skim za tva ra njem ju go slo ven skih re pu bli ka te kao je, pre ma re zul ta ti ma po-
pi sa sta nov ni štva iz 1981. i 1991, pro ces kon cen tra ci je et nič kih gru pa u one re pu bli ke u 
ko ji ma je bio na sta njen naj ve ći deo pri pad ni ka tih gru pa. Pre ma Go a ti ju smer na ci o nal nih 
mi gra ci ja u Ju go sla vi ji go vo ri da one ni su bi le pr ven stve no uslo vlje ne eko nom skim raz-
lo zi ma, jer bi u tom slu ča ju pri vred no naj ra zvi je ni je re pu bli ke (Slo ve ni ja i Hr vat ska) bi le 
sre di šte imi gra ci je bez ob zi ra na na ci o nal no obe lež je imi gra na ta, ne go dru gim uzro ci ma, 
pre sve ga po gor ša njem me đu na ci o nal nih od no sa. Go a ti is ti če da je ovo va žan in di ka tor 
dru štve ne dez in te gra ci je. 

Sve do po čet ka 1990. go di ne, ključ ni i po op sta nak Ju go sla vi je fa tal ni kon fl ikt, pre-
ma Go a ti ju, od vi jao se u okvi ru vla da ju će par ti je Sa ve za ko mu ni sta Ju go sla vi je. Kul mi-
na ci ju tog kon fl ik ta pred sta vljao je „pre kid ra da” XIV van red nog kon gre sa SKJ (20–22. 
ja nu a ra 1990). Po vod pre ki du je bi lo na pu šta nje Kon gre sa de le ga ta iz Slo ve ni je. Na kon 
„pre ki da ra da” XIV kon gre sa SKJ, u stva ri ras pa da SKJ, re pu blič ka ru ko vod stva na sto ja-
la su, uz po moć „svo jih” mas-me di ja, da po ten ci ra ju uti sak o ugro že no sti „svo je” na ci je i 
re pu bli ke od dru gih na ci ja i re pu bli ka.

Po sle pr vih slo bod nih iz bo ra 1990, u če ti ri re pu bli ke (Slo ve ni ja, Hr vat ska, Bo sna i 
Her ce go vi na i Ma ke do ni ja) osvo ji le su vlast opo zi ci o ne par ti je, dok su u Sr bi ji i Cr noj 
Go ri re for mi sa ne ko mu ni stič ke par ti je odr ža le vla da ju ći po lo žaj. U Bo sni i Her ce go vi ni 
re for mi sa ni ko mu ni sti do ži ve li su ube dljiv po raz, dok su ko mu ni sti u pre o sta le tri re pu bli-
ke, i po red po ra za, us pe li da za do bi ju po dr šku zna čaj nog de la gra đa na. Ta ko su na pr vim 
par la men tar nim iz bo ri ma u ju go slo ven skim re pu bli ka ma tri jum fo va le iz ra zi to na ci o nal-
no opre de lje ne stran ke. 

Ve ći na stra na ka, uklju ču ju ći i ko mu ni stič ke, po nu di la je bri žlji vo raz ra đe ne „na ci-
o nal ne pro gra me”. U ne kim re pu bli ka ma me đu sob no su prot sta vlje ne stran ke po nu di le 
su sko ro po du dar ne „na ci o nal ne pro gra me”. To je bio slu čaj, na pri mer, sa De mo som 
i sa SK Slo ve ni je - SDP, kao i sa Srp skim po kre tom ob no ve i So ci ja li stič kom par ti jom 
Sr bi je. Ko mu ni sti su pri hva ti li „na ci o nal ne pro gra me” u Sr bi ji i u Cr noj Go ri znat no pre 
slo bod nih iz bo ra (1987. u Sr bi ji, a 1988. u Cr noj Go ri), u to ku bor be za za šti tu pra va 
Sr ba i Cr no go ra ca u po kra ji ni Ko so vo. Pri to me je u ru ko vod stvi ma dve ju par ti ja do šlo 
do in ter nog su ko ba u ko me su vlast za u ze le no ve gar ni tu re. Po sle to ga, obe par ti je su se 
ener gič no an ga žo va le na re ša va nju ko sov skog pro ble ma. Ko mu ni sti u Sr bi ji i Cr noj Go ri 
su ina u gu ri sa li i po če li da ostva ru ju „na ci o nal nu pla for mu” znat no pre for mi ra nja opo zi-
ci onih par ti ja.
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U Hr vat skoj, Slo ve ni ji i Ma ke do ni ji ko mu ni stič ke par ti je su, ta ko đe, ne po sred no 
pred pr ve slo bod ne iz bo re for mu li sa le svoj „na ci o nal ni pro gram”, ali su ih u tom pre te kle 
no vo for mi ra ne opo zi ci o ne par ti je. U sve sti bi ra ča u tim re pu bli ka ma auten tič ni za stup ni ci 
na ci o nal nih in te re sa bi le su no ve par ti je, a ne ko mu ni sti.

Po bed nič ki su bjekt, ko ji je na slo bod nim iz bo ri ma 1990. go di ne po ti snuo ko mu ni ste 
sa vla sti u Slo ve ni ji, Hr va tskoj, Ma ke do ni ji i Bo sni i Her ce go vi ni, či ni le su no vo for mi-
ra ne par ti je ko je su pre ma Go a ti ju ima le ne ko li ko za jed nič kih obe lež ja. Jed no je iz ra zi to 
dis tan ci ra nje od an cien re gi me-a i nje go vih in te gra tiv nih ide ja i vred no sti (so ci ja li zam, 
sa mo u pra vlja nje, rad nič ka kla sa, dru štve no vla sni štvo). Dru go je pri hva ta nje kor pu sa 
vred no sti li be ra li zma i de mo kra ti je (ljud ska pra va, pri vat na svo ji na, par la men ta ri zam, 
vi še stra nač ki si stem, va žnost na ci o nal nog pi ta nja).

Po be da opo zi ci je u Slo ve ni ji i Hr vat skoj u pro le će 1990. ozna či la je tri jumf sna ga 
ko je su te ži le kon fe de ra tiv nom ure đe nju ze mlje. Po be da iz ra zi to na ci o na li stič ko ori jen ti-
sa ne Hr vat ske de mo krat ske za jed ni ce na iz bo ri ma u dru goj po ve li či ni re pu bli ci na ja vi la 
je eska la ci ju su ko ba iz me đu dve ju naj broj ni jih na ci ja Ju go sla vi je, Sr ba i Hr va ta. Kra jem 
1989. i vla da ju ća stran ka SKJ Slo ve ni je - SDP za u ze la je kon fe de ra tiv ne po zi ci je. 

Me đu tim, iako je for mal no do ras pa da Ju go sla vi je do šlo po sle ne u spe šne voj ne in ter-
ven ci je JNA u Slo ve ni ji (ju na 1991), ko ja je bi la po ku šaj da se ne do sta tak le gi tim no sti 
kom pen zi ra pri nu dom, i od lu ke Pred sed ni štva SFRJ (15–18. jul 1991) o po vla če nju JNA 
iz Slo ve ni je, njen stvar ni ras pad sim bo li zo va li su re fe ren du mi o ne za vi sno sti. Na ple bi sci-
tu u Slo ve ni ji (25. de cem bar 1990), a za tim i na re fe ren du mi ma u Hr vat skoj, Ma ke do ni ji, 
Cr noj Go ri i Bo sni i Her ce go vi ni, gra đa ni su se iz ja sni li za ne za vi sne dr ža ve.1 

Po la ze ći od op šteg te o rij skog sta va da po je din ci i uske gru pe na stra te škim po zi ci ja-
ma u dru štvu svo jim od lu ka ma bit no od re đu ju smer dru štve nih zbi va nja, Go a ti na gla ša va 
ključ nu ulo gu re pu blič kih po li tič kih eli ta u ras pa du Ju go sla vi je i u iz bi ja nju gra đan skog 
ra ta. Kao po li tič ki mo tiv on od re đu je te žnju re pu blič kih eli ta da za do bi ju ili za dr že vlast 
pu tem for mu li sa nja „na ci o nal nih pro gra ma” ko ji je tre ba lo da im da ju le gi tim nost i omo-
gu će „sa vez sa na ro dom” u uslo vi ma eko nom ske kri ze i ma sov nog ose ća nja eg zi sten ci-
jal ne ne si gur no sti.

Pri va ti za ci ju kao fak tor dru štve ne dez in te gra ci je i po li tič ki mo tiv „ho mo ge ni za ci je 
na ci ja”, Go a ti ne uklju ču je u ana li zu. A upra vo u vre me naj že šćih su ko ba iz me đu re pu blič-
kih eli ta do ne ti su na sa ve znom ni vou, a uz sa gla snost svih re pu bli ka, Za kon o pro me tu i 
ras po la ga nju dru štve nim ka pi ta lom, de cem bra 1989. go di ne, i Za kon o dru štve nom ka pi-
ta lu i Za kon o lič nim do ho ci ma, ju la 1990. go di ne, ko ji ma su utvr đe ne osno ve pri va ti za-
ci je u Ju go sla vi ji.

„Na ci o nal na ho mo ge ni za ci ja”2 kao uni ver zal na teh no lo gi ja po li tič ke bor be svih „na-
ci o nal nih no men kla tu ra” ima la je za cilj da one mo gu ći ar ti ku la ci ju auten tič nih in te re sa 

1) Vla di mir Go a ti, „Re pu blič ke eli te i ras pad Ju go sla vi je”, Pri vred na re for ma 1990. – put u tr ži šnu eko no-
mi ju, In sti tut dru štve nih na u ka, Cen tar za eko nom ska is tra ži va nja, Be o grad, 1993, str. 389, 391, 392, 393, 394, 
395, 398, 399.

2) Ide o lo ški „na ci o nal na ho mo ge ni za ci ja” u Ju go sla vi ji kra jem 80-ih go di na za sni va la se na pro pa gan di da 
je na ci ja su bjekt eko nom ske eks plo a ta ci je od stra ne dru gih na ci o nal nih za jed ni ca ili da je pri kra će na usta vom 
SFRJ iz 1974. go di ne. Oko sni cu ovog pro pa gan di stič kog mo de la či ni lo je ši re nje „isti ne”, pu tem ma sov nih 
me di ja, ali i kroz kva zi na uč nu li te ra tu ru, da po sto je ći od no si u Fe de ra ci ji one mo gu ća va ju na ci o nal ni eko nom-
ski raz voj, te da bi nji ho va pro me na (u prav cu kon fe de ra ci je ili ja ke fe de ra ci je) do ne la pro spe ri tet do ti čom 
na ro du. 

To kom 1988. go di ne Slo bo dan Mi lo še vić je is ti cao da je Sr bi ja je di na re pu bli ka u Ju go sla vi ji ko ja je ostva-
ri la po rast in du strij ske pro iz vod nje. 

DR MARIJA OBRADOVIĆ Raspad Jugoslavije i strukturalna društvena dezorganizacija Istočne Evrope...
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rad nič ke kla se u Ju go sla vi ji, da je seg men ti ra u na ci o nal ne okvi re, osla bi kla snu svest 
ja ča njem na ci o nal ne, i ta ko u uslo vi ma ras pa da dr ža ve i gra đan skog ra ta, si ro ma štva i 
stra ha, omo gu ći no men kla tu ri sti ca nje vla sni štva nad dru štve nim ka pi ta lom i re sur si ma. 
Ras po lo ži vih fi nan sijskih sred sta va za pri va ti za ci ju dru štve ne imo vi ne, ni do ma ćih ni 
stra nih, ni je bi lo. Pre ma to me, do svo ji ne se mo glo do ći sa mo pu tem in stru men ta li za ci je 
po li tič kih (ru ko vo de ćih) funk ci ja. Ta ko je ču ve na Pru do no va mak si ma „svo ji na je pljač-
ka” do bi la svo ju re al nu isto rij sku po tvr du u pro ce su pri va ti za ci je u Ju go sla vi ji, iz ve de ne 
u uslo vi ma ras pa da dr ža ve i gra đan skog ra ta. 

„U pro te klih de set me se ci je di no u Sr bi ji in du strij ska pro iz vod nja ima po zi tiv nu sto pu. Ostva ren je po rast 
od 1 od sto u od no su na pro šlu go di nu, dok je u Ju go sla vi ji sto pa in du strij ske pro iz vod nje ne ga tiv na i iz no si 
mi nus 1,2 od sto. U od no su na dru ga pod ruč ja u ze mlji, u Sr bi ji br že ra ste iz voz na kon ver ti bil no ne go na kli rin-
ško tr ži šte. Osim to ga, rast in ve sti ci ja u na šoj re pu bli ci je vi ši od pro se ka ze mlje a po zi tiv na či nje ni ca je i što 
in ve sti ci je ra stu u objek te ko ji ma se za po či nje to li ko po tre ban pro ces struk tu ral nih pro me na u prav cu mo der ne 
i vi so ko a ku mu la tiv ne pri vre de. U po re đe nju sa dru gim re pu bli ka ma, iz da va nja za op štu po tro šnju ra stu spo ri je 
za 12 in dek snih po e na, što je po sle di ca od luč nog kur sa ka ras te re će nju do hot ka pri vre de. Isto vre me no, u Sr bi ji 
ima mo in deks po ra sta tro ško va ži vo ta ni ži od pro seč nog u ze mlji, a ne što je bla ži i rast ce na na ma lo, što go vo ri 
o to me da do pri no si mo ob u zda va nju in fl a ci je.” Slo bo dan Mi lo še vić, „Sa dr žaj re for me”, Go di ne ras ple ta, Be o-
grad ski iz da vač ko-gra fi č ki za vod, Be o grad, 1989, str. 290.

Sto ga je na gla ša vao da „od no si u Fe de ra ci ji” i „bi ro kra ti ja u Sr bi ji” pred sta vlja ju koč ni ce za pro spe ri tet ni ji 
raz voj Sr bi je. „Bu duć nost na šeg dru štva ne mo že za vi si ti od do bre vo lje tre nut no ru ko vo de ćeg sa sta va u Re pu-
bli ci ili Ju go sla vi ji, već od ste pe na sa da šnjeg eko nom skog raz vo ja, kao i ras po lo ži vih objek tiv nih mo guć no sti 
da se on ubr za u prav cu teh no lo škog i kul tur nog raz vo ja sa vre me nog sve ta. 

To je ši fra za iz la zak iz kri ze, ali i za ostva re nje dru štva ko je tre ba da is pu nja va do sa da neo bje di nje ne 
zah te ve, ma te ri jal no bo gat stvo i so ci jal nu rav no prav nost. Mi u ovom tre nut ku ras po la že mo po ten ci ja li ma za 
ostva re nje ta kvog opre de lje nja. (...) De blo ki ra nje tih ogrom nih ljud skih po ten ci ja la je ste de lo ki ra nje naj ve ćeg 
bo gat stva ko jim ras po la že mo. To je pro ces ko ji je po čeo i ko ji se od vi ja uz ma nje ili ve će pre pre ke, ali ko ji vi še 
ne mo že da se za u sta vi. Omo gu ći ti lju di ma da ra de, stva ra ju i me nja ju uslo ve svog ži vo ta i dru štva u ce li ni, je ste 
de mo kra ti ja ko ju tek tre ba da us po sta vi mo.” Slo bo dan Mi lo še vić, „O to me ka ko će se ure di ti Sr bi ja od lu ču ju 
oni ko ji u njoj ži ve”, n. d., str. 196–197.

Na Dva de se toj sed ni ci CK SKJ, odr ža noj ja nu a ra–fe bru a ra 1989. go di ne u Be o gra du, Mi lo še vić je op tu žio 
re pu blič ka ru ko vod stva da su iza zva la kri zu, „či je po sle di ce sno se gra đa ni, za to što ni su po ka za la sprem nost i 
spo sob nost da uve du dru štvo u no vu fa zu raz vo ja”. S. Mi lo še vić, n. d., str. 326, 328.

Mi lo še vić je, po vo dom uru či va nja Po ve lje sa pla ke tom „2. fe bru ar” Za vo du „Cr ve na za sta va” u Kra gu-
jev cu, fe bru a ra 1989. go di ne is ta kao: „Na šoj Re pu bli ci, pa i na šem dru štvu u ce li ni, sa da je neo p hod na rad na 
i dru štve na mo bi li za ci ja, ka ko bi smo iz ove kri zne fa ze pre šli u fa zu eko nom ske i dru štve ne sta bil no sti, ali i 
pro spe ri te ta. 

Naj ve ća pre pre ka iz la sku iz kri ze u raz vo ju Ju go sla vi je su kon zer va tiv ne sna ge, pre sve ga u bi ro kra ti zo-
va nim ru ko vod stvi ma. 

... ko ji su svoj lič ni bi ro krat ski in te res pro gla si li za dru štve ni, za re pu blič ki, po kra jin ski, na ci o na li...”, S. 
Mi lo še vić, n. d., str. 336–337.

Po la ze ći od sta va da „su kob sa bi ro kra ti jom ima ka rak ter kla snog su ko ba”, Mi lo še vić je na Dva de se toj 
sed ni ci CK SKJ, odr ža noj u Be o gra du ja na u ra–fe bru a ra 1989. go di ne, is ta kao da je u Sr bi ji ra di „ob ra ču na” 
sa bi ro kra ti jom (no men kla tu rom), kao koč ni com dru štve nog raz vo ja, do šlo do „ho mo ge ni za ci je” ko ja ni je iz-
ve de na na na ci o nal noj osno vi, „ali je ste i to mo gu da ka žem pri lič na ho mo ge ni za ci ja svih gra đa na Sr bi je.” S. 
Mi lo še vić, n. d., str. 334.

Ova kva pro pa gan da je ne sum nji vo da la re zul ta ta u uslo vi ma eko nom ske kri ze ko ja je ge ne ri sa la ose ća nja 
ne si gur no sti kod ve ći ne sta nov ni štva, „otva ra ju ći mu per spek ti vu”. Seg men ti ra nost rad nič ke kla se u re pu blič-
kim okvi ri ma i ne raz vi je nost sve sti o kla snom in te re su do ve li su do to ga da je rad nič ka kla sa po sta la so ci jal no 
je zgro pro ce sa „na ci o nal ne ho mo ge ni za ci je” i glav ni dru štve ni po dr ža lac na ci o na li stič kih po li tič kih sna ga u 
re pu bli ka ma, u var lji vom uve re nju da će joj „na ci o nal na dr ža va” omo gu ći ti so ci jal nu si gur nost i ma te ri jal no 
bla go sta nje.
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3. Dru štve na dez in te gra ci ja i kla sni iden ti tet

„Aku mu li ra nje” ma te ri jal ne i du hov ne kul tu re op šta je za ko ni tost isto ri je čo ve čan-
stva. Dru štve ni raz voj jed ne za jed ni ce, kao vi še ili ma nje po ve za ne i struk tu ri ra ne ce li ne 
vi še vr sta dru štve nih pro me na (teh nič kih, eko nom skih, po li tič kih, kul tu rih) isto ga sme ra, 
od re đen je nje nom mo guć no šću aku mu la ci je ka pi ta la i sto pom in du strij skog ra sta.1 Me-
đu tim, raz voj se uvek od vi ja u od re đe nim isto rij skim uslo vi ma i vre men skim gra ni ca ma, 
od no sno u okvi ru da tog dru štve no-isto rij skog si ste ma i pod uti ca jem ili di rekt nim an ga žo-
va njem od re đe nih dru štve nih sna ga, kla sa, ko je pu tem ide o lo ških si ste ma, shod no svom 
kla snom in te re su, de fi  ni šu stra te gi ju dru štve nog raz vo ja (osla nja nje na dr ža vu, na do ma-
će iz vo re ili na ino stra nu po moć, ulo gu na u ke itd.).2

Bit ne eko nom ske, po li tič ke i kul tur ne raz li ke iz me đu za pad ne i is toč ne Evro pe u 
osno vi su od re di la dva isto rij ska pro ce sa. 

Pr vi, za dr ža va nje ele me na ta fe u dal nih od no sa u is toč noj Evro pi do za vr šet ka Dru gog 
svet skog ra ta, i dru gi, hro nič na osku di ca fi  nan sij skog ka pi ta la. Ova dva isto rij ska pro ce sa 
uči ni la su is toč nu Evro pu evrop skom pe ri fe ri jom u od no su na za pad nu cen tral nu zo nu 
aku mu la ci je.

Na kon pa da ko mu ni zma i uob li ča va nja si ste ma ka pi ta li zma no men kla tu re, ovaj pe ri-
fer ni po lo žaj is toč no e vrop ske zo ne u svet skom ka pi ta li stič kom si ste mu uslo vio je la ti  no-
a me rič ki obra zac od no sa i ve za iz me đu vla snič ke kla se i po li tič ke eli te. Pod njim se pre 

1) Ključ ni fak to ri in du strij skog raz vo ja i ra sta jed ne ze mlje su: a) in ve sti ci o na sred stva; b) de vi zna sred-
stva; c) pro iz vod na teh no lo gi ja; d) pri su stvo i raz vi je ni kon tak ti sa iz vo znim tr ži šti ma; e) or ga ni za ci ja funk ci o-
ni sa nja. Jo vi ša Pro ko pi je vić, Bit ni fak to ri dru štve nog i teh no lo škog raz vo ja, IRO „Eko no mi ka”, Be o grad, 1985, 
str. 115.

2) Dru štve ni rast se uzi ma kao ključ ni i naj mer lji vi ji po ka za telj op šteg dru štve nog raz vit ka. Osnov ni po-
ka za te lji dru štve nog ra sta su: eko nom ski rast (uve ća nje obi ma pro iz vod nje); teh no lo ški rast (po rast i in sti tu ci o-
na li zo va nje ra znih ino va ci ja u obla sti ma te ri jal ne pro iz vod nje); po ve ća nje ula ga nja u na uč na ot kri ća; uve ća nje 
in ve sti ci ja za pro ši re nje i teh nič ko-teh no lo šku re kon struk ci ju; uve ća nje mo ći u dru štvu (voj ne i po li tič ke); de-
mo graf ski rast; ve ća ula ga nja u zdrav stve ne in sti tu ci je, škol stvo i stam be nu iz grad nju. Dr Mi ha i lo Po po vić, dr 
Mi o drag Ran ko vić, Te o ri je i pro ble mi dru štve nog raz vo ja, BIGZ, Be o grad, 1981, str. 269.

Dru štve ni rast pra ćen je dru štve nom di fe ren ci ja ci jom (in sti tu ci o nal nom, or ga ni za ci o nom, pro fe si o nal nom 
i kla snom) ka ko zbog uslo žnja va nja po de le ra da (funk ci ja spe ci ja li za ci je), ta ko i usled hi je rar hij ske ne jed na-
ko sti di stri bu ci je na ko joj je za sno va na svet ska ka pi ta li stič ka eko no mi ja. Kla sna bor ba kao osnov dru štve ne 
di na mi ke raz vo ja, usled sa me slo že no sti struk tu ra dru štve nog si ste ma i isto rij skih pro ce sa nje go vog raz vo ja, 
če sto je ma ski ra na po je di nim ob li ci ma dru štve ne di fe ren ci ja ci je (pro fe si o nal na, obra zov na, re li gi o zna, na ci o-
nal na, et nič ka, ra sna, sta ro sna i pol na pri pad nost), na osno vu ko jih se od vi ja „ver ti kal na” (sta tu sna) i „ho ri zon-
tal na” (mi gra ci je: se lo–grad; Jug–Se ver) dru štve na po kre tlji vost. Ta ma ski ra nost uve ća na je pro ce som iz dva ja-
nja oli gar hij skih gru pa, kao re zul tat uslo žnja va nja dru štve nih struk tu ra i in sti tu ci ja i op šteg si ste ma dru štve ne 
or ga ni za ci je i upra vlja nja, sa mom di na mi kom teh no lo ških pro me na. Iako ove oli gar hij ske gru pe (bi ro kra ti ja, 
teh no kra ti ja, me na dže ri, po li tič ki i voj ni funk ci o ne ri, no men kla tu ra) uče stvu ju u ras po de li vi ška vred no sti na 
osno vu svo jih funk ci ja u si ste mu, a ne svo ji ne, ključ ni osnov dru štve nih kon fl i ka ta (pro me na) po ne kad je ne-
pro zi ran zbog ovog svog eli ti stič kog kon tek sta. Od no sno, kla sni od no si bi va ju po sre do va ni ni vo om i ste pe nom 
ko mu ni ka ci je (ak ci o ne, or ga ni za ci o ne, per so nal ne, idej ne i dr.) iz me đu eli te i ma se (upra vlja ča i iz vr ši o ca), ali 
u svo joj osno vi ona je od re đe na kla snim iden ti te tom i or ga ni za ci jom. „Psi ho lo ška di men zci ja” da tog iden ti te ta 
(ved no sne ori jen ta ci je, oso bi ne, mo ti vi, sta vo vi, ose ća nja, po na ša nja) uti če na var lji vo re la ti vi zo va nje kla snog 
po lo ža ja po je din ca. Ra ci o na li za ci ja kla snog iden ti te ta pu tem adap tiv nih me ha ni za ma do mi nant ne li be ral ne ge-
o kul tu re ba zi ra ne na svo jin skom mo no po lu, osla nja se na so ci jal no-psi ho lo ške ka te go ri je, kao što su na pri mer 
„duh šte dlji vo sti”, „mo tiv us pe šno sti”, „oso bi na sa mo po u zda nja”, „ose ća nje fru stri ra no sti” itd. 

Dru štve ni raz voj od vi ja se u di ja lek tič kom je din stvu du go roč nih ten den ci ja dru štve ne in te gra ci je i dru štve-
ne dez in te gra ci je. Uve ća nje slo že no sti obra za ca dru štve ne in te gra ci je uslo vlje no je ka ko teh no lo škim pro me na-
ma ta ko i pro ce som obra zo va nja so li da ri stič kih gru pa ci ja. Ras po de la ma te ri jal nog dru štve nog bo gat stva, kao 
i dru štve ne i po li tič ke mo ći u osno vi je pro ce sa in te gra ci je i dez in te gra ci je dru štve nih struk tu ra i in sti tu ci ja i 
dru štve nog si ste ma u ce li ni. 
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sve ga pod ra zu me va dr žav no ini ci ra nje, kre i ra nje i to le ri sa nje ne le gal ne (si ve) eko no mi je, 
uz uče šće dr žav nih or ga na u nje nim ak tiv no sti ma ili pro fi  tu. Ovaj fe no men po ve zi va nja 
dr žav nih sa ma fi  ja škim struk tu ra ma u po li tič kom reč ni ku ozna ča va se poj mom ma fi  ja ške 
ili ko rup ci o na ške dr ža ve. Iako se ele men ti ovog obra sca mo gu na ći u svim post ko mu ni-
stič kim dru štve nim si ste mi ma, je di no su dr ža ve na sta le na pro sto ru biv še Ju go sla vi je po-
sle nje nog ras pa da, u pot pu no sti do bi le ta kav ob lik. Po red pe ri fer nog po lo ža ja u svet skom 
si ste mu, isto rij ski al go ri tam kri mi na li za ci je dr ža ve od re đen je i funk ci jom pri vat no-sop-
stve nič ke aku mu la ci je. 

Sin drom ko rup ci je ce li ne dr žav ne struk tu re (par la men ta, iz vr šne vla sti, sud stva, 
zdrav stva, obra zo va nja, lo kal ne vla sti, po li ci je itd.) ka rak te ri sti čan je za ze mlje po lu pe-
ri fer ne ili pe ri fer ne zo ne si ste ma svet ske ka pi ta li stič ke eko no mi je u ko ji ma ne do sta tak 
fi  nan sij skog ka pi ta la pred sta vlja ten den ci ju du gog tra ja nja. Shod no isto rij skim rit mo vi ma 
ko njuk tu ra, aku mu la ci ja ko ja je za ove zo ne uvek bi la su štin ski dru štve ni pro blem, vr še-
na je na osno vu dva mo de la, dr žav no-svo jin skog i pri vat no-sop stve nič kog. Ogra ni če nost 
iz vo ra aku mu la ci je ka pi ta la od re di la je re pre siv nost nje nih for mi. Ta ko je pri vat no-sop-
stve nič ka aku mu la ci ja u uslo vi ma kraj nje li mi ti ra no sti fi  nan sij skih re su ra sa uvek vr še na 
pod okri ljem ko rum pi ra ne dr žav ne struk tu re i u for mi ne le gal ne eko no mi je i do vo di la je 
do pot pu ne pa u pe ri za ci je ur ba ne rad nič ke kla se, sa jed ne stra ne, i de ru ra li za ci je, s dru ge. 
Ne raz vi je nost kla snog iden ti te ta rad nič ke kla se i pro le ter ske so li dar no sti u pe ri fer nim zo-
na ma svet ske ka pi ta li stič ke eko no mi je omo gu ći la je po ja vu raz li či tih ob li ka ma fi  ja ških 
dr ža va u ovim zo na ma. 

Struk tu ral no-isto rij ska ogra ni če nja or ga ni za ci je rad nič ke kla se kroz raz li či te sin di kal-
ne i po li tič ke ob li ke ko ji bi omo gu ći li raz voj me ha ni za ma so ci jal ne kon tro le i so ci jal ne 
rav no te že u dru štvu, a ti me i prav nu dr ža vu, do vo de do ato mi za ci je nje nih pri pad ni ka i 
dez in te gra ci je dru štve ne struk tu re. 

U is toč noj Evro pi su, zbog du gog za dr ža va je ele me na ta fe u dal nih od no sa, pre o vla-
da va li tra di ci o nal ni ob li ci ko lek tiv nog iden ti te ta, re li gij ski i pa tri jar hal ni, go to vo sve do 
Dru gog svet skog ra ta. Ka ko je raz voj na ci o nal nog iden ti te ta kod is toč no e vrop skih na ro-
da, za po čet u pr voj po lo vi ni XIX ve ka, bio u funk ci ji bor be za na ci o nal no oslo bo đe nje 
i sti ca nje dr žav ne su ve re no sti, on je u se be ap sor bo vao raz li či te ob li ke tra di ci o nal nog 
iden ti te ta, po seb no re li gij skog. Dok je u ze mlja ma cen tral ne zo ne aku mu la ci je svet ske 
ka pi ta li stič ke eko no mi je (za pad na Evro pa) na ci o nal ni iden ti tet raz vi jan na pre mi sa ma 
li be ra li zma kao ge o kul tu re ko ja tre ba da obez be di ko he zi ju dru štva po de lje nog na dva 
na ro da, bo ga te i si ro ma šne (ka pi ta li ste i rad ni ke), u is toč noj Evro pi na ci o nal ni iden ti tet 
for mi rao se kao ko he zi o ni fak tor jed ne na ci o nal ne za jed ni ce u od no su na he ge mo na, 
Austro u gar sko ili Tur sko car stvo. Kla sni iden ti te ti su sto ga ma ski ra ni ili po ti ski va ni sa-
mom unu tra šnjom lo gi kom na ci o nal no o slo bo di lač ke bor be. Po li tič ka in te gra ci ja is toč ne 
Evro pe, kao evrop ske pe ri fe ri je, u svet ski ka pi ta li stič ki si stem iz vr še na je po sle Pr vog 
svet skog ra ta na osno va ma Vil so no vog li be ral nog pro gra ma sa mo o dre đe nja na ro da, kao 
ekvi va len ta unu ver zal nom pra vu gla sa na me đu na rod nom ni vou. No vo stvo re ne is toč no e-
vrop ske dr ža ve su kao svoj pr vo ste pe ni za da tak vi de le da po li be ral nom obra scu raz vi ju 
in te gri sa na na ci o nal na dru štva, ja ča njem na ci o nal ne sve sti (iden ti te ta), ali ne sa mo kroz 
se ku lar ne i mo der ne dru štve ne in sti tu ci je, ško lu i voj sku, kao što su to či ni le za pad no e-
vrop ske dr ža ve pu tem iz grad nje ci vil nog dru štva, već i uz po moć tra di ci o nal nih in sti tu-
ci ja, cr kve i mo nar hi je. Sa da je cilj na ci o nal ne in te gra ci je, kao i u ze mlja ma cen tra, bio 
pa ci fi  ka ci ja „opa snih kla sa” (rad ni ka i si ro ma šnih se lja ka). Me đu tim, zbog in he rent no po-
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la ri zu ju će pri ro de ka pi ta li stič ke aku mu la ci je, ze mlje is toč no e vrop ske pe ri fe ri je ni su bi le 
u sta nju da raz vi ju ele men te „dr ža ve bla go sta nja”, kao zna čaj an in stru ment li be ral ne ide-
o lo gi je i prak se, pre ko ko jeg je u ze mlja ma za pad ne Evro pe do Pr vog svet skog ra ta već 
bi la iz vr še na zna čaj na re di stri bu ci ja vi ška vred no sti. Objek tiv no ne ma ju ći taj in stru ment 
na ras po la ga nju, is toč no e vrop ska bur žo a zi ja je na sto ja la da ga sup sti tu i še in stru men ta li za-
ci jom tra di ci o na lih in sti tu ci ja u ci lju obez be đi va nja dru štve ne ko he zi je. 

S dru ge stra ne, raz vi jen i jak rad nič ki po kret (sin di kal ni i par tij ski), kao i uob li ča-
va nje so ci ja li stič ke ide o lo gi je na kon 1848. u za pad noj Evro pi bi li su dru štve ni osnov 
ja vlja nja ide je „dr ža ve bla go sta nja” u okvi ri ma li be ra li zma i ostva ri va nja ovog kon cep ta 
u nje noj dru štve noj prak si. Od su stvo ta kvog po kre ta u is toč noj Evro pi bi lo je uslo vlje no 
de ter mi ni stič kim sklo pom isto rij skih pro ce sa vi še stru ko po sre do va nih nje nim pe ri fer nim 
po lo ža jem u svet skoj eko no mi ji. De lo va njem za ko na ne rav no mer no sti raz vo ja, ko ji je 
in he rent ni prin cip ka pi ta li zma kao svet skog si ste ma, is toč na Evro pa se pred Pr vi svet ski 
rat na la zi la u sta nju za ka sne le in du stri ja li za ci je, a ti me i ne raz vi je nog rad nič kog po kre ta. 
Ta ko je na pri mer 1913. go di ne Sr bi ja ima la 500 pred u ze ća i 20.000 in du strij skih rad ni ka, 
od ko jih je sa mo 4.227 bi lo sin di kal no or ga ni zo va no.1

1) U to ku Pr vog svet skog ra ta sve ra tu ju će ze mlje, da bi pri do bi le rad nič ku kla su za uče šće u ra tu i pod no-
še nje ve li kih rat nih žr ta va, obe ća va le su so ci jal nu re for mu i ukla nja nje „ve li kih so ci jal nih ne prav di”. S dru ge 
stra ne, ra di ka li za ci ja rad nič ke kla se u Evro pi ko ja se ogle da la u po ve ća nju bro ja čla no va so ci ja li stič kih par ti ja 
i sin di kal nih or ga ni za ci ja, kao i u vi še stru kom umno ža va nju rad nič kih štraj ko va bi la je pod stak nu ta i ru skom 
Ok to bar skom re vo lu ci jom. 

U ta kvoj isto rij skoj si tu a ci ji evrop ska so ci jal de mo kra ti ja ini ci ra la je me đu na rod no rad nič ko za ko no dav-
stvo ko je je tre ba lo da obez be di za šti tu zdra vlja rad ni ka, oču va nje po ro dič nog ži vo ta i mo guć nost obra zo va nja 
za rad nič ku kla su. Osi gu ra nje pro tiv ne za po sle no sti bi lo je is tak nu to u pr vi plan. 

Ove ini ci ja ti ve re a li zo va ne su na Mi rov noj kon fe ren ci ji u Pa ri zu na ko joj su usvo je ne „rad nič ke od red be” 
Mi rov nog ugo vo ra i osni va njem Me đu na rod ne or ga ni za ci je ra da. Me đu tim, sve do Dru gog svet skog ra ta Ju go-
sla vi ja ni je ra ti fi  ko va la kon ven ci ju MOR-a o osmo ča sov nom rad nom vre me nu. Ne za po sle nost je bi la glav na ka-
rak te ri sti ka eko nom skog si ste ma Sr bi je i Ju go sla vi je u či ta vom me đu rat nom pe ri o du. Od sre di ne 20-ih go di na 
sto pa ne za po sle no sti u Ju go sla vi ji je kon stant no ra sla da bi svo ju kul mi na ci ju do ži ve la po čet kom 30-tih go di na 
u vre me ve li ke eko nom ske kri ze. Od 1928. do 1938. go di ne broj ne za po sle nih po ve ćao se za 6,17 pu ta.

Sa za vr šet kom Pr vog svet skog ra ta Kra lje vi ne SHS su o či la se sa ma sa ma ne za po sle nih, de mo bi li sa nih 
voj ni ka - rad ni ka. Da bi ubla ži lo po sle di ce ra ta u Sr bi ji, Mi ni star stvo za so ci jal nu po li ti ku SHS, osno va no de-
cem bra 1918. go di ne, da va lo je sin di ka ti ma u to ku 1919. go di ne ma nje su me nov ca da ih raz de li ne za po sle nim 
sin di kal no or ga ni zo va nim rad ni ci ma. 

Do no še njem Ob zna ne 1920. go di ne Vla da Kra lje vi ne SHS za da la je uda rac ne sa mo Ko mu ni stič koj par ti ji 
Ju go sla vi je, već i rad nič kim i sin di kal nom po kre tu u ce li ni. „Ob zna na je po svo joj su šti ni i po sle di ca ma bi la an-
ti rad nič ka, a ne sa mo an ti ko mu ni stič ka me ra”. Dr Mi li ca Mi len ko vić, dr To ma Mi len ko vić, Za po šlja va nje u Sr-
bi ji. Od za čet ka do oslo bo đe nja ze mlje 1944, knj. 1, Re pu blič ki za vod za tr ži šte ra da, Be o grad, 2002, str. 71. 

U ro ku od ne ko li ko da na po do no še nju Ob zna ne po slo dav ci su ot ka za li ra ni je za klju če ne ko lek tiv ne ugo-
vo re ili su jed no stav no pre sta li da ih po štu ju. Pre sta li su da se po štu ju i go to vo svi za kon ski pro pi si o za šti ti o 
in spek ci ji ra da. Ra di ci su ot pu šta ni bez za kon skog ro ka, a nad ni ce su oba ra ne. 

Iako je Vi dov dan skim usta vom i čla nom 2 Za ko na o osi gu ra nju rad ni ka bi lo pred vi đe no za kon sko osi gu ra-
nje rad ni ka u ne za po sle no sti, ono je uve de no tek Ured bom o zbri nja va nju ne za po sle nih rad ni ka 1937. go di ne. 
Njo me su re dov ne po mo ći uslo vlje ne upla ći va njem pri no sa za ne za po sle nost. Vi si na re dov ne po mo ći od re đi-
va la se pre ma nad nič nom raz re du u ko me je upla ći van pri nos za ne za po sle nost. Po red uvo đe nja oba ve zog osi-
gu ra nja rad ni ka i na me šte ni ka u ne za po sle no sti ovom ured bom da ti su i po treb ni pro pi si o po di za nju rad nič kih 
sta no va i zgra da za po tre be zbi nja va nja ne za po sle nih. Iste go di ne do ne ta je i Ured ba o mi ni mal nim nad ni ca ma, 
ko lek tiv nim ugo vo ri ma i ar bi tra ži. 

Fi nan si ra nje po mo ći ne za po sle ni ma pre ko dr žav ne (jav ne) ber ze ra da od 1923. go di ne bi lo je vr še no pu-
tem pri re za ko ji su pla ća li rad ni ci i po slo dav ci. Pri rez je pr vih de vet go di na iz no sio 1,8% od jed no dnev ne 
obez be đe ne nad ni ce, za tim je 1932. go di ne udvo stru čen, da bi 1937. go di ne bio utvr đen u vi si ni 20% od iz no sa 
pri no sa za osi gu ra nje u bo le sti, uve de nog Za ko nom o osi gu ra nju rad ni ka. Na ovaj na čin je fi  nan si ra na re dov na 
po moć ne za po sle nim rad ni ci ma ko ja se ni kad ni je iz da va la za du že od 12 ne de lja. 

Po red re dov ne po mo ći ne za po sle ni rad ni ci su pre ko dr žav ne (jav ne) ber ze ra da do bi ja li i van red nu po moć. 
Nju je do bi jao re la tiv no ve li ki broj ne za po sle nih rad ni ka ali u ma lim iz no si ma. I re dov na i van red na po moć 
ne za po sle ni ma bi la je da le ko is pod eg zi sten ci jal nog mi ni mu ma. Po moć u na tu ri je pod ra zu me va la naj če šće pre-
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Za ka sne la in du stri ja li za ci ja i ne raz vi je ni rad nič ki po kret su, pak, sa svo je stra ne, do-
pri ne li oču va nju obra za ca auto ri tar ne po li tič ke kul tu re i tra di ci o nal ne po li tič ke ko mu ni ka-
ci je, ka rak te ri stič ne za ne raz vi je na dru štva „me ha nič ke so li dar no sti”. Šo vi ni stič ki po ten-
ci jal tra di ci o nal ne po li tič ke kul tu re is ko ri sti la je na ci o nal na bur žo a zi ja da bi sta bi li zo va la 

no ći šte i hra nu u rad nič kim pri hva ti li šti ma. Naj broj ni ji ko ri sni ci rad nič kih sklo ni šta bi li su mla di (iz me đu 20 i 
30 go di na) ne kva li fi  ko va ni i kva li fi  ko va ni ne za po sle ni rad ni ci. Sem po me nu tih, dr žav ne (jav ne) ber ze ra da su 
iz da va le i put nu po moć i po moć u ob li ku 50% po vla sti ce za vo znu kar tu ne za po sle nim rad ni ci ma ko ji su pu to-
va li po ze mlji u po tra zi za po slom. 

Svet ska eko nom ska kri za po če la je u Ju go sla vi ji da se ose ća tek po čet kom 30-ih go di na i pr vo je po go-
di la drv nu in du stri ju. Ra di kal no je bio sma njen iz voz po ljo pri vred nih i sto čar skih pro iz vo da, glav nih stav ki u 
ju go slo ven skom iz vo zu, što je do ve lo do ve li kog pa da ce na tih pro iz vo da na do ma ćem tr ži štu i slo ma tr go vi ne 
ži ta ri ca ma. Sma nje ni su dr žav ni pri ho di. Stvo ren je ve li ki ras pon iz me đu ce na po ljo pri vre dih i in du strij skih pro-
iz vo da. Se lo je do ži ve lo ka ta stro fu. Se lja ci su se za du ži va li ali du go ve ni su mo gli da vra te. Po hr li li su u gra do ve, 
gde je već bi lo pu no ne za po sle nih rad ni ka. Ve ći na rad ni ka pri hva ti la je po slo ve pod bi lo ka kvim uslo vi ma i za 
iz u zet no ni ske nad ni ce. 

U vre me ka da se pri vred na kri za u Ju go sla vi ji na la zi la na vr hun cu 1932–33. go di ne, ta ko re ći da su pre sta le 
da va že za štit ne od red be rad nič kog, so ci jal nog za ko no dav stva. Po slo dav ci su sa po sla ot pu šta li sku plje kva li-
fi  ko va ne rad ni ke i na nji ho va me sta do vo di li ne kva li fi  ko va ne rad ni ke, že ne i de cu, kao jef ti ni ju rad nu sna gu. 
„Ra ču na se da je u ru dar stvu ra di lo 83,2%, a u drv noj in du stri ji 68% se lja ka ko ji su tu, kao jef ti ni ja rad na sna ga 
do ve de ni na me sto ot pu šte nih kva li fi  ko va nih i po lu kva li fi  ko va nih rad ni ka”. Dr Mi li ca Mi len ko vić, dr To ma Mi-
len ko vić n. d., str. 200. Rad no vre me se pro du ži lo i na 14 sa ti. „O pro pi sa nom dnev nom, ne delj nom i go di šnjem 
od mo ru, ni je mo glo da bu de ni re či, o rad nič kim po ve re ni ci ma i po što va nju osta lih za štit nih od re da ba rad nič kog 
za ko no dav stva ta ko đe. Po slo dav ci su po sta li sve moć ni, a rad ni ci, prak tič no ne za šti će ni i ne moć ni. In spek ci ja 
ra da je tu mo gla ma lo da po mog ne. Rad ni ci se čak ni su ni ža li li na svoj be dan po lo žaj, jer su pred fa brič kim 
ka pi ja ma če ka le de se ti ne i sto ti ne ne za po sle nih rad ni ka, sprem nih da od mah usko če na even tu al no upra žnje no 
rad no me sto.” Isto, str. 200.

U ta kvoj eko nom skoj si tu a ci ji po slo dav ci su tra ži li re for mu so ci jal nog za ko no dav stva da bi se oslo bo di li 
oba ve za osi gu ra nja. Zah te va li su da se rad no vre me pro du ži na 10-12 sa ti dnev no i da se po slo dav ci oslo bo de 
svih oba ve za pla ća nja osi gu ra nja rad ni ka, a da rad ni ci sa mi pla ća ju svo je osi gu ra nje. Za tim, da se ele mi ni šu svi 
po sred ni ci iz me đu ra da i ka pi ta la i da se za po sle nje rad ni ka pre pu sti slo bod noj po god bi za in te re so va nih stra na. 
Mo tiv po slo da va ca je bio da se kri za is ko ri sti za re duk ci ju pra va ko je je rad nič ka kla sa iz bo ri la kroz rad nič ko 
za ko no dav stvo i da ona osta nu ta ko sma nje na i ka da kri za pro đe. 

Sve rad nič ke i sin di kal ne in sti tu ci je upr le su sve sna ge da mo bi li šu jav nost za oču va nje rad nič kog za ko-
no dav stva. Tra ži li su da se ume sto po ma ga nja ne za po sle nih, uve de oba ve zno za kon sko osi gu ra nje rad ni ka u 
ne za po sle no sti. 

Me đu tim, ni je do šlo do po gor ša nja ra dič kog za ko no dav stva zbog in ter ven ci je MOR-a jer je Ju go sla vi ja 
1927. i 1929. go di ne ra ti fi  ko va la ve ći nu kon ven ci ja MOR-a. 

Po moć ne za po sle ni ma po čet kom 30-tih go di na uglav nom se svo di la na de lje nje bes plat ne hra ne, kao što 
je či ni la or ga ni za ci ja „Na su šni hleb”. Op šti na gra da Be o gra da osno va la je Ak ci o ni od bor za zim sku po moć 
ne za po sle nim rad ni ci ma ko ji je or ga ni zo vao jav ne ku hi nje. Ra dič ko osi gu ra nje u ne za po sle no sti za me nje no je 
mi lo sti njom na ovaj na čin. 

Sin di kal ne ber ze ra da su svo jim čla no vi ma iz da va le da le ko ve će su me po mo ći ne go jav ne ber ze ra da, 
iako su sin di ka ti bi li si ro ma šni. Tom op štem vi so kom sin di kal nom pro se ku mno go su do pri ne li gra fi č ki rad ni ci 
i pri vat ni na me šte ni ci. 

Gra fi č ki rad ni ci bi li su naj o bra zo va ni ji i pro cen tu al no sin di kal no or ga ni zo va ni u naj ve ćem bro ju i is ka zi-
va li naj ve ću me đu sob nu so li dar nost me đu ra dič kom kla som Ju go sla vi je u me đu rat nom pe ri o du. Po sle Pr vog 
svet skog ra ta ne za po sle nost me đu nji ma je bi la ve li ka. Ali ne za po sle ni gra fi č ki rad ni ci ni su vr ši li pri ti sak na 
po sto je ća rad na me sta i ni su oba ra li nad ni ce. Za hva lju ju ći vi so koj so li dar no sti me đu štam par skim rad ni ci ma za-
po sle ni su da va li 30–50% od svo jih nad ni ca za iz dr ža va nje ne za po sle nih dru go va ili su im ustu pa li svo ja rad na 
me sta 2-3 da na u ne de lji. Na taj na čin oču va na je po volj na ta ri fa, a ne za po sle ni gra fi č ki rad ni ci bi li su ma te ri-
jal no zbri nu ti. U ta ri fom ob u hva će nim štam par ti ja ma (a to su bi la sva ve ća štam par ska pred u ze ća) mo gli su da 
bu du za po sle ni sa mo sin di kal no or ga ni zo va ni rad ni ci i to po sred stvom svo je sin di kal ne or ga ni za ci je. 

Kla sno sve sni gra fi č ki rad ni ci za hva lju ju ći so li dar no sti i čvr stoj or ga ni za ci ji svog sin di ka ta us pe li su da 
kon tro li šu pro fe si o nal no tr ži šte ra da i da oču va ju do bre za ra de što im je omo gu ći lo da ne pre kid no vo de bri gu 
o ne za po sle nim gra fi  ča ri ma. Sin di kal no or ga ni zo va ni i kva li fi  ko va ni gra fi č ki rad ni ci upla ći va li su u sin di kal ne 
fon do ve osi gu ra nje za slu čaj ne za po sle no sti i pot po re za ne za po sle ne su sto ga bi le pri lič no vi so ke i pod mi ri va-
le mi ni mum eg zi sten ci jal nih po tre ba ne za po sle nih. Vi de ti: Dr Mi li ca Mi len ko vić, dr To ma Mi len ko vić, Za po-
šlja va nje u Sr bi ji. Od za čet ka do oslo bo đe nja ze mlje 1944, knj. 1, Re pu blič ki za vod za tr ži šte ra da, Be o grad, 
2002.



27

svo ju vlast, po što for mi ra njem ne za vi snih na ci o nal nih dr ža va u is toč noj Evro pi po sle 
Pr vog svet skog ra ta ni je bi lo re še no i pi ta nje nje nog raz vo ja (in du stri ja li za ci je). „Eli ta mo-
ći” (na ci o nal na bur žo a zi ja, bi ro kra ti ja i voj ska) u is toč no e vrop skim ze mlja ma na sto ja la je 
da svo ju vlast le gi ti mi še po obra sci ma tra di ci o nal ne po li tič ke kul tu re i kroz ha ri zmat ski 
(ira ci o nal ni) ka rak ter po li tič ke ko mu ni ka ci je. Ko mu ni ka cij ski uti caj ato mi zi ra nih in te re-
sa rad nič ke kla se is toč ne Evro pe bio je seg men tar nog ka rak te ra. Ti me ni je bit ni je uti cao 
na ob li ko va nje ko lek tiv ne mo ral ne sve sti ni po li tič ke kul tu re u ovim dru štvi ma u ko ji ma 
su do mi ni ra le na ci o nal ni stič ko-po pu li stič ke ide o lo gi je. Me đu tim, i seg men tar ni uti caj 
pro le ter ske kla sne sve sti bio je do vo ljan za za vo đe nje fa ši stič kih dik ta tu ra u svim is toč no-
e vrop skim ze mlja ma, iz u zev Če ho slo vač ke, u me đu rat nom pe ri o du. 

Raz log to me sva ka ko tre ba tra ži ti u ne pred vi dlji vom od no su „pa tri mo ni jal nog po-
da ni ka” pre ma po li tič kom vr hu u auto ri tar no tra di ci o nal nom mo de lu po li tič ke kul tu re. 
Na i me, in ter o bjek tiv ni od nos iz me đu ha ri zmat skog vo đe i „pa tri mo ni jal nog po da ni ka” u 
dru štvi ma „me ha nič ke so li dar no sti” ima spe ci fi č no la bil ni ka rak ter. Ha ri zmat ska struk tu-
ra po li tič ke mo ći u ovim dru štvi ma oslo nje na je na ira ci o nal ni uti caj i di fu znu kon tro lu 
po da ni ka, ko ji, pak, sa svo je stra ne, na sto je da pro na đu ne re gu lar ni, izo lo va ni, po je di nač ni, 
a ne in sti tu ci o na li zo van i ko lek ti van na čin ot po ra vla sti („pa ro la – sna đi se”, ko ri šće nje 
so ci jal nih i po ro dič nih ve za, „pod va lji va nje” or ga ni ma upra ve, ma fi  ja ška i kri mi nal na ak tiv-
nost, si va eko no mi ja, iz be ga va nje pla ća nje po re za, kon ver tit ski men ta li tet, ko rup ci ja itd.).1

So ci jal na ne iz de fe ren ci ra nost i in sti tu ci o nal na neo r ga ni zo va nost rad nič ke kla se u is-
toč noj Evro pi, či ji spe ci fi č ni dru štve no-eko nom ski in te re si ni su bi li po sre do va ni auto nom-
nom kla snom sve šću i so ci ja li stič kom ide o lo gi jom, već su bi li in kor po ri ra ni u amorf ne, 
kon fu zne i če sto ira ci o nal ne sa dr ža je na ci o nal no-po pu li stič kih ide o lo gi ja, uti ca le su na 
ne sta bil nost mre že po li tič ke kon tro le i ko mu ni ka ci o ne mre že, i po red mo no po la vla sti na 
in for ma ci je i me di je. Sto ga se „eli ta mo ći” uvek naj vi še osla nja la na fi  zič ku pri nu du (voj-
sku, po li ci ju, taj nu oba ve štaj nu slu žbu), što je pri lič no skup na čin ostva ri va nja po li tič ke 
mo ći i ko ji je ap sor bo vao zna ča jan deo i ina če ma log na ci o nal nog do hot ka is toč no e vrop-
skih ze ma lja. Vi so ki tro ško vi apa ra ta dr žav ne pri nu de kom pen zi ra ni su ni skim na jam ni na-
ma i bru tal nom eks po a ta ci jom sin di kalno neo r ga ni zo va ne rad nič ke kla se.

Bal kan ska po li tič ka kul tu ra iz dva ja se kao po se ban tip u okvi ru auto ri tar ne šo vi ni stič-
ke po li tič ke kul tu re is toč ne Evro pe, za sno va ne na na ci o nal no-oslo bo di lač koj i rat nič koj 
tra di ci ji, što je po seb no ka rak te ri stič no za Sr bi ju.

„Vlast je za dr ža la tra di co nal ne bal kan ske ka rak te ri sti ke, ko je se ma ni fe stu ju, kod 
po na ša nja gra đa na da je ’mo ral no’ pod va li ti dr žav nom or ga nu ’iz nad sve ga’ i, obr nu to, 
dr žav ni i po li tič ki funk ci o ner, ’li ku je’ ka da uspe da iz ma ni pu li še vo lju na ro da za ne ku 
’op štu stvar’ ko ja je, u stva ri, pro tiv na in te re si ma gra đa na.

(...)
’Ko lek tiv na svest’ srp skog na ro da je tra di ci o nal nog ka rak te ra, bez ob zi ra na ne ke 

nje go ve sa vre me ne pro me ne. 
(...)
Bu du ći da je ko lek tiv na svest srp skog na ro da sa zda na od ve re u rat i rat nič ke (ju nač-

ke) mi to ve i voj ne po be de, či me je op te re će na srp ska kul tu ra, ta kva svest je oslo ba đa ju ća 
ali i u funk ci ji ljud ske agre si je, pa je ona u su ko bu sa su prot nim mo no po li za ci ja ma dru gih 
na ro da.

(...)

1) Vi de ti: To dor Ku ljić, Ti to. So ci o lo ško i sto rij ska stu di ja, In sti tut za po li tič ke stu di je, Be o grad, 1998, str. 33.
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Po li tič ka ko mu ni ka ci ja u Sr bi ji ne sa mo pred sam Pr vi svet ski rat, ali i iz me đu dva 
ra ta, ne za mi sli va je bez stra stve ne mr žnje ko ja ni je okre nu ta pre ma dru gim na ro di ma. Za 
ta kve pro ce se D. Va sić i sam kao sve dok ka že da se stvo ri lo po seb no za ni ma nje ’pro fe-
si o nal ni agi ta to ri mr žnje’ ko ji ovu strast se ju u štam pi, u ad mi ni stra ci ji, ško li, voj sci i u 
po ro di ci. Oni su njo me do ji li i opi ja li čak i de cu.”1

4. Na ci o nal ni eko nom ski raz voj i man trom „slo bod nog tr ži šta”

Pr vi svet ski rat otvo rio je pi ta nje po li tič ke in te gra ci je pe ri fe ri je u svet ski ka pi ta li stič-
ki si stem, kao ve li ku ide o lo šku an ti no mi ju XX ve ka, vil so ni zam v.s. le nji ni zam, ko ja je 
u osno vi ima la za jed nič ki ime ni telj u ide ji sa mo o dre đe nja na ro da (od no sno, u pra vu na 
sa mo o pre de lje nje do ot ce pe lje nja). Dru gi svet ski rat je, pak, po kre nuo i pi ta nje mo de la 
unu tra šnje dru štve ne in te gra ci je u pe ri fer nim zo na ma svet ske ka pi ta li stič ke eko no mi je. 
Pred sed ni ci SAD-a, Ru zvelt i Tru man po nu di li su „eko nom ski raz voj ne raz vi je nih na-
ro da”, struk tu ral ni ekvi va lent na svet skoj le stvi ci „dr ža ve bla go sta nja” na na ci o nal nom 
ni vou unu tar cen tral ne zo ne,2 a pred sed nik SSSR-a Sta ljin na ci o nal ni ko mu ni zam, kao 
ob lik na ci o nal ne „so ci ja li stič ke iz grad nje”. Ta ko je ide o lo gi ja raz vo ja po sta la fak tor uob-
li ča va nja tri aspek ta dru štve ne in te gra ci je kao zna čaj ne di men zi je dru štve nog raz vo ja. 
Tri vr ste mo bi li za ci je, po li tič ka, eko nom ska i kul tur na po sta le su pred u slo vi iz grad nje 
na ci o nal ne eko no mi je. 

Uob li ča va nje na ci o nal nog ko mu ni zma u is toč noj Evro pi za po če to je osva ja njem po-
li tič ke vla sti ko mu ni stič kih par ti ja i us po sta vlja njem par tij ske dr ža ve.3 Eko nom ska mo-
bi li za ci ja ostva re na je pu tem na ci o na li za ci je pri vat ne svo ji ne, us po sta vlja njem dr žav no 
svo jin skog mo no po la i kon cen tra ci jom aku mu la ci je pre li va njem vi ška vred no sti iz po-
ljo pri vre de u in du strij sku pro iz vod nju.4 Pri o ri tet u in ve sti ci ja ma su ima li pro jek ti te ške 
in du stri je, či ji je raz voj tre ba lo da omo gu ći za o kru ža va nje sa mo stal nih, autar hič nih na-
ci o nal nih eko no mi ja. Sa mo do volj na na ci o nal na eko no mi ja, pak, sa svo je stra ne tre ba lo 
je da po slu ži kao osnov voj ne in du stri je i voj ne sna ge ze mlje i da omo gu ći na ci o nal nu 
eman ci pa ci ju is toč no e vrop skih na ro da i uči ni ih zna čaj nim fak to rom me đu na rod ne za jed-
ni ce. Ta ko se eko nom ska ne za vi snost, po seb no ne za vi snost od me đu na rod nih in sti tu ci ja 
fi  nan sij skog ka pi ta la, vi de la kao pred u slov po li tič ke ne za vi sno sti i mo guć no sti iz grad nje 
so ci ja li zma u jed noj ze mlji, od no sno re gi ji, ob je di nje noj u SEV-u i Var šav skom pak tu. 
To je bio i mo tiv od bi ja nja eko nom ske po mo ći i kre di ta po nu đe nih Mar ša lo vim pla nom 
svim evrop skim ze mlja ma po sle Dru gog svet skog ra ta ra di po sle rat ne eko nom ske ob no-

1) Dr Ra di ša Jo va no vić, Po li tič ka moć i tra di ci o nal no ko mu ni ci ra nje u Sr bi ji, In sti tut za po li tič ke stu di je, 
Be o grad, 1992, str. 49, 32, 33, 34.

2) U Ve li koj Bri ta ni ji je to kom Dru gog svet skog ra ta gru pa eko no mi sta do bi la za da tak da ura di stu di ju o 
in du stri ja li za ci ji ze ma lja is toč ne Evro pe. Stu di ja ni je za vr še na, ali je 1943. go di ne ko or di na tor ti ma P. Ro zen-
šta jn-Ro dan, ob ja vio čla nak u ko jem je po ku šao da da od go vor na pi ta nje ka ko upo sli ti 100 mi li o na lju di u 
Is toč noj Evro pi. Pred lo žio je da eko nom ska stra te gi ja ze ma lja is toč ne Evro pe bu de ori jen ta ci ja na pre ra đi vač ku 
in du stri ju ko ja po je di ni ci ulo že nog ka pi ta la za po šlja va naj vi še ži vog ra da. Autor je pret po sta vio da za ovaj 
mo del in du stri ja li za ci je ze mlje is toč ne Evro pe mo gu obez be di ti sa mo po lo vi nu po treb ne aku mu la ci je, dok za 
dru gu po lo vi nu upu ću je na ino stra na sred stva. N. Ro sen tein-Ro dan, „Pro blems of In du stri a li za tion in Eastern 
and So uth-Eastern Euro pe”, Eko no mic Your nal, VOL-LI II, Iune–Sep tem ber, 1943.

3) Vi de ti: Ma ri ja Ob ra do vić, „Na rod na de mo kra ti ja” u Ju go sla vi ji 1945–1952, INIS, Be o grad, 1995.
4) Vi de ti: Ma ri ja Ob ra do vić, „Pro me na svo ji ne i eko nom ske struk tu re u is toč no evrop skim ze mlja ma po sle 

Dru gog svet skog ra ta (1945–1952)”, Isto rij ski za pi si, Pod go ri ca, go di na LXXII, br. 3–4, 1999.
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ve. Ide o lo gi ja na ci o nal nog ko mu ni zma je kon ver to va la mark si zam, kao ide o lo gi ju svet-
ske pro le ter ske re vo lu ci je, u ide o lo gi ju raz vo ja svet ske pe ri fe ri je na osno va ma autar hič ne 
eko no mi je i in ve sti ra nja u ba znu in du stri ju (objek te „ka pi tal ne iz grad nje”) uz se lek tiv no 
uklju či va nje u me đu na rod nu po de lu ra da, uglav nom pre ko me đu na rod ne tr go vi ne. 

Me đu tim, iako je mo del na ci o nal nog ko mu ni zma omo gu ćio in du stri ja li za ci ju Is toč ne 
Evro pe, kao i zna ča jan eko nom ski i dru štve ni raz voj i do pri neo po ra stu ži vot nog stan dar-
da, po seb no dru štve nog (obra zo va nje i zdrav stvo), te re šio pro blem agrar ne pre na se lje no-
sti i ne za po sle no sti, upo sliv ši 100 mi li o na lju di, on ni je do veo do me đu na rod ne kon ku-
rent no sti is toč no e vrop skih pri vre da, ni ti je obez be dio zna čaj ni ju aku mu la ci ju ko ja bi ove 
ze mlje iz ve la iz pe ri fer ne zo ne svet ske eko no mi je. 

Kra jem 60-ih go di na ve ći na ze ma lja Is toč ne Evro pe ima la je pro ble me ba lan sa pla-
ća nja i po tre bu za ino stra nom aku mu la ci jom da bi mo gla da na sta vi in ve sti ci o ne ci klu se. 
Svet ska eko nom ska stag na ci ja ko ja je za po če la 70-ih go di na ra stom ce na naf te i kul mi ni-
ra la 80-ih du žnič kom kri zom, uti ca la je na ne za vi dan eko nom ski po lo žaj svet ske pe ri fe ri-
je, a ti me i Is toč ne Evro pe.

Ze mlje OPEK-a, pred vo đe ne Ira nom i Sa u dij skom Ara bi jom, dra ma tič no su po čet-
kom se dam de se tih go di na po di gle ce nu naf te i ta ko uze le zna ča jan pro ce nat svet skog 
vi ška vred no sti. Naj ve ći deo nov ca bio je sme šten u ame rič ke i evrop ske ban ke (tzv. 
pe tro-do la ri). No vac iz tih ba na ka usme ra van je ka pe ri fer nim zo na ma svet skog ka pi ta li-
stič kog si ste ma, uklju ču ju ći i ko mu ni stič ke dr ža ve Is toč ne Evro pe. Ti zaj mo vi su re ši li 
ne po sred ne pro ble me ba lan sa pla ća nja da tih dr ža va, ko ji su po seb no i bi li u lo šem sta nju 
zbog ra sta ce na naf te. Sa nji ma su vla de bi le u sta nju da ne ko vre me odr že uvoz (čak i 
ako iz voz ni je išao). To je pod sta klo tra žnju za do bri ma iz ze ma lja OECD-a i za njih mi ni-
ma li zo va lo efek te svet ske eko nom ske stag na ci je. Pr vo ve li ko is po lja va nje du žnič ke kri ze 
bi lo je u Polj skoj 1980. go di ne, a za tim i u osta lim is toč no e vrop skim zemljamа.1 Do šlo 
je vre me za na pla tu ra ču na i polj ska vla da je te ži la da ga sma nji po ve ća njem unu tra šnjih 
ce na što je zna či lo da bre me tre ba da pod ne se polj ska rad nič ka kla sa. Re zul tat je bio 
Gdanjsk i So li dar nost. 

Ima nuel Va ler štajn is ti če da je ne za do volj stvo na ro da re ži mi ma na vla sti bi lo pra će no 
po li tič kim raz o ča ra njem i da je pri ti sak za po li tič kom tran sfor ma ci jom bio vi še ne ga ti van 
ne go po zi ti van. Pro me ne su se do ga đa le ma nje iz na de, vi še iz oča ja nja. Su o če ne sa svo-
jim sop stve nim te ško ća ma, ze mlje OECD-a su po ka za le ma lo str plje nja za fi  nan sij ske 
di le me tre ćeg sve ta i so ci ja li stič kih vla da. Ove dru ge su se bo ri le sa is pu nja va njem te ških 
uslo va MMF-a, da va na im je ma la po moć i mo ra le su da slu ša ju pro po ve di o vr li na ma 
tr ži šta i pri va ti za ci je. 

„Jaz iz me đu Se ve ra i Ju ga je ot kri ven i iz lo žen po gle du. Za tre nu tak, u oča ja nju, svet 
je mr mljao ča rob ne re či o tr ži štu kao le ku, kao da ono mo že sve re ši ti. Ali tr ži šna me di ci-
na je an ti sep tik i ne će spre či ti da lje po gor ša nje. Ni je ve ro vat no da će ve ći na ze ma lja ko je 
sa da na pu šta ju so ci ja li stič ke u ko rist tr ži šnih slo ga na do ži ve ti u 90-tim zna čaj no po bolj-
ša nje svog ži vot nog stan dar da. Po sle sve ga, ogrom na ve ći na ze ma lja iz van je zgra ko je su 
80-tih pri hva ti le slo ga ne tr ži šta pro šle su sa svim lo še.”2

1) Vi de ti: Ma ri ja Ob ra do vić, „Po li ti cal Eli te and Com mu nity Mo der ni sa tion in the post1989 Eastern Euro-
pe”, To ko vi isto ri je, br. 3–4/2003, Be o grad, 2003, str. 80. 

2) Slič no Ima nu e lu Va len štaj nu, An drej Frank je kra jem 60-ih go di na, ana li zi ra ju ći pri vred nu isto ri ju La tin-
ske Ame ri ke, iz neo gle di šte po ko me ne raz vi je nost ni je bi la po čet no društvno sta nje pe ri fe ri je ne go sta nje ko je 
je pro iz veo sam raz voj ka pi tla i zma. Ka pi ta li zam se ši rio i raz vi jao kao svet ski si stem upra vo na taj na čin što 
je pro iz vo dio ne raz vi je nost u ko lo ni jal nim i po lu za vi snim ze mlja ma. Frank je po ka zao da je in du strij ska pro iz-
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„Sva vi ka o tri jum fu de mo kra ti je 1989. ši rom sve ta, ne će du go skri va ti od su stvo bi lo 
ka kvog ozbilj nog iz gle da za eko nom sku tran sfor ma ci ju pe ri fe ri je u okvi ru svet ske ka pi-
ta li stič ke eko no mi je.”1 

Va ler štajn su ge ri še da je kraj ko mu ni zma u Is toč noj Evro pi zna čio i kraj ide o lo gi je i 
prak se na ci o nal nog raz vo ja ko ji je bio de fi  ni san kao „hva ta nje ko ra ka”, od no sno po ve ća-
nje bo gat stva na ro da i mo der ni za ci je in fra struk tu re.

Uzrok ovo me Va ler štajn vi di u traj noj po de li sve ta na cen tar, po lu pe ri fe ri ju i pe ri fe ri-
ju ko ja je in he rent na ka rak te ri sti ka svet ske ka pi ta li stič ke eko no mi je. U eri glo ba li za ci je 
za i sta je sve vi dlji vi ja ra stu ća po de la na one ko ji ima ju i one ko ji ne ma ju. U po sled njoj 
de ce ni ji XX ve ka broj si ro ma šnih ko ji ži ve sa ma nje od jed nog do la ra dnev no u ze mlja ma 
svet ske pe ri fe ri je po ras tao je za sko ro 100 mi li o na, dok je isto vre me no pro seč na go di šnja 
sto pa ra sta svet skog do hot ka iz no si la oko 2,5%.2

Ide o lo gi ja na ci o nal nog ko mu ni zma iden ti fi  ko va la je rad nič ku kla su sa na ro dom i 
osla nja la se na raz voj nu pa ra dig mu (ide ja na ci o nal nog sa mo o pre de lje nja i na ci o nal nog 
eko nom skog raz vo ja) ko ja je bi la ope ra ci o na li zo va na kroz po li tič ki pro gram „so ci ja li stič-
ke iz grad nje” pu tem plan ske pri vre de za sno va ne na dr žav noj svo ji ni nad sred stvi ma za 
pro iz vod nju. Ta ko je pr ven stve ni cilj dr žav ne po li ti ke bio na ci o nal ni eko nom ski raz voj. 
Ova po li ti ka raz vo ja je kra jem 80-tih go di na do ži ve la u Is toč noj Evro pi ne u speh ko ji se 
naj pre ogle dao u dez in te gra ci ji par ti je, a za tim dr ža ve i dru štva. 

Po li ti ka raz vo ja na ci o nal nog ko mu ni zma za me nje na je neo li be ral nom stra te gi jom 
tran sfor ma ci je pu tem tr ži šta, ko ja je ope ra ci o na li zo va na kroz MMF-ovu po li ti ku struk-
tu ral nog pri la go đa va nja i me đu na rod nim uslo vi ma glo ba li za ci je. Me đu tim, ova po li ti ka 
ni je do ve la do pri vred nog ra sta ze ma lja Is toč ne Evro pe, a sam pro ces tran zi ci je otvo rio je 
broj ne po li tič ke i so ci jal ne pro ti vu reč no sti i do veo do struk tu ral ne dru štve ne dez in te gra-
ci je.3 Kao ni po li ti ka raz vo ja na ci o nal nog ko mu ni zma, ta ko ni neo li be ral ni mo del struk-
tu ral nog pri la go đa va nja ni je us peo da pe ri fer nim ze mlja ma Is toč ne Evro pe omo gu ći rast 
pred vo đen iz vo zom, što je ključ ni in stru ment in du strij ske po li ti ke cen tra, ni ti da do ve de 
do uvo đe nja no vih teh no lo gi ja, otvo ri pri stup no vim tr ži šti ma i stvo ri no ve in du stri je. 
Sa mo od vi ja nje pro ce sa tran zi ci je u uslo vi ma glo bal ne fi  nan sij ske kri ze ko ja je za po če la 
1997. go di ne, ne sum nji vo je uti ca lo da se nje ne broj ne pro ti vu reč no sti is po lje u po seb no 
oštrom vi du. Pro blem urav no te že no sti plat nog bi lan sa, ta ko ka rak te ri sti čan za ko mu ni stič-
ke pri vre de, ne sa mo da ni je pre va zi đen, već je i za o štren, a ti me i pro blem za du že no sti. 

vod nja ko lo ni jal nog Bra zi la po čet kom XVII ve ka bi la ve ća od ta da šnje pro iz vod nje En gle ske, a u XVI II ve ku 
ve ća od in du strij ske pro iz vod nje u SAD-u. Ta ko Frank raz voj ka pi ta li zma kao svet skog si ste ma po sma tra kroz 
isto rij sku di na mi ku od no sa po la ri za ci je iz me đu me tro pol nog cen tra i pe ri fer nih sa te li ta. Ne raz vi je nost pe ri fe ri-
je Frank upra vo ob ja šnja va kao po sle di cu ima nent nog za ko na ši re nja i funk ci o ni sa nja ka pi ta li stič kog svet skog 
si ste ma kroz po la ri za ci ju na me tro po lu i sa te li te. Kao ar gu men te Frank is ti če pe ri o de in du strij skog uspo na u 
Bra zi lu, Mek si ku i Ar gen ti ni i dru gim za vi snim ze mlja ma za vre me ve li ke eko nom ske kri ze 1929–1932. go di ne 
i u pe ri o du dok su ze mlje me tro po le bi le oku pi ra ne u to ku Dru gog svet skog ra ta. Vi de ti: A. G. Frank, Ca pi ta lism 
and Un der de ve lop ment in La tin Ame ri ka, Hi sto ri cal Stu di es of Chi le and Bra zil, New York, 1967.

Pri vred ne re for me ko je su to kom 90-ih go di na spro ve de ne u ze mlja ma La tin ske Ame ri ke po mo de lu po li-
ti ke Va šing ton skog kon sen zu sa za sno va ne na ide o lo gi ji i te o ri ji slo bod nog tr ži šta ni su da le oče ki va ne re zul ta te. 
Pro seč na sto pa ra sta u re gi o nu bi la je 2,9%, dok je u 60-im iz no si la sko ro dvo stru ko vi še, 5,4%. Čak, i u ze mlja-
ma ko je su ostva ri le ne ki rast, Mek si ko na pri mer, ko rist je ima lo naj vi še 30% naj bo ga ti jih, a još ve ću ko rist je 
ima lo onih 10% na vr hu. Džo zef E. Sti glic, Pro ti vu reč no sti glo ba li za ci je, SMB-x, Be o grad, 2002, str. 98.

1) Ima nuel Va lern štajn, Po sle li be ra li zma, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2005, str. 101, 102, 105.
2) Džo zef E. Sti glic, Pro ti vu reč no sti glo ba li za ci je, SMB-x, Be o grad, 2002, str. 19.
3) Vi de ti: Ma ri ja Ob ra do vić, „Po li ti cal Eli te and Com mu nity Mo der ni sa tion in the post1989 Eastern Euro-

pe”, To ko vi isto ri je, br. 3–4/2003, Be o grad, 2003.
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Kra jem 1998. go di ne spolj ni dug vi še grad ske gru pe ze ma lja (Polj ska, Če ška, Ma đar ska) 
iz no sio je 107,4 mi li jar de do la ra, sa ten den ci jom stal nog ra sta.1

Na kra ju 2005. go di ne, Sr bi ja je du go va la vi še od 15 mi li jar di do la ra. Upr kos ve li-
kom ot pi su, po ve ća la je ukup ni spolj ni dug za vi še od 40 od sto. Iako joj je ot pi sa no če ti ri 
mi li jar de do la ra spolj njeg du ga, Sr bi ja se do dat no za du ži la sa osam mi li jar di do la ra, pa je 
sal do du ga po ve ćan za oko če ti ri (ne to) mi li jar de do la ra.2

Ko li ki je spolj ni dug Sr bi je po čet kom XXI ve ka vi dlji vo je ako ga upo re di mo sa oko 
20 mi li jar di do la ra ko li ko je iz no sio spolj ni dug So ci ja li stič ke Fe de ra tiv ne Re pu bli ke 
Ju go sla vi je u vre me is po lja va nja du žnič ke kri ze 1984. go di ne. Sa ve zni or ga ni za du ži li 
su se kod ino stra nih part ne ra za 5,6 mi li jar di do la ra ili 28% od ukup nog iz no sa du ga. Na 
re pu bli ke i po kra ji ne od la zio je znat no ve ći deo du ga, od 72%, od če ga je 34% bio pre u-
zeo udru že ni rad, a 38% ban ke i dru ge usta no ve i in sti tu ci je. Deo ino stra nog du ga što su 
ga stvo ri li OUR-i u pri vre di, uglav nom je is ko ri šćen za uvoz opre me, a ne što ma nje za 
na bav ku re pro ma te ri ja la. Naj ve ći deo du ga is ko ri sti li su dr žav ni or ga ni i ban ke za re fi  nan-
si ra nje ra ni jeg za du že nja i za li kvid nost sa mih ba na ka. Od ukup nog ino stra nog za du že nja 
vi še od 2/3 is ko ri šće no je u ne e ko nom ske svr he.3

Ta ko se u Sr bi ji, kao i u osta lim ze mlja ma Is toč ne Evro pe, per pe tu i ra kroz ceo XX 
vek rast spolj ne za du že no sti kao ba zič ni uzrok eko nom ske kri ze i stag na ci je, kao i ne mo-
guć nost dr ža ve da obez be di de vi znu li kvid nost ka da kri za iz bi je.

Raz ma tra ju ći pi ta nje od no sa iz me đu pro ce sa glo ba li za ci je i pro ce sa tran zi ci je u post-
ko mu ni stič kim ze mlja ma, Džo zef Sti glic is ti če, da glo ba li za ci ja ni je us pe la da sma nji 
si ro ma štvo ni da osi gu ra sta bil nost. 

„Glo ba li za ci ja i uvo đe nje tr ži šne eko no mi je u Ru si ji kao ni u naj ve ćem bro ju dru gih 
eko no mi ja ko je su bi le u tran zi ci ji od ko mu ni zma ka tr ži štu, ni je do ne lo obe ća ne re zul-
ta te. Te ze mlje je Za pad uve ra vao da će im no vi eko nom ski si stem do ne ti ne u po re di vi 
pro spe ri tet. Ume sto obe ća nog, pro me ne su im do ne le si ro ma štvo bez pre se da na u mno go 
aspe ka ta, za naj ve ći deo sta nov ni štva, tr ži šna eko no mi ja se po ka za la kao mno go go ra ne-
go što su ko mu ni stič ki li de ri pred vi đa li. (...)

Za pad je spro vo dio ci lje ve glo ba li za ci je obez be đu ju ći za se be aku mu la ci ju dis pro por-
ci jal no ve li ke ko ri sti na ra čun sve ta u raz vo ju. Ne sa mo da su in du strij ski raz vi je ne ze mlje 
iz be gle da otvo re svo ja tr ži šta do bri ma iz ze ma lja u raz vo ju za dr ža va ju ći svo je uvo zne 
kvo te za mno štvo pro iz vo da od tek sti la do še će ra, isto vre me no in si sti ra ju ći da ze mlje u 
raz vo ju otvo re svo ja tr ži šta za ro bu iz bo ga tih ze ma lja; i ne sa mo da su raz vi je ne ze mlje 
na sta vi le da sub ven ci o ni šu po ljo pri vre du, ote ža va ju ći ze mlja ma u raz vo ju da u toj obla sti 
bu du kon ku rent ne – već su isto vre me no in si sti ra le da ze mlje u raz vo ju uki nu svo je sub-
ven ci je za in du strij ske pro iz vo de.”4 

Za raz li ku od Va ler štaj na, Sti glic uzrok pri vred ne i dru štve ne stag na ci je is toč no e vrop-
skih ze ma lja u pro ce su tran zi ci je ne vi di u sa moj struk tu ri svet skog ka pi ta li stič kog si ste-
ma, već u ne a de kvat noj eko nom skoj po li ti ci me đu na rod nih fi  nan sij skih in sti tu ci ja (Me-
đu na rod nog mo ne tar nog fon da i Svet ske ban ke) i po sto je ćim me to di ma glo ba li za ci je, tj. 
ukla nja nju ba ri je ra slo bod noj tr go vi ni i čvr šćoj in te gra ci ji na ci o nal nih eko no mi ja. Sti glic 
pro blem vi di u na pu šta ju ken zi jan ske ori jen ta ci je MMF-a, ko ja je na gla ša va la ne u spe he 

1) Eco no mi es in Tran si tion, 4 th qu ar ter 1998, „The Eco no mist In te li gen ce Unit”, Lon don, 1999.
2) Ne boj ša Ka tić, „Ne ko gre ši u ra ču nu”, Po li ti ka, 17. fe bru ar 2006, str. 6.
3) Dr Ra di ša Jo va no vić, Po li tič ka moć i tra di ci o nal no ko mu ni ci ra nje u Sr bi ji, In sti tut za po li tič ke stu di je, 

Be o grad, 1992, str. 83, 84.
4) Džo zef E. Sti glic, Pro ti vu reč no sti glo ba li za ci je, SMB-x, Be o grad, 2002, str. 20, 21.
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tr ži šta i ulo gu vla de u stva ra nju za po sle no sti i nje nu za me nu ide o lo gi jom, i „sve tom for-
mu lom” slo bod nog tr ži šta to kom 80-ih, kao de lom no vog „Va šing ton skog kon sen zu sa”, 
sa gla sno sti iz me đu MMF-a, Svet ske ban ke i tre zo ra SAD-a oko „pra vil nih” po li ti ka za 
ze mlje u raz vo ju. Tri no se ća stu ba Va šing ton skog kon se zu sa to kom 80-ih i 90-ih go di na 
XX ve ka bi li su fi  nan sij ska stro gost, pri va ti za ci ja i li be ra li za ci ja tr ži šta. On na gla ša va 
da po li ti ka li be ra li za ci je (tr ži šta ka pi ta la i tr go vi ne) u ze mlja ma Is toč ne Evro pe, na kon 
1998. go di ne, ni je do ne la odr ži vi rast usled sa mih unu tra šnjih pro ti vu reč no sti tr ži šne eko-
no mi je, (asi me trič nost in for ma ci ja, ogra ni če nost kon ku ren ci je, mo no po li stič ka struk tu ra 
mul ti na ci o nal nih kor po ra ci ja) po seb no iz ra že nih u ne do volj no raz vi je nim ze mlja ma, kao 
i zbog ne iz gra đe no sti mre ža so ci jal ne za šti te (si ste ma so ci jal nog osi gu ra nja) usled če ga 
su oni ko ji su iz gu bi li za po sle nje pri mo ra ni na si ro ma štvo.

Sa svo je stra ne pri va ti za ci ja ni je vo di la po ve ća nju efi  ka sno sti ili ra stu, već raz vla-
če nju imo vi ne i opa da nju pro iz vod nje. „Če ška re pu bli ka je u ra nim fa za ma tran zi ci je 
pri ma la od MMF-a i svet ske ban ke pri zna nja o vi te štvu zbog br zi ne re for mi; ka sni je se 
is po sta vi lo da je Če ška stvo ri la tr ži šte ka pi ta la ko je ni je mo glo da an ga žu je sred stva za 
no ve in ve sti ci je, ali je do zvo li la ne ko li ci ni ’bi strih’ me na dže ra (za pra vo: kri mi nal ci ma sa 
be lim oko vrat ni ci ma, ko ji bi za ono što su ura di li u Če škoj re pu bli ci, u Ame ri ci za vr ši li 
iza re še ta ka) da od še ta ju sa mi li o ni ma tu đih do la ra. Kao re zul tat ovih i dru gih gre ša ka to-
kom tran zi ci je, Re pu bli ka Če ška je, u od no su na ono gde je bi la 1989. go di ne, za o sta la za 
dru gi ma upr kos svo joj ogrom noj pred no sti zbog lo ka ci je i vi so kog ni voa obra zo va no sti 
sta nov ni štva. (...)

Ret ko ka da je jaz ime đu oče ki va nja i re al no sti bio ve ći ne go u slu ča ju tran zi ci je od 
ko mu ni zma ka tr ži štu”, za klju ču je Sti glic.1

Pri va ti za ci ja u Sr bi ji iz vr še na je u uslo vi ma ras pa da dr ža ve i gra đan skog ra ta u Ju go-
sla vi ji, naj pre u okvi ri ma sa ve znog, a za tim re pu blič kog za ko no dav stva. Po dr ža vlje nje 
dru štve ne svo ji ne bio je pr vi ko rak u po li ti ci pri va ti za ci je u Sr bi ji na osno vu re pu blič kog 
za ko no dav stva. Naj ve ći broj pred u ze ća pri va ti zo van je do 1994. go di ne, u uslo vi ma pot-
pu ne ne raz vi je no sti tr ži šnih in sti tu ci ja, po seb no tr ži šta ka pi ta la, i dez in te gra ci je dru štve-
ne in fra struk tu re iza zva ne ga lo pi ra ju ćom hi pe rin fl a ci jom. U pe ri o du 1991–1993. go di ne 
ukup no je tran sfor mi sa no 1.566 pred u ze ća, od no sno 44,2% od ukup nog bro ja pred u ze ća, 
od to ga po sve znom za ko nu 1.200 i po re pu blič kom za ko nu 536 pred u ze ća, od stra ne Fon-
da za raz voj 1.064 pred u ze ća. Pro ce som tran sfor ma ci je je ob u hva će no 2.488 pred u ze ća, 
ili 70,2% od ukup nog bro ja pred u ze ća. Pre ma pro ce ni prof. Ve se li na Vu ko ti ća do 1994. u 
Sr bi ji i Cr noj Go ri bi lo je pri va ti zo va no pre ko 50% dru štve nog ka pi ta la, od no sno sve uspe-
šne i obe ća va ju će fi r me. U ovu pro ce nu ni je bi la uklju če na 1/3 pred u ze ća za li kvi da ci ju.2

Ko mu ni stič ka no men kla tu ra Sr bi je, kao i osta lih re pu bli ka biv še Ju go sla vi je, vi de la 
je gra đan ski rat i hi pe rin fl a ci ju, u či jem je kre i ra nju i svoj ski uče stvo va la,3 kao ve o ma po-
go dan dru štve ni okvir za pri vat no pri sva ja nje dru štve nog ka pi ta la. U tom ci lju išla je i ka 
uki da nju sa mo u prav nog si ste ma, jer je sa mo u pra vlja nje bi lo prin ci pi jel na smet nja za us-
po sta vlja nje tr ži šta ra da od no sno za oba ra nje ce ne ra da. S dru ge stra ne, vred nost dru štve-

1) Isto, str. 194, 160.
2) Raj ko Bu kvić, „Pro ces svo jin ske tran sfor ma ci je u pri vre di Sr bi je i pro blem nje go vog sa gle da va nja”, 

Ve se lin Vu ko tić, „Pri va ti za ci ja dru štve nog ka pi ta la je u za vr šnoj fa zi”, In sti tu ci o nal na in fra struk tu ra u tran zi-
ci ji ka tr ži šnoj eko no mi ji, In sti tut dru štve nih na u ka, Cen tar za eko nom ska is tra ži va nja, Be o grad, 1994, str. 83, 
261.

3) Vi de ti: Ma ri ja Ob ra do vić, „The Ru ling Party”, The Road to War in Ser bia. Tra u ma and Cat har sis, edi-
ted by Ne boj ša Po pov, Cen tral Euro pean Uni ver sity Press, Bu da pest, 2000.
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nog ka pi ta la bi la je pot ce nje na da bi pri pad ni ci no men kla tu re, no vi vla sni ci, što jef ti ni je 
do šli do svo ji ne. Pri liv sred sta va u dr žav ne fon do ve bio je sim bo li čan. Pri va ti za ci ja ni je 
pod sta kla ni mo bi li za ci ju ka pi ta la, pro da ja dru štve nih sred sta va ap sor bo va la je slo bod na 
fi  nan sij ska sred stva, ta ko da su sma nje na sred stva za no va ula ga nja, tj. za raz voj i mo der-
ni za ci ju pro iz vod nje. Ubr za nom pro da jom dru štve ne imo vi ne na glo je po dig nu ta po nu da 
i ti me znat no obo re na ce na dru štve nog ka pi ta la, što je omo gu ći lo br zo i la ko bo ga će nje 
pri pad ni ka no men kla tu re. Ogrom ni dru štve ni re sur si (ma te ri jal ni i ljud ski) utro še ni su za-
rad pro me ne svo jin skih od no sa i obez be đe nje eko nom ske do mi na ci je no men kla tu re.

Pri va ti za ci ja u Sr bi ji u pe ri o du 1991–1994. od vi ja la se u uslo vi ma eko nom skih sank-
ci ja EEZ-a (uve de nih no vem bra 1991. go di ne) i sank ci ja Sa ve ta bez bed no sti OUN-a (uve-
de nih ma ja 1992), te pa da ostva re nog dru štve nog pro iz vo da na 64,1% od ostva re nog 
dru štve nog pro iz vo da iz 1990. ko ji je iz no sio 26,6 mi li jar di do la ra.

Po red sma nje nja dru štve nog pro iz vo da, od i gra vao se i pro ces pre li va nja imo vi ne (ka-
pi tal, dru štve no bo gat stvo) u po tro šnju, ta ko da je sma njen ka pi tal ras po lo živ za raz voj. 
Amor ti za ci ja i re zer ve su tro še ni za te ku će is pla te pla ta, bez po kri ća u stvo re nom ne to 
pro duk tu. Na osno vu po da ta ka Slu žbe za plat ni pro met za pe riod 1990–1993. o amor ti za-
ci ji, a pod pret po stav kom da je ce lo kup na amor ti za ci ja pre li ve na u po tro šnju, mo glo bi se 
re ći da je gu bi tak u ka pi ta lu iz no sio 11 mi li jar di do la ra.1

U isto vre me 1993. go di ne, sto pa ne za po sle no sti je bi la oko 23% (740.000 li ca). Me-
đu 2,5 mi li o na za po sle nih bi lo je do sta onih ko ji su bi li pri vid no za po sle ni. Pro ce nji va lo 
se da je vi šak rad ni ka u dru štve nom sek to ru pri vre de iz no sio oko mi lion rad ni ka. I po red 
ova ko vi so ke sto pe ne za po sle no sti ni je bi lo ak tiv ne po li ti ke tr ži šta ra da, kao sred stva mo-
der ne dr ža ve za po sti za nje i oču va nje u ne za po sle no sti. Do du še, rad ni ci ko ji su u vre me 
sank ci ja Sa ve ta bez bed no sti OUN-a osta li bez po sla, bi li su i da lje u rad nom od no su i 
upu ći va ni su na pla će no od su stvo, tzv. „pri nud ni od mor”, ali su na dok na de ko je su pri-
ma li bi le is pod eg zi sten ci jal nog mi nu mu ma (65% ga ran to va ne ne to za ra de). „Je dan broj 
li ca ko ja se na la ze na pla će nom od su stvu ne for mal no se za po šlja va ju u si voj eko no mi ji, 
gde ostva ru ju do pun ske pri ho de. Dru gi ko ji ra de u ovom (si vom) sek to ru nig de ni su re gi-
stro va ni kao za po sle ni. Su o če ni smo ta ko sa pa ra dok sal nom si tu a ci jom. Ima mo for mal no 
za po sle ne ko ji su fak tič ki ne za po sle ni, stvar no za po sle ne ko ji ni su u rad nom od no su, for-
mal no za po sle ne na jed nom, a stvar no za po sle ne na dru gom rad nom me stu (kod dru gog 
po slo dav ca).”2

Za kon skom re gu la ti vom iz obla sti rad nih od no sa, za po šlja va nja i ostva ri va nja pra va 
ne za po sle nih li ca bio je uki nut mo no pol za po sle nih na rad nom me stu, kao na sle đe ko-
mu ni zma, te otvo re na mo guć nost ot pu šta nja rad ni ka, od no sno iz vr še na je „li be ra li za ci ja 
ot pu šta nja za po sle nih”. Tro ško ve oslo ba đa nja od tzv. „teh no lo ških vi ško va” rad ne sna ge, 
ko ji na sta ju kao re zul tat teh no lo ških, eko nom skih i or ga ni za ci o nih pro me na, sno si la su 
sa ma pred u ze ća. 

Pre ma is tra ži va nju Eko nom skog in sti tu ta u Be o gra du, kod pred u ze ća ko ja su iz vr ši la 
svo jin sku tran for ma ci ju to kom 1992. (ana li zom je bi lo ob u hva će no 113 pred u ze ća) i pr ve 
po lo vi ne 1993. (122 pred u ze ća) ni je do šlo do kva li ta tiv nih, a po naj ma nje ra di kal nih pro-
me na u po slo va nju, od no sno u eko no mi ji tro ško va. Gru pa po sma tra nih tran sfor mi sa nih 

1) Mi ša Jan drić, „Gu bi ci u SR Ju go sla vi ji na sta li uve de nim sank ci ja ma”, Sank ci je–uzro ci–le gi ti mi tet, le ga-
li tet i po sle di ce, SA NU, Be o grad, 1994, str. 97, 99.

2) Bi lja na Jo va no vić-Ga vri lo vić, „Po li ti ka tr ži šta ra da i ne za po sle nost u pro ce su tran zi ci je ju go slo ven ske 
pri vre de”, In sti tu ci o nal na in fra struk tu ra u tran zi ci ji ka tr ži šnoj eko no mi ji, In sti tut dru štve nih na u ka, Cen tar za 
eko nom ska is tra ži va nja, Be o grad, 1994, str. 212, 214.
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pred u ze ća pro me ni la je svo je po na ša nje na go to vo isti na čin, od no sno go to vo istim in ten-
zi te tom kao i pri vre da u ce li ni.1 Ali eko nom ska efi  ka snost i ni je bi la cilj pri va ti za ci je ni u 
Is toč noj Evro pi ni ti u Sr bi ji, već pro me na svo jin skih od no sa. Kao po bor nik pri va ti za ci je, 
no men kla tu ra je je di na u is toč no e vrop skim dru štvi ma i ima la ko rist od pro me ne vla snič-
ke struk tu re. Ne le gi tim nost pri va ti za ci je je nje na osov na isto rij ska ka rak te ri sti ka.

Pri va ti za ci ju u Is toč noj Evro pi pra ti la je re strik tiv na mo ne tar na po li ti ka, li be ra li za-
ci ja me đu na rod ne tr go vi ne, opa da nje pro iz vod nje i za po sle no sti, kao i po ve ćan de fi  cit 
tr go vin skog bi lan sa i spolj ne za du že no sti. 

U dr žav nim pred u ze ći ma do ga đa la se „di vlja pri va ti za ci ja”, ko ja je za po če la pre u zi-
ma nje od ru ko vo di la ca naj bo ljih po slo va i ve za sa pri vred nim part ne ri ma. Na toj osno vi 
stvo re ne su pri vat ne fi r me pod ime nom bli žih i da ljih ro đa ka. Bez naj bo ljih po slo va pred-
u ze ća su br zo za pa da la u gu bit ke, što je po sta jao do dat ni raz log za pri va ti za ci ju. Do bro 
je po zna ta prak sa da su ru ko vo di o ci sve sno pro u zro ko va li gu bit ke da bi stvo ri li mo tiv za 
pre u zi ma nje pred u ze ća. Ne sklad iz me đu ogrom ne vred no sti dr žav ne imo vi ne i re la tiv no 
ni ske ku pov ne mo ći sta nov ni štva, ni u jed noj va ri jan ti pri va ti za ci je ni je mo gao bi ti na 
za do vo lja va ju ći na čin re šen. Kra jem 1989. go di ne u Ju go sla vi ji ko lek tiv no vla sni štvo 
je či ni lo pre ko 90% vred no sti ka pi ta la, a ukup ni dru štve ni ka pi tal pro ce nji van je na oko 
250 mi li jar di do la ra, dok je šted nja iz no si la 13 mi li jar di do la ra, tj. ne što oko 5% ukup nog 
dru štve nog ka pi ta la. „Ne do volj nost ka pi ta la i ne sprem nost ku pa ca za pri va ti za ci ju je su 
sna žna ogra ni če nja svo jin skoj tran sfor ma ci ji u so ci ja li zmu.”2 Pri va ti za ci jom dr ža va ni je 
do bi la pu nu nak dok na du ko ja bi joj po slu ži la za te ku će i raz voj ne po tre be. Nje na imo vi-
na je zbog to ga po sta la pred met pljač ke i neo sno va nog bo ga će nja ogrom nih raz me ra uz 
ak tiv no uče šće or ga na ko ji su pri va ti za ci ju in spi ri sa li i spro vo di li.

Pi ta nje dru štve nog iz bo ra je ključ no za raz voj jed ne za jed ni ce, od no sno za di na mi ku 
struk tu ra si ste ma u ci lju po sti za nja dru štve nog bla go sta nja. Funk ci ja dru štve nog bla go sta-
nja pru ža okvir za ana li zu di stri bu tiv nih po sle di ca ne ke po li ti ke. Kroz po li tič ke pro ce se 
ar ti ku li šu se po je di nač ne po li ti ke (kla sni in te re si), či ja re a li za ci ja u prak si da je raz li či te 
po sle di ce na raz voj dru štva u ce li ni i po lo žaj po je di nih so ci jal nih gru pa. Ana li za po sle di-
ca raz li či tih po li ti ka kroz mo de le u sa vre me noj eko nom skoj na u ci vr ši se sa sta no vi šta 
raz li či tih po la znih te o rij sko-me to do lo ških osno va. Po zi tiv na ana li za po la zi od po sle di ca 
jed ne po li ti ke, a nor ma tiv na ana li za od vred no sti. Eko no mi ja bla go sta nja ili nor ma tiv na 
eko no mi ja ba vi se kri te ri ju mi ma za oce nu al ter na tiv nih eko nom skih po li ti ka. Ona uop šte-
no uzi ma u ob zir i efi  ka snost i pra vič nost.3

Oce na isto rij ske funk ci je tran zi ci o nih is toč no e vrop skih si ste ma ima jed no zna če nje 
ako se po sma tra kroz „te o ri ju mo der ni za ci je”, kao te o rij ski si stem kon stru i san u okvi ru 
li be ral ne es ha to lo gi je ko ji ak ce nat sta vlja na raz vi ja nje plu ra li zma (po li tič kog i eko nom-
skog) u dru štvu. Sa svim dru gi smi sao istog isto rij skog pro ce sa ot kri va pri me na nor ma tiv-
nih ana li tič kih mo de la eko no mi je bla go sta nja. Usme ra va njem kon kret ne isto rij ske ana li-
ze pro ce sa tran zi ci je u Is toč noj Evro pi na kon 1989. go di ne na pi ta nje tra de off iz me đu 
efi  ka sno sti i jed na ko sti (i ne jed na ko sti) od re đu ju se is tra ži vač ki pri o ri te ti. Po la ze ći od 

1) Raj ko Bu kvić, „Pro ces svo jin ske tran sfor ma ci je u pri vre di Sr bi je i pro blem nje go vog sa gle da va nja”, 
In sti tu ci o nal na in fra struk tu ra u tran zi ci ji ka tr ži šnoj eko no mi ji, In sti tut dru štve nih na u ka, Cen tar za eko nom ska 
is tra ži va nja, Be o grad, 1994, str. 98.

2) Prof. dr Ve se lin Vu ko tić, „Pri va ti za ci ja u pro gra mu re for me”, Pri vred na re for ma 1990. – put u tr ži šnu 
eko no mi ju, In sti tut dru štve nih na u ka, Cen tar za eko nom ska is tra ži va nja, Be o grad, 1993, str. 204.

3) Vi de ti: Jo zeph E. Sti glitz, Eko no mi ja jav nog sek to ra, Eko nom ski fa kul tet u Be o gra du, Be o grad, 2004, 
str. 116.
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Pa re to-efi  ka snost si tu a ci je u ko joj ni ko ne mo že da bu de na do bit ku uko li ko ne ko dru gi 
ne bu de na gu bit ku, pri va ti za ci ja kao dr žav na ak tiv nost sa gle da va se kroz pro me ne u 
ras po de li na ci o nal nog do hot ka i pri vred nu efi  ka snost. Pri va ti za ci ju ne ana li zi ra mo i ne 
oce nju je mo pre ma uti li ta ri stič koj funk ci ji dru štve nog bla go sta nja, dru štve no bla go sta nje 
je jed na ko zbi ru ko ri sno sti po je di na ca, već pre ma Rol so voj (nor ma ti vi stič koj) funk ci ji 
dru štve nog bla go sta nja, dru štve no bla go sta nje je jed na ko ko ri sno sti za naj si ro ma šni jeg 
čla na dru štva.1

Sto ga se ana li za isto rij skih pro ce sa pa da ko mu ni zma u Is toč noj Evro pi i ras pa da Ju-
go sla vi je mo ra isto vre me no fo ku si ra ti i na pi ta nje nji ho ve struk tu ral ne uslo vlje no sti i na 
pi ta nje dru štve nog iz bo ra. Na čin i po sle di ce dru štve nog iz bo ra, sa svo je stra ne, otva ra ju 
pro blem le gi tim no sti. Utvr đi va nje funk ci je dru štve nog bla go sta nja za naj ši re slo je ve sta-
nov ni štva (rad nič ku kla su) u isto rij skom pro ce su tran zi ci je u Is toč noj Evro pi i nje nim po-
re đe njem sa struk tu ral nom si tu a ci jom ko mu ni stič kog si ste ma, mo že se od re di ti isto rij ski 
smi sao kra ha da tih si ste ma, kao i ras pa da Ju go sla vi je. 

Ana li za dru štve nog iz bo ra mo že se vr ši ti u okvi ru kri vih mo gu će ko ri sno sti, ko je pred-
sta vlja ju niz mo guć no sti. Ona po ka zu je naj vi ši ni vo ko ri no sti (ili bla go sta nja) ko ji po je-
di nac (ili dru štve na gru pa - kla sa) mo že da ostva ri s ob zi rom na ni voe ko ri sno sti ko je su 
po sti gli dru gi. Pr va osnov na po stav ka eko no mi je bla go sta nja ka že da kon ku rent ne pri vre de 
uvek pra te kri vu mo gu će ko ri sno sti. Dru ga osnov na po stav ka eko no mi je bla go sta nja ka že 
da uz od go va ra ju ću po čet nu pre ra spo de lu re sur sa od stra ne dr ža ve, sva ka tač ka na kri voj 
mo gu ćih ko ri sno sti mo že da se do seg ne de lo va njem me ha ni za ma kon ku rent nog tr žit šta.2

Kroz pro ces po li tič kog od lu či va nja bi ra se tač ka duž kri ve mo gu ćih ko ri sno sti. Ako 
tač kom A ozna či mo rav no te žu iz me đu ra da i ka pi ta la u is toč no e vrop skim ze mlja ma real-
so ci ja li zma do 1989. go di ne, a tač kom B po me ra nje dru štva ka tran zi ci o nom si ste mu 
(kroz pro ces pri va ti za ci je), vi di mo na sli ci 1 ka ko to pred sta vlja po ve ća nje ko ri no sti za 
vla snič ku kla su (no men kla tu ru), a sma nje nje ko ri sno sti za rad nič ku kla su. 

1) Vi de ti: J. Sti glitz, n. d., str. 117.
2) Vi de ti: J. Sti glitz, n. d., str. 95.
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Kri va dru štve ne in di fe rent no sti pred sta vlja na čin na ko ji dru štvo us po sta vlja tra de off 
iz me đu ni voa ko ri sno sti za raz li či te dru štve ne gru pe (kla se). Kri va mo gu ćih ko ri sno sti po-
ka zu je po ve ća nje ko ri sno sti za vla snič ku kla su (no men kla tu ru), sa Uf

0 na Uf
1 i sma nje nje 

ko ri sno sti za rad nič ku kla su sa UC
0 na UC

1. Dru štvo je u bo ljem po lo ža ju na vi šoj kri voj 
dru štve ne in di fe rent no sti, isto kao što je dru štve na gru pa (kla sa) u bo ljem po lo ža ju na 
vi šoj kri voj in di fe rent no sti gru pe. Dru štvo se opre de lju je za tač ku na kri voj mo gu ćih ko-
ri sno sti u ko joj se ova do di ru je s kri vom dru štve ne in di fe rent no sti.

Po me ra njem dru štva na kri voj mo gu ćih ko ri sno sti pu tem dru štve nog iz bo ra (kroz 
pro ces po li tič kog od lu či va nja) ka pri va ti za ci ji u is toč no e vrop skim ze mlja ma na kon 1989. 
go di ne, rad nič ka kla sa se na šla na ni žoj kri voj dru štve ne in di fe rent no sti, a ti me i dru štvo 
u ce li ni, što je do ve lo do dez in te gra ci je nje go vih struk tu ra kroz pro ces pri va ti za ci je.

Pro ces tran zi ci je, od no sno pri va ti za ci ja kao njen cen tral ni deo pra ćen je ogrom nim 
struk tu ral nim lo mo vi ma, pa dom re al nog dru štve nog pro iz vo da, pa dom za po sle no sti, ra-
stom in fl a ci je, sla blje njem dr žav nih in sti tu ci ja, na ro či to sud stva kroz de za vu i sa nje za ko-
na i po ra stom ko rup ci je i kri mi na la. 

Pri va ti za ci ja ni je do pri ne la pro me ni struk tu re ka pi ta la u Sr bi ji, kao ni u osta lim is toč-
no e vrop skim ze mlja ma, te ni po ve ća nju iz vo za ni ti pri me ni no vih teh no lo gi ja i po ve ća-
nju ni voa za po sle no sti. U Sr bi ji je ni vo in du strij ske pro iz vod nje u 2001. od no sno 2003. 
iz no sio sve ga 44 od sto ostva re nog ni voa pro iz vod nje u 1990. go di ni. Ni vo za po sle no sti 
je 2001. iz no sio 66 od sto, a 2003. sve ga 52 od sto od ostva re nog ni voa za po sle no sti u 
1990. go di ni.

Iz voz od 2,7 mi li jar di do la ra u 2003. bio je vi ši u od no su na 2001. go di nu, ka da je 
iz no sio 1,9 mi li jar di do la ra, ali je bio znat no ni ži u od no su na 1990, ka da je iz ve ze no ro ba 
i uslu ga za 5,8 mi li jar di do la ra. Ni zak ni vo iz vo za pra tio je ve o ma iz ra žen rast uvo za, ko ji 
je u 2003. iz no sio go to vo osam mi li jar di di na ra, a to je bi lo iz ra zi to vi še ne go u 2001, ka-
da je uve ze no ro ba i uslu ga za 4,8 mi li jar de do la ra, a vi še u od no su na 1990. go di nu, ka da 
je uvoz iz no sio oko 7,5 mi li jar di do la ra. Pri vre du u Sr bi ji, kao i u dru gim post ko mu ni stič-
kim ze mlja ma ka rak te ri še rast de fi  ci ta spolj no tr go vin ske raz me ne i dra ma tič no sma nje nje 
po kri ve no sti uvo za ostva re nim iz vo zom. Spolj no tr go vin ski de fi  cit se već go di na ma u 
Sr bi ji kre će 11–13 od sto BDP. U 1990. spolj no tr go vin ski de fi  cit je iz no sio 1,6 mi li jar di 
do la ra, a 2001. go di ne – 2,9 mi li jar di do la ra, 2003. – 5,3 mi li jar de do la ra a 2004. go di ne 
čak 7,4 mi li jar de do la ra. Sa ra stom de fi  ci ta na glo je opa da la po kri ve nost uvo za iz vo zom, 
od 78 u 1990. na sve ga 33,3 od sto u 2003. go di ni.

Pro seč na ot pi sa nost opre me na ni vou ce lo kup ne pri vre de u Sr bi ji iz no si čak 83,3 
od sto a u in du stri ji je ne što i vi ša po što je ot pi sa nost do sti gla 86,6 od sto. Teh no lo ška za-
o sta lost je ta ko đe ve o ma vi so ka, jer naj ve ći deo opre me po ti če iz dru ge po lo vi ne se dam-
de se tih i pr ve po lo vi ne osam de se tih go di na pro šlog ve ka. Zgra de i ne po kret na imo vi na 
pre du ze ća u Sr bi ji da nas su vred ni je od ma ši na i opre me (pre ma zva nič nim po da ci ma 
na kra ju 2001. go di ne, aku mu li ra ni gu bi ci pri vre de Sr bi je do sti gli su 12 mi li jar di evra i 
tri pu ta su ve ći od vred no sti opre me). To zna či da su gu bi ci, prak tič no, „pro gu ta li” svu 
opre mu i do bar deo obrt nog ka pi ta la. Pro ce nju je se da od ukup ne pro da je ro ba i uslu ga 
na iz voz ide sa mo 8,4 od sto, ta ko da se ni zak ste pen iz vo zne spo sob no sti, pri vi so koj uvo-
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znoj za vi sno sti pri vre de u Sr bi ji is ka zu je u po me nu tom na ra sta ju ćem spolj no tr go vin skom 
de fi  ci tu.1

5. Sr bi ja 1989 – 2003: hro nič no ano mič no sta nje2

Neo r ga ni zo va nost so ci jal no-po li tič kih sna ga i dru štve nih po kre ta ko ji bi mo gli bi ti 
agen si dru štve nih pro me na u Sr bi ji, po sled njih pet na est go di na, za po sle di cu ima ano mi ju 
dru štve ne or ga ni za ci je.

Kri mi na li za ci ja zva nič ne eko no mi je raz vi la se u pe ri o du so ci ja li stič kog sa mo u pra-
vlja nja u Ju go sla vi ji. Ona se gra ni či la sa ko rup ci jom i ima la je ten den ci ju stal no ra stu ćeg 
od stu pa nja iz me đu zva nič ne i pra ve stvar no sti eko nom skog ži vo ta. Kri mi na li za ci ja eko-
nom skog ži vo ta ogle da la se u obi lju ra zno vr sno sti po lu i le gal nih de lat no sti, sum nji vih 
po slo va nja, grup nih i in di vi du al nih. Dru štve ne ne jed na ko sti ostva ri le su se upra vo na 
sti ca nju eko nom ske ko ri sti (ili pri vi le gi ja) kr še njem va že ćih pro pi sa i na sr ta ji ma na dru-
štve nu svo ji nu. Bi le su odo ma će ne ve o ma fl u id ne gra ni ce iz me đu ak tiv no sti ko je su u 
skla du sa za ko nom i onih ko je su u osno vi ile gal ne.3

Kra jem 80-ih go di na Ju go sla vi ju je ka rak te ri sa la „raz dro blje nost dru štva”, a pro ces 
„raz la ga nja” (ras pa da) bio je za hva tio rad nič ku kla su, Sa vez ko mu ni sta Ju go sla vi je, Sin-
di kat, pro fe si o nal na udru že nja. Ide o lo ško, or ga ni za ci o no i ka drov sko sla blje nje SKJ uslo-
vi lo je da su „ve li ke dru štve ne gru pa ci je” osta le bez „or ga ni zo va ne sna ge”.

„Mo ra lo je bi ti ja sno da se ras pao ra ni ji, ma da ’la bav’ so ci jal ni blok ’rad nih lju di’, 
za po sle nih u dru štve nom sek to ru, da su rad ni ci iz gu bi li go to vo sva ku re al nu eko nom sku 
i po li tič ku moć usled du go traj ne eko nom ske kri ze dru štve nog sek to ra, ali i kri ze nji ho ve 
’avan gar de’ (SKJ) i osta lih ’rad nič kih or ga ni za ci ja’ i da su re al ni iz vo ri mo ći (sred stva pri-
nu de, no vac, in for ma ci je) sa svim iz van do ma ša ja rad nih lju di i nji ho vih or ga ni za ci ja.”4

U Ju go sla vi ji su kra jem 80-ih go di na prak tič no de lo va la tri si ste ma, je dan zva nič ni 
iz ra žen u za ko ni ma i dru gim pro pi si ma vla sti, dru gi, ko ji se is ka zi vao u fak tič koj po li ti ci 
„moć ni ka” unu tar in sti tu ci ja vla sti, i tre ći, „si stem iz be ga va nja pro spi sa” ko jim se slu žio 
„na rod” da bi ubla žio po sle di ce dva pret hod no po me nu ta „si ste ma”. Sna la že nje „obič nih” 
lju di, osim što je ubla ža va lo ne ke lo še po sle di ce vla da ju ćeg „re da stva ri”, do pri no si lo je 
za dr ža va nju i „zva nič nog”, kao i onog kva zi zva nič nog „si ste ma moć ni ka”.

Pod okri ljem re ži ma Slo bo da na Mi lo še vi ća od 1989. go di ne, ka da su za po če li tran zi-
ci o ni pro ce si u Is toč noj Evro pi, u Sr bi ji je do šlo do po ste pe nog uob li ča va nja „ka pi ta li zma 
no men kla tu re” ši re njem struk tu ra kri mi na li zo va ne i „si ve” eko no mi je či ji su ru di men-
tar ni ob li ci za sno va ni u si ste mu so ci ja li stič kog sa mo u pra vlja nja. Pro ce nju je se da je u 
Ju go sla vi ji 1991. u si voj eko no mi ji stvo re no 31,1% re gi stro va nog dru štve nog pro iz vo da, 
u 1992. čak 41,7%, a uče šće „si ve eko no mi je” za vre me hi pe rin fl a ci je 1993. go di ne pre-

1) Prof. dr Pe ro Pe tro vić, „Do me ti i per spek ti ve da lje pri va ti za ci je u Sr bi ji”, Srp ska slo bo dar ska mi sao, br. 
6, Be o grad, no vem bar–de cem bar 2005, str. 25, 13.

2) O te o rij sko-ana li tič kom obra scu „ano mič nog sta nja” dru štva vi de ti: Mi o drag Ran ko vić, „So ci o lo ška 
pro u ča va nja de for ma ci ja i gra ni ce dru štve nog raz vit ka”, De for ma ci je i gra ni ce dru štve nog raz vit ka. Pri lo zi so-
ci o lo škoj te o ri ji, knji ga I, In sti tut za so ci o lo ška is tra ži va nja Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du, Be o grad, 1989.

3) E. Ber ko vić, So ci jal ne ne jed na ko sti u Ju go sla vi ji, Eko nom ski in sti tut i „Eko no mi ka”, Be o grad, 1986.
4) Prof. dr Sil va no Bol čić, „O so ci o lo škim i eko nom skim sna ga ma i so ci o lo škim ’oslon ci ma’ re for me (so-

ci o lo ški ko men tar re for me 1990), Pri vred na re for ma 1990. – put u tr ži šnu eko no mi ju, In sti tut dru štve nih na u ka, 
Cen tar za eko nom ska is tra ži va nja, Be o grad, 1993, str. 382.
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šlo je 50% bru to dru štve nog pro iz vo da.1 Od 2003. do la zi do zna čaj nog po ra sta ne le gal ne 
eko no mi je, pro ce ne se kre ću u ra spo nu 30–50 od sto. Pre ma po da ci ma Na rod ne ban ke 
Sr bi je iz 2002. go di ne, oko če ti ri mi li jar de evra cir ku li še (ili je te za u ri sa no) van le gal nog 
sek to ra fi  nan sij skih to ko va. „Po li tič ki kri mi nal” (ra fi  ni ra ne me to de bor be sa po li tič kim 
pro tiv ni ci ma, raz ne mla ver za ci je, za ve re, pro tek ci o ni zam, ma ni hej stvo i dr.) i „pr lja vi ra-
to vi”, kao dve osnov ne po lu ge Mi lo še vi će vog re ži ma, sve do či li su o du bo koj dru štve noj 
kri zi raz vit ka u Sr bi ji, ali su isto vre me no bi li i po li tič ki okvir stva ra nja no ve so ci jal ne 
struk tu re dru štva. „Sa mo u prav ni” i rat ni pro fi  te ri po la ko su po sta ja li vla snič ka kla sa, dok 
je svet ra da po ste pe no bio is klju či van iz pro ce sa dru štve nih pro me na me to da ma kraj nje 
pa u pe ri za ci je (hi pe rin fl a ci jom, sta vlja njem em bar ga na po di za nje šted nih ulo ga gra đa na, 
ot pu šta njem, vr to gla vim ra stom ce na na ma lo uz isto vre me ni pad ce ne ra da, ne re dov nim 
is pla ći va njem pot pu no obez vre đe nih pen zi ja i so ci jal nih da va nja itd.). Sa za mi ra njem 
zva nič ne eko no mi je, uz di za la se špe ku la tiv na, ko ja se fi  nan si ra la pre li va njem dru štve nog 
ka pi ta la, na vi dljiv ili ma nje vi dljiv na čin, u dže po ve „eli te no men kla tu re” i po sred nom 
dr žav nom pljač kom sta nov ni štva. Osnov špe ku la tiv ne eko no mi je či ni la je „tr go vi na” 
(šverc) naf tom, ci ga re ta ma, de vi za ma, dro gom i oruž jem. Zlo u po tre bom po lo ža ja „eli ta 
mo ći” u Sr bi ji (bi ro krat ska, voj na i eko nom sko-teh no krat ska) bi la je glav ni or ga ni za tor 
kri mi na li zo va ne eko no mi je, iz ko je je iz vu kla, za pri li ke u Sr bi ji ve li ke za ra de i aku mu-
li ra la ka pi tal. Vla snič ka kla sa, „eli ta no men kla tu re”, ko ja je svo je bo ga će nje za po če la u 
sa mo u prav nom so ci ja li zmu pu tem tzv. „ko ri snih mal ver za ci ja”, a na sta vi la ga kroz kri-
mi na li zo va nu eko no mi ju u uslo vi ma si stem ske kri ze dru štva, iako je po sta la do mi nan tan 
dru štve ni su bjekt u Sr bi ji već sre di nom de ve de se tih go di na, ni je mo gla da po sta ne i so-
ci jal ni agens dru štve nog raz vit ka. Na ci o nal nim pro jek ti ma i ma ni hej skom na ci o na li stič-
kom pro pa gan dom, i po red po čet nih uspe ha, ni je se mo gla oču va ti dru štve na ko he zi ja u 
Sr bi ji, i kri za dru štve ne so li dar no sti je po sta ja la sve du blja, a opa da nje za jed ni štva sve 
ve će. Ano mič ni pro fi l si tu a ci je u Sr bi ji u pred ve čer je „pe to ok to bar skih pro me na” ogle dao 
se u sla blje nju vred no snih osno va za jed ni štva, gu blje nju smi sa o no sti i spon ta nog ko lek tiv-
nog kon sen zu sa, unu tra šnjim mo ral nim kon fl ik ti ma, dez or ga ni za ci ji, od su stvu mo ti va ci-
je, kr še nju in sti tu ci o nal nih obra za ca i nor mi. Ano mi ja dru štve ne or ga ni za ci je od ra ža va la 
je po re me ća je u so ci jal nom po ret ku i pre ti la slo mom re gu la ci o nih nor mi. Po sle di ce ano-
mič nog sta nja u Sr bi ji bi li su štraj ko vi, po rast kri mi na la, de val va ci ja mo ral nih vred no sti, 
mo ral na dez in te gra ci ja lič no sti, ne e fi  ka snost pra vi la po na ša nja i dr. Po rast al ko ho li zma 
me đu sta nov ni štvom, pro sti tu ci ja, te ški zlo či ni, „po li tič ki kri mi nal”, raz li či ti ob li ci agre-
si je i pred ra su da (ver skih, na ci o nal nih, ge ne ra cij skih), afe re u po li tič kom i eko nom skom 
ži vo tu – bi le su pra te će po ja ve ano mič nog sta nja u Sr bi ji.

Isto rij ska is tra ži va nja za sno va na na mo de lu „ano mič ne si tu a ci je”, a vr še na na ši roj 
ana li tič koj ska li, sva ka ko bi osve tli la sve pro ti vu reč no sti dru štve nog raz vit ka u Sr bi ji de-
ve de se tih go di na XX ve ka.

***
Do 2002. go di ne svo jin ska struk tu ra pred u ze ća u Sr bi ji se dra stič no iz me ni la. Vi še od 

70% pred u ze ća (ili 141.956 od ukup no 172.551) su pri vat na pred u ze ća. Bez ozna ke svo ji-

1) Bi lja na Jo va no vić-Ga vri lo vić, „Po li ti ka tr ži šta ra da i ne za po sle nost u pro ce su tran zi ci je ju go slo ven ske 
pri vre de”, In sti tu ci o nal na in fra struk tu ra u tran zi ci ji ka tr ži šnoj eko no mi ji, In sti tut dru štve nih na u ka, Cen tar za 
eko nom ska is tra ži va nja, Be o grad, 1994, str. 220; Mla di i si ro ma štvo, Gru pa 484, Be o grad, 2005, str. 7.
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ne ima 21.230 pred u ze ća. Naj ve ći broj, po po re klu ka pi ta la či ne pred u ze ća do ma ćeg ka pi-
ta la (148.792). Broj pred u ze ća stra nog ka pi ta la iz no si 539, a me šo vi tog ka pi ta la 1.790.

Ne za po sle nost je u Sr bi ji po sta la cen tral ni dru štve ni pro blem. In deks ukup nog bro ja 
za po sle nih 2002. u Sr bi ji i Cr noj Go ri pao je na 79 u od no su na 1990. go di nu. Iako pri vat-
na pred u ze ća, ka ko smo vi de li, či ne vi še od 70% ukup nog bro ja pred u ze ća, ona upo šlja-
va ju sa mo 23,6% za po sle nih u Sr bi ji, a pred u ze ća u dru štve noj i dr žav noj svo ji ni 66,5%. 
Pred u ze ća u za dru žnoj i me što vi toj svo ji ni za po šlja va ju 8,3% za po sle nih, a pred u ze ća 
bez ozna ke svo ji ne 1,6%. U Sr bi ji, kao i u či ta voj Is toč noj Evro pi, no vo na sta la pri vat na 
pred u ze ća ni su u sta nju da raz vi ju obim pro iz vod nje i obez be de tr ži šta za pla sman ro be 
ka ko bi omo gu ći la ve ću upo sle nost sta nov ni štva. Struk tu ra ne za po sle nih u Sr bi ji od go va-
ra struk tu ri ne za po sle nih u is toč noj Evro pi, a obr nu to je pro por ci o nal na struk tu ri ne za po-
sle nih u za pad noj Evro pi. Dok je u ze mlja ma za pad ne Evro pe naj ve ća sto pa ne za po sle nih 
me đu ne kva li fi  ko va nom i po lu kva li fi  ko va nom rad nom sna gom, u Sr bi ji li ca sa vi so kom, 
vi šom i sred njom ško lom, pre ma go di šnjem pro se ku 2002. go di ne či ne 34,1% od ukup no 
ne za po sle nih. Od mah iza njih su ne kva li fi  ko va ni rad ni ci ko ji či ne 32,8% ne za po sle nih, 
a za tim vi so ko kva li fi  ko va ni i kva li fi  ko va ni rad ni ci ko ji uče stvu ju u ukup nom bro ju ne za-
po sle nih sa 27,5%. Pri u če ni rad ni ci či ne 5,6% ne za po sle nih.1 Me đu tim, pre ma po da ci ma 
Sa ve znog bi roa za po slo ve za po šlja va nja 1993. go di ne 40,7% ne za po sle nih bi li su ne kva-
li fi  ko va ni ili po lu kva li fi  ko va ni rad ni ci, te li ca sa ni žim struč nim obra zo va njem. To kom 
90-ih go di na, pak, ne kva li fi  ko va ni, po lu kva li fi  ko va ni i rad ni ci sa ni žim obra zo va njem 
či ni li su vi še od 30% za po sle nih u pri vre di. 

Ta ko je pro ces pri va ti za ci je u Sr bi ji do veo do re ver zi bli ne pro me ne struk tu re ne za-
po sle nih. Od no sno u Sr bi ji i u Ju go sla vi ji do za po či nja nja pri va ti za ci je struk tu ra ne za po-
sle nih od go va ra la je evrop skoj, a za tim je pro ce nat kva li fi  ko va nih rad ni ka po čeo u njoj 
ra pidno da ra ste. U 2004. i 2005. go di ni ne kva li fi  ko va ni rad ni ci (I, II ste pen struč ne spre-
me) su či ni li 37% od svih ne za po sle nih rad ni ka u Sr bi ji, kva li fi  ko va ni (III, IV) 54,6%, 
a vi so ko kva li fi  ko va ni (V, VI, VII) 8,4%. Udeo ko ri sni ka nov ča ne na kna de u ukup noj 
ne za po sle no sti iz no sio je 2005. go di ne sa mo 7,2%.2 

1) Sta ti stič ki go di šnjak Sr bi je i Cr ne Go re 2003, Za vod za sta ti sti ku, Be o grad, 2003.
2) Struk tu ra ne za po sle nih li ca pre ma struč noj spre mi u de cem bru 2005. go di ne: I – 281.422 (31,4%); II 

– 50.032 (5,6%); III – 242,249 (27,0%); IV – 247.008% (27,6%); V – 10.565 (1,2%); VI – 32.065 (3,6%); VII 
– 32.312 (3,6%); VI II – 44 li ca.

Pre ma po da ci ma Re pu blič kog za vo da za sta ti sti ku u de cem bu 2005. go di ne u Sr bi ji je bi lo za po sle no 2.045.087 
li ca, od to ga u svim ob li ci ma svo ji ne 1.513.728 li ca i 531.359 onih ko ja sa mo stal no oba vlja ju de lat nost.

Kra jem de cem bra 2005. re gi stro va no je 990.669 li ca ko ja tra že za po sle nje, od če ga 54,7% ili 542.376 že-
na. Kra jem de cem bra 2005. re gi stro va no je 895.697 ne za po sle nih li ca od če ga je 54,3% ili 486.378 že na. Sto pa 
zva nič no re gi stro va ne ne za po sle no sti u de cem bru 2005. iz no si la je 27,19%. Kra jem de cem bra 2005. go di ne, od 
ukup nog bro ja ne za po sle nih bi lo je re gi stro va no 466.924 li ca ko ja pr vi put tra že za po sle nje, od če ga 57,6% ili 
269.160 že na. Pre o sta lih 428.773 li ca pret hod no je bi lo u rad nom od no su, od če ga 50,7% ili 217.218 že na. U 
de cem bru 2005. uče šće li ca ko ja pr vi put tra že za po sle nje u ukup nom bro ju ne za po sle nih iz no si lo je 52,1%, dok 
je uče šće ne za po sle nih li ca sa pret hod nim rad nim is ku stvom u ukup noj ne za po sle no sti iz no si lo 47,9%. Naj ve će 
uče šće u re gi stro va noj ne za po sle no sti pre ma du ži ni če ka nja na za po sle nje ima ju li ca ko ja če ka ju do jed ne go di-
ne (28,0%), a za tim sle de ona ko ja če ka ju 1–2 go di ne (20,2%), 3–5 go di na (15,1%), 2–3 go di ne (11,4%), pre ko 
10 go di na (11,3%), 5–8 go di na (9,9%) i 8–10 go di na (3,9%). Naj ve će uče šće u re gi stro va noj ne za po sle no sti po-
sma tra no pre ma sta ro sti ima ju ne za po sle na li ca 31–40 go di na (25,4%), a za tim sle de li ca 41–50 go di na (21,4%), 
a sa 50 i vi še go di na sta ro sti (18,7%), 19–25 go di na (18,4%), 26–30 go di na (15,2%) i do 18 go di na sta ro sti 
(0,9%). Od ukup nog bro ja ne za po sle nih li ca pre ko dve go di ne (du go traj na ne za po sle nost) na za po sle nje če ka 
51,7% ili 463.369 li ca, od če ga 57,8% ili 267.762 že ne. Od ukup nog bro ja ne za po sle nih struč nih rad ni ka 48,9% 
če ka na za po sle nje pre ko dve go di ne, dok je kod ka te go ri je ne struč nih ovaj pro ce nat ve ći i iz no si 56,6%.

U pe ri o du ja nu ar–de cem bar 2005. go di ne, re gi stro va no je 602.558 slo bod nih me sta od če ga 60,1% na od re-
đe no vre me, 39,9% na neo d re đe no. U od no su na isti pe riod 2004. go di ne za be le že no je po ve ća nje za 18,7%. Od 
ukup nog bro ja pri ja vlje nih po tre ba za rad ni ci ma 69,8% se od no si na struč ne, a 30,2% na ne struč ne rad ni ke. U 
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Sto pa ne za po sle no sti u Ju go sla vi ji, sa vi so kih 12% na po čet ku 80-ih, do sti gla je po-
čet kom 90-ih pre ko 17%, a u pe ri o du 2004–05. kre ta la se oko 30% (zva nič no) ili 50% 
(ne zva nič ne pro ce ne).

U Sr bi ji je ok to bra 2002. go di ne bi lo oko 500.000 ne za po sle nih,1 a kra jem de cem bra 
2005. re gi stro va no je 895.697 ne za po sle nih li ca. Od to ga su oko po lo vi nu či ni la li ca ko ja 
su pr vi put tra ži la za po sle nje, a dru gu po lo vi nu li ca ko ja su osta la bez po sla kao teh no lo-
ški vi ško vi ili usled li kvi da ci je fi r mi.

Sa vez ne za po sle nih Be o gra da je u svom ra du sa ne za po sle ni ma kroz ra di o ni ce, okru-
gle sto lo ve, de bat ne klu bo ve, otvo re na vra ta uočio sle de će naj ve će pre pre ke u za po šlja va-
nju mla dih: ne in for mi sa nost u tra že nju po sla; ne do sta tak prak tič nih zna nja; pred ra su de 
po slo da va ca pre ma od re đe nim ka te go ri ja ma ne za po sle nih (mla di, že ne, iz be gla i ra se-
lje na li ca, sta ri ji od 50 go di na); ne do sta tak rad nih me sta – ne us kla đe nost iz me đu po tre-
ba na tr ži štu ra da i si ste ma obra zo va nja; dis kri mi na ci ja pri za po šlja va nju: že ne, mla di, 
inva li di, biv ši za vi si ci; ne po ti zam u in sti tu ci ja ma dr žav ne upra ve; ko rup ci ja; ne in for mi-
sa nost mla dih pri iz bo ru za ni ma nja (lo ša pro fe si o nal na ori jen ta ci ja); ne po sto ja nje sti mu-
la tiv nih si ste ma od stra ne dr ža ve za za po šlja va nje pri prav ni ka i vo lon te ra u ve ćem bro ju; 
ne do volj na in for mi sa nost o pro ce su sa mo za po šlja va nja - pred u zet nič kim ini ci ja ti va ma; 
neo bra zo va nost pred u zet ni ka; ne po sto ja nje po volj nih kre di ta za za po či nja nje sop stve nog 
po sla; pa siv nost i apa ti ja mla dih pri tra že nju po sla i ne za in te re so va nost ne za po sle nih za 
sin di kal no or ga ni zo va nje.2

Dru štve ni pro iz vod Sr bi je, iz ra žen u stal nim ce na ma 1994. go di ne, pao je sa 47.201 
mi lion di na ra, ko li ko je iz no sio 1989, na 20.693 mi li o na di na ra 2001, što zna či da je pre-

pe ri o du ja nu ar–de cem bar 2005. go di ne, pre ma iz ve šta ji ma o za sni va nju rad nog od no sa do sta vlje nim slu žba ma 
za za po šlja va nje za po sli lo se 537.139 li ca, od če ga 46,7% ili 250.681 že na. Od ukup nog bro ja 39,4% se za po-
sli lo na neo d re đe no vre me, a 60,6% na od re đe no vre me. U od no su na isti pe riod 2004. go di ne re gi stro va no je 
po ve ća nje za po šlja va nja za 22,2%.

U pe ri o du ja nu ar–de cem bar 2005. u od no su na 2004. go di nu, za be le žen je po rast bro ja slo bod nih rad nih 
me sta u sle de ćim obla sti ma: ak tiv nost u ve zi sa ne kret ni na ma (49,1%), fi  nan sij sko po sre do va nje (42,2%), gra-
đe vi nar stvo (33,2%), ho te li i re sto ra ni (27,6%), dr žav na upra va i oba ve zno so ci jal no osi gu ra nje (21,6%), pre-
ra đi vač ka in du stri ja (20,6%) i tr go vi na (20,1%). U od no su na 2004. za be le že no je sma nje nje bro ja slo bod nih 
rad nih me sta u obla sti obra zo va nja (5,5%), pro iz vod nje i snab de va nja elek trič nom ener gi jom, ga som i vo dom 
(3,3%) i va đe nja ru da i ka me na (1,7%). U pe ri o du ja nu ar–de cem bar 2005, u od no su na 2004. go di nu, za be le žen 
je po rast za po šlja va nja u sle de ćim obla sti ma: ak tiv no sti u ve zi sa ne kret ni na ma (43,1%), fi  nan sij sko po sre do-
va nje (39,8%), gra đe vi nar stvo (36,9%), ho te li i re sto ra ni (33,7%), pre ra đi vač ka in du stri ja (23,4%), sa o bra ćaj i 
ve ze (22,2%) i tr go vi na (21,6%). U od no su na isti pe riod 2004. go di ne, za be le že no je sma nje nje za po šlja va nja 
u obla sti de lat no sti pro iz vod nje i snab de va nja elek trič nom ener gi jom, ga som i vo dom (4,5%).

Po sma tra no pre ma ob li ku svo ji ne pred u ze ća u 2005. naj vi še slo bod nih rad nih me sta bi lo je u pri vat noj 
svo ji ni – 342.617, dok je u dru štve noj svo ji ni re gi stro va no 209.942. U od no su na isti pe ri o du 2004. za be le že no 
je po ve ća nje pri ja vlje nih po tre ba za rad ni ci ma u pri vat noj svo ji ni za 33,8%, a u dru štve noj svo ji ni za 1,5%. 
Slič na si tu a ci ja je i ka da je reč o za po šlja va nju. U pri vat nom sek to ru u 2005. bi lo je za po sle no 309.100 li ca, a u 
dru štve nom 173.850 li ca. U od no su na 2004. go di nu za be le že no je po ve ća nje za po šlja va nja u pri vat nom sek to ru 
za 36,3%, a u dru štve nom sek to ru za 5,63%.

Pre ma po da ci ma za de cem bar 2005, pra vo na nov ča nu na kna du je ostva ri lo 64.677 li ca, što je bi lo za 1,6% 
ma nje u od no su na 2004. go di nu. Od ukup nog bro ja ko ri sni ka nov ča ne na kna de 24.051 li ce (37,2%) ko ri sti lo je 
ovo pra vo kao teh no lo ški vi šak, a 6.569 li ca (10,2%) usled ste ča ja ili li kvi da ci je.

Kra jem de cem bra 2005. u Re pu bli ci Sr bi ji naj ve će uče šće u ukup nom bro ju ne za po sle nih li ca za be le že no 
je u sle de ćim okru zi ma: be o grad skom (16,0%), ju žno-bač kom (9,2%), ma čvan skom (5,62%), ni šav skom 5,4%) 
i srem skom okru gu (5,2%), dok je naj ma nje uče šće za be le že no u: bra ni čev skom (1,1%), zo plič kom (1,5%), pi-
rot skom (1,5%), za je čar skom (1,6%), bor skom (1,7%) i ko lu bar skom okru gu (1,9%). Me seč ni sta ti stič ki bil ten, 
broj 40, de cem bar 2005.

1) Sta ti stič ki go di šnjak Sr bi je i Cr ne Go re 2003, Za vod za sta ti sti ku, Be o grad, 2003.
2) Ka ko do ći do po sla. Se dam ne iz be žnih ko ra ka u bor bi pro tiv ne za po sle no sti, Sa vez ne za po sle nih Be o-

gra da, Be o grad, 2005, str. 4. 
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po lo vljen. U istom pe ri o du na ci o nal ni do ho dak je, iz ra žen u stal nim ce na ma 1994, bio ta-
ko đe pre po lo vljen sa 36.668 na 17.235 mi li o na di na ra. U struk tu ri dru štve nog pro iz vo da 
u Sr bi ji i Cr noj Go ri u pe ri o du 1999 – 2001. go di ne, naj ve će uče šće ima le su pre ra đi vač ka 
in du stri ja (oko 35%) i po ljo pri vre da (oko 25%). U struk tu ri dru štve nog pro iz vo da pri vat-
nog sek to ra naj ve će uče šće ostva ru je po ljo pri vre da sa oko 80%. Struk tu ra dru štve nog pro-
iz vo da pri vat nog sek to ra osta la je ta ko ne pro me nje na u od no su na 1989. go di nu. Po red 
po ljo pri vre de, u struk tu ri dru štve nog pro iz vo da pri vat nog sek to ra uče stvu ju gra đe vi nar-
stvo i tr go vi na na ve li ko i ma lo.

In te re sant no je pri me ti ti da u iz dva ja nji ma sta nov ni štva šted nja go to vo i ne uče stvu je. 
Od ukup nog iz dva ja nja sta nov ni štva u Sr bi ji i Cr nog Go ri u 2002. go di ni, 79,9% od la zi lo 
je na iz dat ke za ro bu i uslu ge, a 16,3% na iz dat ke za po re ze, do pri no se, tak se, ca ri ne i sl. 
U ukup nim pri ma nji ma sta nov ni štva bru to lič ne za ra de za po sle nih uče stvo va le su sa 37,7% 
u to ku 2002. go di ne, pri ma nja od pro da je ro ba i uslu ga sa 34,3%, pri ma nja po osno vu pen zi-
ja sa 16,7%, a osta la lič na pri ma nja sa 8,2%. To zna či da u struk tu ri pri ma nja u Sr bi ji i Cr noj 
Go ri sa mo ne što vi še od jed ne po lo vi ne pri ho da (pla te i pen zi je) po ti če od ra da.1

Ova kva struk tu ra ras po de le na ci o nal nog pro iz vo da uka zu je ne sa mo na ogro man ste-
pen eks plo a ta ci je rad nič ke kla se pu tem per ma nent nog sni ža va nja ce ne ra da, već i na na ru-
ša va nje eko nom ski ra ci o nal nog si ste ma ras po de le.2

Pri va ti za ci ja je u Sr bi ji, kao i u osta lim ze mlja ma Is toč ne Evro pe, do ne la di rekt nu ko-
rist za ma nje od 2% sta nov ni štva, a in di rekt nu za ne što is pod 8% sta nov ni štva. Pro seč na 
pla ta je to kom 2004. bi la is pod 200 evra, a po čet kom iste go di ne bi la je za oko 17% ni ža 
u od no su na 2003. go di nu.

„Ima mo oko 0,25 od sto bo ga tih lju di, eli ta ili sve za jed no sloj do bro sto je ćih ob u hva ta 
oko de set od sto stav nov ni štva; vi ša kla sa (to su oni sa pre ko 200 eura po čla nu po ro di ce) 
ob u hva ta oko 15 od sto; vi ša sred nja (vi še od 100 eura po čla nu po ro di ce) 15 od sto sta-
nov ni štva...

Sve to za jed no po ka zu je da je 40 od sto sta nov ni štva iz nad gra ni ce si ro ma štva.
Ni ža sred nja kla sa (vi še od 70 eura po čla nu po ro di ce) ob u hva ta 20 od sto sta nov ni-

štva; vi ša do nja (vi še od 40 eura po čla nu do ma ćin stva) 20 od sto; ni ža do nja (vi še od 20 
eura po čla nu do ma ćin stva), de set od sto. U ovoj po sled njoj gru pi ja vlja se i glad, kao 
ma nje-vi še pra ti lac ži vo ta. (...)

Oko 15 od sto za po sle nih ne pri ma re dov no do ho dak. To su oni ko ji su na ra znim li sta-
ma, a već tri go di ne ne ra de i ne ma ju pri ma nja. Sve u sve mu, oko 60 od sto sta nov ni štva 
Sr bi je ži vi is pod li ni je si ro ma štva.”3

Ta ko je po čet kom XXI ve ka eko no mi ja u Sr bi ji na ni vou 50%, a in du stri ja na oko 
30% ono ga što je bi la 1989. go di ne. Od 2000. do 2004. go di ne, iz gu blje no je po la mi li o na 
rad nih me sta, a ra ču na se da je pet pu ta ma nje rad nih me sta otvo re no ne go što je za tvo-
re no. Si ro ma štvo je no va dru štve na po ja va u Sr bi ji, na sta la kra jem XX i po čet kom XXI 
ve ka, kao po sle di ca pa da dru štve nog pro iz vo da i ra sta ne jed na ko sti do hot ka.

Do po čet ka 90-ih go di na XX ve ka, si ro ma štvo (a po go to vo nje go vi eks trem ni ob li-
ci) ni je bi lo zna čaj no pri sut no u Sr bi ji. Obra zo va nje, zdrav stvo, so ci jal na za šti ta i osta le 

1) Sta ti stič ki go di šnjak Sr bi je i Cr ne Go re 2003, Za vod za sta ti sti ku, Be o grad, 2003.
2) Osnov ne pro por ci je ras po de le kao eko nom ska za ko ni tost de fi  ni šu da na na jam ni ne ot pa da 3/4 na ci o nal-

nog pro iz vo da, a da je pri bli žno 1/4 (što je 1/3 na jam ni ne) udeo do hot ka od svo ji ne. Vi de ti: Paul Sam nel son, 
Eko no mi ja, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1989, str. 533.

3) Mi lan Ni ko lić, „Po tra ga za al ter na ti vom: o eks pe ri men tu i pa ci jen tu”, Vre me, br. 713, Be o grad, 2. sep-
tem bar 2004.
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uslu ge bi le su do stup ne naj ve ćem bro ju gra đa na. Sa po če ci ma pri va ti za ci je u Sr bi ji do šlo 
je do na glog osi ro ma še nja naj ve ćeg de la sta no vi štva, sa jed ne stra ne, ali i do enorm nog 
bo ga će nja ma log bro ja lju di za hva lju ju ći ko rup ci ji, pri vred nom kri mi na lu, si voj eko no-
mi ji i dr. 

So ci o lo ško is tra ži va nje u Sr bi ji spro ve de no ju la i av gu sta 2000. go di ne po ka za lo je 
da je čak 85 od sto is pi ta ni ka sma tra lo da se na čin ži vo ta nji ho vog do ma ćin stva od 1990. 
go di ne po gor šao. U ta kvoj si tu a ci ji kao jed na od osnov nih i naj ra spro stra nje ni jih stra te gi ja 
pre ži vlja va nja uoča va se iz ra že na re duk ci ja po tre ba po je din ca (Cve tić, Ba bo vić, 2000).

Pre ma po da ci ma iz An ke te o ži vot nom stan dar du sta nov ni štva iz ma ja–ju na 2002. go-
di ne, na te ri to ri ji Sr bi je (bez Ko so va i Me to hi je) si ro ma šno je oko 800.000 lju di (10,6% 
sta nov ni ka ili oko 250.000 do ma ćin sta va). Ra di se o naj ve ćem is tra ži va nju ove vr ste u 
po sled nje vre me, ko jim je ob u hva ćen uzo rak od 6.386 do ma ćin sta va, tj. 19.725 po je di na-
ca. Do ma ćin stva su svr sta na u si ro ma šne po što je nji ho va po tro šnja bi la ma nja od 4.489 
di na ra ili 72 do la ra me seč no, tj. 2,4 do la ra dnev no, što je utvr đe no kao na ci o nal na li ni ja si-
ro ma štva. Ov de tre ba is ta ći či nje ni cu da je po me ra nje li ni je si ro ma štva sa 4.489 na 5.507 
di na ra (tj. sa 2,4 do la ra na 2,9 do la ra) po ve ća va broj si ro ma šnih na 1.600.000 (474.000 
do ma ćin stva), od no sno na 20%. Po treb no je ta ko đe uka za ti da ana li za ni je us pe la da u 
do volj noj me ri ob u hva ti iz be gli ce i in ter no ra se lje na li ca, kao ni Ro me ko ji su naj u gro že-
ni ji i či ji je ri zik si ro ma štva mno go ve ći u od no su na osta lo sta nov ni štvo (Stra te gi ja za 
sma nje nje si ro ma štva, 2003. go di ne).

Naj va žni je ka rak te ri sti ke si ro ma štva u Sr bi ji od go va ra ju op štim ka rak te ri sti ka ma si-
ro ma štva u Is toč noj Evro pi.

Si ro ma štvo u Sr bi ji je te sno po ve za no sa ni vo om obra zo va nja. Ri zik od si ro ma štva 
kod onih ko ji ni su za vr ši li osnov nu ško lu dva pu ta je ve ći od pro se ka po pu la ci je. Ne-
za po sle ni su su o če ni sa naj ve ćim ri zi kom od si ro ma štva (59,4 od sto ve ćim od pro se ka 
po pu la ci je). Sta ri (pre ko 65 go di na) či ne go to vo če tr ti nu ukup nog bro ja si ro ma šnih, 17,7 
od sto ukup nog sta nov ni štva, a vi sok ri zik od si ro ma štva naj vi še po ga đa oso be bez pen zi-
ja. Mla di se na la ze u ka te go ri ji sa nat pro seč nim ri zi kom od si ro ma štva – 12,7 od sto ove 
sta ro sne gru pe je si ro ma šno, a nji hov re la tiv ni ri zik od si ro ma štva za 20 od sto je ve ći 
u od no su na pro sek po pu la ci je. Po sma tra no pre ma ve li či ni do ma ćin stva, naj u gro že ni ja 
su do ma ćin stva sa pet i vi še čla no va. Pre ma sa sta vu do ma ćin stva, si ro ma štvo je naj vi še 
ras pro stra nje no me đu jed no čla nim i dvo čla nim sta rač kim do ma ćin stvi ma. Si ro ma štvo u 
Sr bi ji po sta lo je ru ral ni fe no men, kao u ve ći ni ze ma lja u tran zi ci ji. Ju go i stoč na Sr bi ja je 
re gion sa naj ve ćim ude lom si ro ma šnih, na ro či to ru ral na pod ruč ja, ko ja su dvo stru ko vi še 
iz lo že na ri zi ku si ro ma štva u od no su na pro sek ce le po pu la ci je. 

Pre ma eko nom skom i so ci jal nom po lo ža ju, iz be gla i in ter no ra se lje na li ca spa da ju 
me đu po seb no ugro že ne gru pe u Sr bi ji. Pre ma pro ce ni Ko me sa ri ja ta za iz be gli ce, u Sr bi ji 
je 2003. go di ne ži ve lo 278.000 iz be gli ca i vi še od 200.000 ra se lje nih sa Ko sme ta. Pro ce-
ne uka zu ju da je broj si ro ma šnih me đu ovim li ci ma iz me đu 120.000 i 140.000 (Pri lo zi 
Stra te gi ji za sma nje nje si ro ma štva, 2003).

U od no su na osta le ugro že ne gru pe, Ro mi su naj si ro ma šni ji i naj u gro že ni ji. U iz ra-
zi to ugro že nu gru pu spa da ju i oso be sa in vda li di te tom (pre ma pro ce na ma uku pan broj 
oso ba sa in va li di te tom iz no si oko 350.000). An ke ta o ži vot nom stan dar du uka zu je na 
jed na ku sto pu si ro ma štva že na i mu ška ra ca. Niz dru gih po ka za te lja go vo ri, me đu tim, o 
ne po volj nom eko nom skom i ukup nom po lo ža ju že na u Sr bi ji. Naj ve ći ri zik od si ro ma-
štva ja vlja se kod sta rih že na na se lu, sa mo hra nih maj ki, do ma ći ca, Rom ki nja, iz be gli ca, 
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neo bra zo va nih i ne za po sle nih že na, bo le snih i že na sa in va li di te tom, že na žr ta va na si lja 
(Stra te gi ja za sma nje nje si ro ma štva, 2003).

Po sled nja de ce ni ja dva de se tog ve ka mo že se ozna či ti kao pe riod „iz nu đe ne pro du že-
ne mla do sti” zbog ko je je vi še od dve tre ći ne mla dih že le lo da na pu sti ze mlju. Do šlo je 
do po ja ve fe no me na „stam pe do ge ne ra ci je” mla dih i sve iz ra že ni jeg pro ble ma „od li va 
mo zgo va”, tj. traj nom od la že nju obra zo va nih mla dih iz Sr bi je (Ni ko lić, 2004).

„Iz nu đe na pro du že na mla dost” i sve u kup no „od la ga nje ži vo ta” po me ra ju gra ni cu 
omla din skog do ba do 29 (Mo jić, 2004), pa i 35 go di na (Mi ha i lo vić, 2004). Na kon 2000. 
go di ne an ke te su po ka za le da ve ći na mla dih že li da na pu sti Sr bi ju zbog či nje ni ce da je 
tran zi ci o ni pe riod dug i da ži vot ni stan dard spo ro ra ste. 

Ana li za ne po sred nog po lo ža ja mla dih po ka zu je da pre ko 50 od sto za po sle nih mla dih 
i čak pre ko 70 od sto ne za po sle nih mla dih ži vi sa ro di te lji ma. Ve ći na mla dih (oko tri če tvr-
ti ne) oce nju je da se ma te ri jal no sta nje nji ho vih po ro di ca znat no po gor ša lo to kom 90-ih 
go di na, svr sta va ju ći svo je po ro di ce u ka te go ri ju do ma ćin sta va ko ja za do vo lja va ju osnov-
ne po tre be is hra ne i ode va nja, ali bez mo guć no sti da na ba ve va žni je kuć ne apa ra te.

Fi nan sij ska osku di ca po ve za na je i sa upo red nim pro ce som osa mo sta lji va nja mla dih 
(To ma no vić, Ig nja to vić, 2004). Ja sno se po ka za lo da je u Sr bi ji pro ces in di vi du a li za ci je 
uspo ren zbog ne do stat ka ba zič nih re sur sa: po sla, stam be nog pro sto ra, nov ča nih sred sta-
va. U ta kvoj si tu a ci ji, ra zu mlji vo, na sta je svo je vr sno „od ri ca nje od sa mo stal no sti”, „si-
stem ska in hi bi ci ja” i „stva ra nje vr li ne od nu žno sti” (To ma no vić, Ig nja to vić, 2004). Ta ko 
„osu je će na in di vi du a li za ci ja” do vo di do od la ga nja za vr šet ka ško lo va nja, bra ka, ra đa nja, 
stal nog za po sle nja... 

U dru štve nim uslo vi ma sve op šteg si ro ma štva zna čaj no je pri su stvo ri zič nog po na ša-
nja mla dih. Re zul ta ti is tra ži va nja su po ka za li da se 36 od sto mla dih opi ja bar jed nom me-
seč no, dok je ma ri hu a nu pro ba la jed na tre ći na. Pre ko po lo vi ne mla dih su pu ša či, a tre ći na 
se koc ka ili igra ne ku od iga ra na sre ću (Ju go vić, 2004).1

Za klju čak

Pe ri fer ni po lo žaj is toč ne Evro pe u svet skom ka pi ta li stič kom si ste mu uslo vio je za ka-
sne lu in du stri ja li za ci ju i od su stvo auten tič nog, ma sov nog, or ga ni zo va nog rad nič kog po-
kre ta na ovom ge o po li tič kom pro sto ru to kom či ta vog XX ve ka. Ne raz vi je nost pro le ter ske 
kla sne sve sti i nje ne ide o lo ške ar ti ku la ci je do pri ne la je odr ža nju tra di ci o nal ne auto ri tar ne 
po li tič ke kul tu re u da tim dru štvi ma i na njoj za sno va nih na ci o na li stič ko-po pu li stič kih 
ide o lo gi ja (kon zer va tiv no-na rod njač ke, na ci o nal no-ko mu ni stič ke i na ci o na li stič ko-li be-
ral ne). To je za po sle di cu ima lo da su se kao su bjek tiv ne (volj ne) po kre tač ke sna ge („su-
bjek tiv ni či ni lac”, „su bjek tiv ni fak tor”) dru štve nog raz vo ja i pro me na ja vi le „eli te mo ći” 
ko je su sup sti tu i sa le i u pot pu no sti kon tro li sa le di ri go va ne po li tič ke po kre te ko ji su ih 
pra ti li. Seg men tar nost rad nič kog po kre ta i or ga ni za ci ja one mo gu ći la je us po sta vlja nje 
prav ne dr ža ve, in sti tu ci je ko ja na sta je kao re zul tan ta kla sne bor be.

Hro nič na osku di ca fi  nan sij skog ka pi ta la i spolj na za du že nost osnov ne su ka rak te ri-
sti ke eko nom skih si ste ma ze ma lja is toč ne Evro pe to kom či ta vog XX ve ka. Stuk tu ral na 
eko nom ska za o sta lost ovog pe ri fer nog re gi o na usled ne rav no mer no sti raz vo ja kao ključ-

1) Mla di i si ro ma štvo, Gru pa 484, Be o grad, 2005, str. 7–9.
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nog in he rent nog prin ci pa svet skog ka pi ta li stič kog si ste ma, per ma nent no je ge ne ri sa la eko-
nom sko-so ci jal ne i po li tič ke kri ze raz li či tog ste pe na i in ten zi te ta to kom či ta vog XX ve ka. 
U me đu rat nom pe ri o du one su svoj iz raz do bi le u voj no fa ši stič kim dik ta tu ra ma, na kon 
Dru gog svet skog ra ta u si ste mu na ci o nal nog ko mu ni zma, a po sle nje go vog kra ha 1989. 
go di ne, u tran zi ci o nim re ži mi ma no men kla tu re ka pi ta li zma. 

Sva tri po me nu ta ob li ka dru štve nih si ste ma na sta la su kao pro iz vod dru šta va „me ha-
nič ke so li dar no sti” i svo ju le gi ti mi za ci ju su vr ši li pu tem tra di ci o na li stič kih-na ci o na li sti-
čkih obra za ca. 

Pri va ti za ci ja kao do mi nan tan pro ces tran zi ci je is toč no e vrop skih ze ma lja u prav cu no-
men kla tu re ka pi ta li zma do ve la je do dez in te gra ci je dru štve ne struk tu re i znat nog po gor ša-
nja po lo ža ja ra dič ke kla se u od no su na nje nu so ci jal nu si tu a ci ju u si ste mu real-so ci ja li zma. 

Ras pad Ju go sla vi je uslo vi lo je vi še me đu sob no struk tu ral no, ali ne i hro no lo ški po ve-
za nih isto rij skih pro ce sa. Jed ni su ima li funk ci ju uzro ka, a dru gi po vo da. 

Osnov ni isto rij ski uzrok ve zan je za pri ro du pro ce sa raz vo ja ju go slo ven skog pro sto ra 
kao evrop ske pe ri fe ri je. Kao pod ruč je ni ske aku mu la ci je ka pi ta la bio je osu đen na za ka-
sne lu in du stri ja li za ci ju i spo ru i de li mič nu di fe ren ci ja ci ju i in te gra ci ju dru štve ne struk tu-
re. To je va ži lo ka ko za Ju go sla vi ju kao ce li nu, ta ko i za sva ki njen sa stav ni deo (na ci o nal-
nu za jed ni cu). Ovaj pro ces je, pak, sa svo je stra ne uslo vio du go op sta ja nje tra ci o nal nih 
dru štve nih struk tu ra i na nji ma za sno va nog auto ri tar nog mo de la po li tič ke kul tu re. Da ti 
tra di ci o nal ni obra zac po li tič ke kul tu re ko ri sti le su „eli te mo ći” za le gi ti mi za ci ju i oču va-
nje vla sti pu tem ha ri zmat skog ka rak te ra po li tič ke ko mu ni ka ci je i pro pa gand nog uob li ča-
va nja ko lek tiv ne sve sti na prin ci pi ma „na ci o nal ne tra di ci je”. 

Me đu tim, sta nje „na ci o nal ne ko he zi je”, ka ko na ni vou na ci o nal nih za jed ni ca ta ko i 
na ju go slo ven skom, uvek je bi lo sa mo pri vid no, po što se ba zi ra lo na dru štvu „me ha nič-
ke”, a ne „or gan ske so li dar no sti” ko ja pod ra zu me va so ci jal nu har mo ni ju i rav no te žu. Du-
bo ka kla sna po de lje nost ovih dru šta va, s jed ne stra ne, i dru štve no-kla sna ne u te me lje nost, 
s dru ge, od re di le su dr žav ni apa rat kao osnov nu po lu gu kla sne do mi na ci je. Sto ga su ne sta-
bil nost po li tič kog si ste ma, krh kost dr žav nih struk tu ra i fl u id nost na ci o nal nih gra ni ca du-
go traj ne isto rij ske ka rak te ri sti ke ka ko ju go slo ven skih ta ko i na ci o nal nih dr ža va. Dru štvo 
„me ha nič ke so li dar no sti” ni je u mo guć no sti da ar ti ku li še ba zič ni dru štve ni kon sen zus o 
dr žav noj or ga ni za ci ji, a ti me ni da obez be di sta bil nost nje nih for mi i kla snu ute me lje nost 
i kon he rent nost. 

Pri va ti za ci ja je ima la ulo gu isto rij skog po vo da za ras pad SFRJ 1991. go di ne. Ko mu-
ni stič ki raz voj Ju go sla vi je, kao ni dru gih si ste ma na ci o nal nog ko mu ni zma pe ri fer nih dru-
šta va, ni je do veo do ko he zi je i sta bil no sti dru štve nih, eko nom skih, po li tič kih i dr žav nih 
struk tu ra, a objek tiv no, dru štve no-isto rij ski, ni je ni mo gao. Mit o „na ci o na lom raz vo ju” 
(„so ci ja li stič koj iz grad nji”) ni je bio za sno van na re al nim struk tu ral no-isto rij skim uslo-
vi ma, već na te žnji „su bjek tiv nih sna ga” za rav no prav ni jom in te gra ci jom ne raz vi je nih 
dru šta va u svet ski ka pi ta li stič ki si stem. Me đu tim, sa ma unu tra šnja lo gi ka svet skog ka pi-
ta li zma (za kon ne rav no mer no sti dru štve nog raz vo ja cen tra i pe ri fe ri je) uči ni la je „te o ri ju 
sko ka” ne re al nom i neo stvar lji vom kon cep ci jom. 

Ato mi zi ra na, neo r ga ni zo va na, ne po ve za na sa me đu na rod nim rad nič kim or ga ni za ci-
ja ma i in sti tu ci ja ma i na ci o nal no i dru štve no seg men ti ra na rad nič ka kla sa ni je mo gla 
ima ti funk ci ju so ci jal nog či ni o ca dru štve ne ko he zi je. Ona ni je mo gla ni bi ti auten ti čan, 
re le van tan i or ga ni zo van fak tor po li tič kog od lu či va nja u isto rij skim uslo vi ma kra ha ko-
mu ni stič kih si ste ma u Is toč noj Evro pi. Po sta la je „na ci o nal no ho mo ge ni zo van” kon fu zni 
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sled be nik „na ci o nal nih no men kla tu ra” ko je su svo ju or ga ni za ci o nu čvr sti nu u uslo vi ma 
dez in te gra ci je dru štva is ko ri sti le za in stru men ta li za ci ju po li tič ke mo ći za rad sti ca nja eko-
nom ske mo ći (svo ji ne nad dru štve nim ka pi ta lom i re sur si ma).
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Sum mary

Dis so lu tion of Yugo sla via and the Dis in te gra tion 
of So ci ety in the Post–1989 Eastern Euro pe

Pe rip he ral pla ce of Eastern Euro pe in the world ca pi ta list system has re sul ted in la-
te in du stri a li za tion and ab sen ce of aut hen tic, mass, or ga ni zed la bo ur mo ve ment in this 
ge o po li ti cal area thro ug ho ut the 20th cen tury. Un der de ve lo ped pro le ta rian class con sci o u-
sness and the lack of its ide o lo gi cal ar ti cu la tion ha ve con tri bu ted to the long-term ma in-
te nan ce of tra di ti o nal aut ho ri ta rian mo del of po li ti cal cul tu re in the se so ci e ti es and na ti o-
na list-po pu list ide o lo gi es ba sed on it (con ser va ti ve po pu lism, na ti o nal com mu nism and 
na ti o na list li be ra lism). This si tu a tion has re sul ted in the ri sing of the „eli tes of po wer” 
as su bjec ti ve (vo lun tary) dri ving for ces („su bjec ti ve fac tors”) of so cial de ve lop ment and 
chan ges. The se eli tes sub sti tu ted and com ple tely con trol led the gu i ded mo ve ments of 
the ir sup por ters. Seg men tal cha rac ter of the la bo ur mo ve ment and la bo ur or ga ni za ti ons 
ma de im pos si ble the fo un da tion of a sta te ba sed upon the ru le of law, which emer ges as 
a re sult of the class strug gle.

Chro nic lack of fi  nan cial ca pi tal and fo re ign debt ha ve been the main cha rac te ri stics 
of the eco no mic systems of East Euro pean co un tri es du ring the who le 20 cen tury. Struc-
tu ral eco no mic bac kward ness of this pe rip he ral re gion, due to an une ven de ve lop ment 
as the cru cial in he rent prin ci ple of the world system of ca pi ta lism, has ge ne ra ted per ma-
nently the pro blems of so cial dis so lu tion (et hnic con fl icts and vi o len ce) and the long term 
po li ti cal cri ses of va ri a ble in ten sity. In the in ter-war pe riod, the so cial and po li ti cal cri ses 
in Eastern Euro pe led to the esta blis hment of mi li tary-fa scists dic ta tor ships; af ter the Se-
cond World War, na ti o nal com mu nism was fo un ded as a mo del of the de ve lop ment; and 
in the post-1989 Eastern Euro pe, tran si tion re gi mes of no men cla tu re ca pi ta lism pro mi sed 
un pre ce den ted pro spe rity but they bro ught un pre ce den ted po verty.

All of the three men ti o ned forms of the so cial systems ha ve ori gi na ted in the so ci e ti es 
of „mec ha ni cal so li da rity” and we re le gi ti ma ted by the tra di ti o nal-na ti o na li stic pat terns.

Pri va ti sa tion as the do mi nant pro cess of tran si tion from na ti o nal com mu nism to no-
men cla tu re ca pi ta lism in Eastern Euro pean co un tri es has led to dis in te gra tion of the so-
cial struc tu res and to the con si de ra ble ag gra va tion of the so cial si tu a tion of the wor king 
class, com pa red with its po si tion du ring the pe riod of na ti o nal com mu nism.

Dis so lu tion of Yugo sla via was ca u sed by se ve ral struc tu rally, but not chro no lo gi cally 
in ter re la ted hi sto ri cal pro ces ses. So me of them had the fun ction of the ca u ses, and the ot-
hers, the fun ction of the mo ti ves.
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The na tu re of the de ve lop ment of the Yugo slav area as a Euro pean pe rip hery de ter mi-
ned the pro cess of dis in te gra tion the re of. As the area of low le vel of ca pi tal ac cu mu la tion, 
Yugo sla via was do o med to la te in du stri a li sa tion and slow and par tial dif fe ren ti a tion and 
in te gra tion of so cial struc tu re. That was va lid both for Yugo sla via on the who le and for its 
con sti tu ent parts (na ti o nal com mu ni ti es). This pro cess ca u sed long-term sur vi val of tra di-
ti o nal so cial struc tu res and aut ho ri ta rian mo del of po li ti cal cul tu re ba sed upon them. That 
tra di ti o nal mo del of po li ti cal cul tu re was used by the „po wer eli tes” for le gi ti ma ti sa tion 
and pre ser va tion of po wer by cha ri sma tic cha rac ter of po li ti cal com mu ni ca tion and pro pa-
gan da for ming of col lec ti ve con sci o u sness on the prin ci ples of „na ti o nal tra di tion”.

Ho we ver, the sta te of „na ti o nal co he sion” both on the Yugo slav le vel and on the le-
vel of na ti o nal com mu ni ti es was al ways just il lu sory due to the fact that it was ba sed on 
the so ci ety of „mec ha ni cal” but not „or ga nic so li da rity” which me ans ci vil har mony and 
ba lan ce. The de ep di vi sion bet we en clas ses in the se so ci e ti es, on the one si de, and gro-
un dles sness of the po si tion of the clas ses in the so ci e ti es, on the ot her si de, de ter mi ned 
the sta te ap pa ra tus as the main in stru ment of the class do mi na tion. The re fo re, in sta bi lity 
of the po li ti cal systems, the fra gi le sta te struc tu re and the fl uid na ti o nal bo un da ri es we re 
long-term hi sto ri cal cha rac te ri stics both of Yugo sla via and its con sti tu ent na ti o nal sta tes. 
The so ci e ti es of „mec ha ni cal so li da rity” are una ble to ar ti cu la te the ba sic so cial con sen-
sus abo ut or ga ni sa tion of the sta te and due to that they can not pro vi de sta bi lity of the sta te 
forms and the so cial gro und of the class’s po si ti ons. 

Pri va ti sa tion has been the hi sto ri cal re a son for dis so lu tion of Yugo sla via in 1991. The 
com mu nist pe riod in Yugo sla via, li ke the systems of na ti o nal com mu nism in the ot her 
pe rip he ral so ci e ti es, did not led to co he sion of the so ci ety and sta bi lity of the so cial, po-
li ti cal, eco no mic and sta te struc tu res. Ob jec ti vely, that was im pos si ble, re gar ding so cial 
and hi sto ri cal cir cum stan ce de scri bed abo ve. The myth of „na ti o nal de ve lop ment” („the 
bu il ding of so ci a lism”) has not been fo un ded on the real struc tu ral-hi sto ri cal con di ti ons 
and prac ti ces, but on an aspi ra tion of the „su bjec ti ve for ces” for equ al in te gra tion of un der-
de ve lo ped so ci e ti es in the world system of ca pi ta lism. Ho we ver, the own in he rent lo gic 
of the world ca pi ta lism (law of an une ven de ve lop ment of the cen tre and the pe rip hery) 
ma de the „the ory of jump” an un re a li stic and unac com plis hed con cep tion.

Ato mi sed, di sor ga ni sed, un co or di na ted with in ter na ti o nal la bo ur or ga ni sa tion, na ti-
o nally and so ci ally seg men ted Yugo slav wor king class co uld not be aut hen tic, re le vant, 
or ga ni sed fac tor in the pro ces ses of po li ti cal de ci sion ma king in the hi sto ri cal con di tion 
of the fall of the Eastern Euro pean com mu nist systems.

Con se qu ently, the wor king class be ca me na ti o nally ho mo ge ni sed con fu sed fol lo wer 
of „na ti o nal no men cla tu res” the or ga ni sa ti o nal strength and the po li ti cal po wer of which, 
in the si tu a tion of dis in te gra tion of so ci ety, was in stru men tal in ena bling them to se i ze 
eco no mic po wer (ow ner ship over sta te as sets and re so ur ces).
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ISKUŠENJA ISTORIOGRAFIJE O JUGOSLAVIJI 
– IZMEĐU STARE I NOVE ORTODOKSIJE

Danas smo svedoci različitog pristupa pisanju istorije Jugoslavije kako na prostoru 
zemalja naslednica tako i u svetu. Posebno je u fokusu pokušaj interpretacije uzroka nje-
nog nestanka u vrtlogu građanskog rata i krize na Balkanu koja još uvek traje i čiji se 
završetak ne nazire. Nestala je država o čijoj prošlosti ni za njenog trajanja nisu napisane 
celovite i produbljene istorije, nisu razrešene brojne kontroverze, a ušlo se u ishitreno 
traganje za uzrocima njenog sloma u koji su bili utkani mnogobrojni interesi, od lokalnih 
do globalnih. Na delu je stvaranje nove ortodoksije, ništa manje originalne od one koja 
se stvarala na ovom tlu posle Drugog svetskog rata. Kanoni politički korektnog govora 
postaju kanoni u stručnoj literaturi. Oni koji ustraju u odbrani postulata nauke, reskiraju 
da budu marginalizovani. Svako novo otkriće ili interpretacija mogu naići na odbijanje i 
kvalifi kativ – „neprihvatljivo”. Ovde se ne radi samo o političkim preprekama, po sredi 
su i kulturne, ali i psihološke. Prepreke su i u domenu onoga što je istoričarima najdrago-
ceniji alat – respektabilni izvori. Specifi čnu okolnost predstavlja i pojavljivanje istoričara 
eksperata pred Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na prostoru bivše 
Jugoslavije (ICTY). Sud i njegovo tužilaštvo poduhvatili su se traganja za istorijskim 
korenima dešavanja i nastanka političkih projekata. Sud je prikupio i veliku količinu naj-
dragocenijih izvora prvog reda. Ponešto od prikupljenog dostupno je stručnoj javnosti i 
već je doprinelo većoj utemeljenosti radova koji osvetljavaju kraj Jugoslavije i građanski 
rat. Krajem devedesetih otpočelo je obnavljanje prekinutih stručnih veza između naučnih 
centara bivše Jugoslavije. Velike zasluge u tome imale su međunarodne fondacije i neki 
respektabilni instituti koji se bave jugoistočnom Evropom.1

Dakle, kada se sagledavaju moći istoriografi je da dopre do celovite slike prošlog, 
valja imati pred očima sve ove specifi čne ograničavajuće činioce.

1) Nemačka fondacija Friedrich Naumann organizovala je 10 konferencija srpskih i hrvatskih istoričara 
pod nazivom Dijalog povjesničara-istoričara u periodu 1998–2004. i objavila 9 tomova zbornika istog naslova 
koji su danas nezaobilazni u identifi kaciji kontroverzi, te dostignuća dve istoriografi je. Bilo je i niz drugih 
višegodišnjih projekata koji su okupljali istoričare iz regiona i sveta.

DR MILE BJELAJAC Iskušenja istoriografi je o Jugoslaviji - između stare i nove ortodoksije
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U senci nametanja nove ortodoksije

Kulminacija jugoslovenske krize 1991. i destrukcija države koja je trajala nešto više od 70 
godina pokrenule su u svetu veliki interes za ovu, doskora mirnu i stabilnu zemlju koja je uspešno 
razdvajala dva suprotstavljena politička i vojna bloka. Nenadanu konjukturu pratila je velika 
produkcija raznovrsnih istorijskih, socioloških ili dnevno-analitičkih tekstova. Preko 2.000 
naslova pobrojao je jedan nemački institut i prezentirao ih na CD-u (1997). Analitički i istori-
ografski radovi oslanjali su se na dotadašnju dosta skromnu produkciju koja nije pokrivala 
sve teme jednako. S druge strane, tek što se istorijska nauka u prethodnoj Jugoslaviji počela oti-
mati nametnutim klišeima i osvajati nova polja istraživanja na savremenijim metodološkim 
premisama, okolnosti su se preko noći ponovo promenile. 

Stručna literatura koja je pratila jugoslovensku krizu do današnjeg dana je izuzetno 
velika, broji na hiljade radova, ali ima neke osobine po kojima bi se mogla uslovno razvr-
stati tematski, a često i ideološki. Zajedničko svim dosadašnjim naporima, izuzev zbirki 
dokumenata i dokumentacionog materijala ICTY, jeste najčešće odsudstvo izvora prvog 
reda za prethodnu deceniju i po. Bilo je više pokušaja pojedinaca ili grupa autora da se 
napravi neki pregled ili tipologija te dâ stručna ocena njihove utemeljenosti. No, i sami 
pojedini prikazi pate od nedoslednosti i ciljane selektivnosti.1 

Šef katedre za istoriju Univerziteta Stanford, Norman Nejmark je, u predgovoru 
zbornika radova posvećenog vrlinama i manama istoriografi je o Jugoslaviji, istakao da su 
najveći deo radova o savremenoj istoriji Jugoslavije pisali ili revidirali publicisti (novi-
nari) ili analitičari koji su tragali za korenima ratnog sukoba koji je prekrio Balkan. „Ako 
je istorija razgovor između prošlosti i sadašnjosti – da parafraziramo čuvenu formulaciju 
E. H. Kara u njegovoj What is History? – onda je u toku 1990-ih razgovor bio jednostran 
u kome je dominirala sadašnjost. Zdrav balans između prošlosti i sadašnjosti je u toj 
meri bio narušen da je prošlost postala gotovo neprepoznatljiva.” Dominantan javni dis-
kurs o ratu legitimizovan je (pravdan) gomilom novoodštampanih istorija, piše Nejmark, 
dodajući da je po njegovom mišljenju najuticajnija od svih studija bila Kaplanova, Balkan 
Ghosts, koja je po mnogim obaveštenjima imala dubok uticaj na Klintonovu administra-
ciju i razumevanje rata u Jugoslaviji.2 Nejmark ipak odaje priznanje novinarima, piscima, 
analitičarima, diplomatama i drugima koji su punili police knjigama jer su na izvestan 
način istoričarima podastrli i mnoge podatke. Od koristi je, smatra profesor Nejmark, i 
obilje publikacija koje su objavile specijalizovane i nevladine organizacije, koje su takođe 
prikupile mnogo činjeničnog materijala. Kada je otpočela jugoslovenska kriza, bilo je 
malo savremeno urađenih istorija Jugoslavije. Kada ova opšta određenja treba pretočiti 
u konkretnu analizu, sam Nejmark pravi kompromise uslovljene njegovim nedovoljnim 
poznavanjem istorije regiona. Može se diskutovati o njegovim stavovima da su „profe-
sionalni istoričari Jugoslavije čudno ćutali o ratu i raspadu zemlje, posebno u početku”. 
Tu je po njemu izuzetak Noel Malkolm, „iako pomalo pristrasan” sa svojim studijama o 
Bosni i Kosovu. „Oni koji su se posebno interesovali za istoriju Srbije teško su razume-

1) Sabrina Ramet, Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about Yugoslav Breakup and the Wars in 
Bosnia and Kosovo, Cambridge University Press, 2005.

2) Norman Naimark i Holly Case (eds.), Yugoslavia and its Historians. Understanding the Balkan Wars of 
the 1990s. Stanford University press, 2003, s. XV. Dragocen kritički pregled produkcije na engleskom govor-
nom području dao je u istoj publikaciji Naimarkov asistent Dušan J. Djordjevich, „Clio amid the Ruins, Yugo-
slavia and Its Predecessors in Recent Historiography”, s. 3–21. Knjiga postoji i u hrvatskom prevodu.
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vali agresivnost beogradske politike” a oni koji su se bavili hrvatskom istorijom „nisu se 
ustezali da se identifi kuju sa stvaranjem velike Hrvatske i Tuđmanovim režimom”. Po 
njemu, „bivše srpske kolege i prijatelji postali su propagandisti Miloševićevih ratova” i 
to četiri njegova rata kako ih on taksativno nabraja – protiv Slovenije, Hrvatske, Bosne i 
Hercegovine i Kosova. Nejmark će, rezimirajući, ipak reći da se situacija postepeno me-
nja la, ali da ostaje bitno obeležje cele decenije da su istoričari značajno ostali uzdržani.

Poglede Nejmarka ilustruju njegove visoke ocene o zaslugama Kristijan Amanpur 
koja je izveštavala za CNN iz Bosne, Roja Gutmana, dobitnika Puliczerove nagrade, koji 
je i uveo izraz „ethnic cleansing”, i Dejvida Rouda koji je dobio istu nagradu za knjigu 
o Srebrenici.1

Profesor sa Univerziteta u Picburgu Robert Hajden je, nabrajajući metodološke i os-
tale prepreke u pisanju istorije Jugoslavije, u sam vrh stavio problem formiranja intele-
ktualne ortodoksije koja prati pobedničku političku liniju, kao i njeno nezahvalno i teško 
preispitivanje uprkos očitim činjenicama koje je osporavaju:

„Produženi međunarodni konfl ikti često stvore više političkih pristalica nego 
stručnjaka; ako je istina prva žrtva rata u novinarstvu, objektivnost je prva žrtva u struci. 
Akademske debate oko bivše Jugoslavije su jednako polarizovane kao i one koje se bave 
stvaranjem Izraela ili podelom Kipra, uz kritiku koja često više ovisi da li rad podržava 
komentatorova predubeđenja nego koherentnost teoretskog pristupa ili relevantnost i do-
voljna količina autorovih argumenata. Kada jedna strana u tako dugom konfl iktu pobedi 
politički, ona obično odnosi pobedu i na akademskom planu, jer ako neki analitičar ustvr-
di da je politika koja je pobedila pogrešna, teži da se omalovaži. Politička hegemonija 
utemeljuje intelektualnu ortodoksiju.”2

Profesor univerziteta iz SAD-a Radžu Tomas skreće pažnju da je istorijska inter-
pretacija složen fenomen, da su laži i selektirane poluistine o prošlom često napisane iz 
perspektive moćnih pobednika. Kroz ponavljanje i učestalo citiranje, jednostrane inter-
pretacije postaju formalizovana istorijska „istina”. U stvarnosti ta istina može biti sub-
jektivna i bez dokaza. Sledi važno metodološko upozorenje da se nijedna interpretacija 
istorije ne sme prihvatiti kao konačna. Umesto toga, treba dati prostora različitim verzi-
jama. Pristup svim informacijama nije uvek moguć, i svaki istoričar ili politički analitičar 
mora da pravi selekciju i daje subjektivnu analizu. Tomas ističe da se lako može utvrditi 
razlika u pisanju i pristupu istoriji Jugoslavije pre i posle 1991. Ranije, kada se pogleda 
istorija Jugoslavije pisana u Britaniji, Francuskoj ili Americi, publicisti i naučnici pristu-
pali su joj bez strasti. Od 1991, kada se pojavila nova sorta instant eksperata i naučnika, 
počelo je preispitivanje i potpuno novo viđenje. Prošlost se počela prerađivati kako bi se 
uskladila sa novim savremenim predrasudama. Slika je postala ostrašćena i jednostrana. 
Većina je ostrašćeno podržavala ili osuđivala jednu stranu. To ne znači da u vreme tra-

1) Videti šire u našem osvrtu: „Zapadni istoričari o raspadu Jugoslavije. Povodom knjige Normana Nai-
marka i Holly Case (eds.) Yugoslavia and its Historians. Understanding the Balkan Wars of the 1990s, Stanford 
University press, 2003”, Tokovi istorije, 3–4/2003, s. 127–131.

2) „Protracted international confl icts often produce more partisans than scholars; if truth is the fi rst jour-
nalist casualty of war, objectivity is the fi rst scholarly one. Academic debates on the former Yugoslavia are as 
polarized as those surrounding the creation of Israel or the partition of Cyprus, with criticism of a study often 
depending more on whether the work supports the commentator’s predetermined position than on the coherence 
of its theory or the reliability and suffi ciency of its arguments. When one side in such a confl ict wins politically 
it usually also wins academically, because analysis that indicate that a politics that won is, in fact, wrong tend 
to be discounted. Political hegemony establishes intellectual orthodoxy.” Robert Hyden, Blueprints for House 
Divided, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1999, pp. 18–19
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janja krize nije bilo onih poštovanja vrednih, izbalansiranih pristupa i radova, ali takvi 
nisu imali pažnju mainstream pisanih ili audiovizuelnih medija. Autori i njihova viđenja 
su bili ili etiketirani ili isključivani.1

Profesor univerziteta iz Kanade Lenard Koen je lucidni tragač za odgovorom kako 
se formiralo mišljenje političkih elita na Zapadu prema posthladnoratovskom Balkanu. 
Njegove analize daju pojedine nove elemente onome na šta su već upozoravali Marija 
Todorova, Vesna Goldsvorti, Džon Lempi, Denison Rusinov, Gejl Stouks, Sara Kent, 
kao i Rodžer Brubejker.2 Reč je o kritici površnosti, predubeđenja, simplifi kovanih te-
orija-modela (duboka mržnja od davnina; izgubljeni raj zbog zlih lidera-elita; sukob 
različitih kultura), koje za posledicu imaju redukovano razumevanje složene balkanske 
stvarnosti i uticaj na ishitrene i nepromišljenje političke poteze. „Balkanska istorija i sa-
vremenost su kompleksni i priznanje te činjenice ne znači da ih je nemoguće spoznati 
jednim uravnoteženim pristupom, ili, da politički tok na bolje ne može biti postignut 
osim uz primenu čvrste ruke i imperijalne intervencije sa strane (...) Napor da se shva-
ti balkanska zagonetka mora početi od otvorenog i kritičkog pristupa razlikama unutar 
stručnih pogleda, kao i propitivanja političkih ocena i mudrovanja koja obično, jedno-
stavno računaju sa takvim gledištima kao potvrdom vlastitih, koja stoga postaju iskriv-
ljena i netačna, a posebno za vreme usijanih propagandnih bitaka i pristrasnosti tipičnih 
za ratna vremena.”3

Koen će potcrtati ulogu knjiga Noela Malkolma o Bosni i Kosovu na Holbruka i 
Klintona, Malkolma koji se očevidno svrstao iza albanske interpretacije događaja i 
podržao njihove aspiracije. Autor je čvrst u uverenju da je upravo ta knjiga najviše uticala 
na promenu Klintonovog stava prema Kosovu.4 No, kako su razumeli istorijski kontekst 
i sadašnjost Balkana Olbrajtova, Stroub Talbot, Sandi Berger, Robert Oven, takođe je 
predmet ovih analiza. Međutim, ne upadajući u zamku redukcionizma, Koen će uvek naći 
prostora da ukaže i na širi politički kontekst koji je diktirao pojedine akcije na Balkanu, 
kao što su američki predsednički izbori, američki nacionalni interes, redefi nisanje uloge 
NATO-a i dr.

U najkraćem, kada se ima i najskromniji uvid u akademska pisanja o jugoslovenskoj 
krizi, ratu, Slobodanu Miloševiću ili kosovskom problemu, dakle u knjigama i kod autora 
koji su nezaobilazni u svim bibliografi jama, pa i medijski eksploatisani, vidimo podelu 
kakvu anticipira Hajden. Postoje očite kontroverze. Deo autora koje smo pomenuli ili 
onih koji pokušavaju da budu više naučnici a manje pristrasni saučesnici drame (Džon 
Lempi, Džon Olkok, Endru Vahtel, Stevan Pavlović, Dejan Jović)5 stoji nasuprot onima 

1) Raju Thomas (ed.), Yugoslavia Unraveled. Sovereignty, Self-Determination, Intervention. Lexington 
Books, New York, Oxford, 2003, s. XIII.

2) G. Stokes, J. Lampe, D. Rusinow, J. Mostov, „Instant History: Understanding the Wars of Yugoslav Suc-
cession”, Slavic Review 55, no. 1 (Spring 1996), s. 136–160; Kent, Sarah A., „Writing the Yugoslav Wars: Eng-
lish-Language Books on Bosnia (1992–1996) and Challenges of Analyzing Contemporary History”, American 
Historical Review (October 1997), s. 1085–1114; Marija Todorova, Imaginarni Balkan, Beograd, 1999; Vesna 
Goldsworthy, Inventing Ruritania, The Imperialism of the Imagination, Yale University Press, New Haven 
1998; Brubeker Rogers (1998), „Myths and Misconceptions in the study of Nationalism”, in: Hall John, ed., 
The State of Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism, Cambridge University Press, Cambridge, 
s. 272–306.

3) Lenard J. Cohen, Serpent in the Bosom. The Rise and Fall of Slobodan Milosevic, Westview Press, Boul-
der, 2000 (rev. 2002) s. 400; videti takođe naš širi osvrt o ovoj knjizi: Nova Srpska poliltička misao, 2001.

4) Isto, str. 384–385.
5) John Allcock, Explaining Yugoslavia, Hurst, London, 2000, (videti naš prikaz u Tokovima istorije, 

3–4/2000); John R. Lampe, Yugoslava as History, Twice There was a Country, Cambridge University Press, 



53

koji su kao Noel Malkolm, Sabrina Ramet, Džejms Gau, Matjaž Klemenčić1 i mnogi dru-
gi koji imaju svog favorita na terenu drame. Deo akademske zajednice nastavlja na tragu 
žurnalističkih dela kao što su ona Lore Silber ili Krisa Beneta.2 Ali ako je u žurnalizmu 
dozvoljeno da se umesto referenci koriste slobodne dedukcije, prećutkuju jedne, a ističu 
samo druge vrste činjenica, koriste objašnjenja kao „čini se”, „verovatno”, „neutemeljene 
tvrdnje” i predrasude umesto znanja, onda takva literatura vraća stanje svesti na početak, 
a ne kraj balkanskih dešavanja. Kako je slikovito primetio jedan naš mlađi američki kole-
ga, oni „izvode trikove i prikrivaju fakte kako bi dali maksimalnu podršku svojim ličnim 
sudovima”.3

Profesor Stevan Pavlović je na pomalo ironičan način upozorio da su novine bile 
spremne da zatraže od istoričara koji žele brzu zaradu da pišu kolumne instant istori-
je, da pokažu da je balkanska istorija samo jedan neprekinuti niz događanja odavno 
predodređen kao kakvo prokletsvo. Vrhunac u tom žanru postigao je pomenuti Robert 
Kaplan. Međutim ono što Pavlović najviše zamera nacionalnim balkanskim istoričarima 
to je slabo poznavanje istorije i istoriografi je u susedstvu, nerazumevanje konteksta, a 
zapadnim istoričarima nabeđeni pokušaj da izdvoje pojedinu zemlju i narod izvan kon-
teksta i onda krenu u objašnjenja. Ovaj naučnik ističe da je uslov za objektivnog istoričara 
da prihvati kredo da je postizanje objektivnosti iluzija, ali da je napor da se ona dostigne 
– svakodnevna dužnost.4

Na nemačkom govornom području jugoslovensku krizu su pratili radovi samih ak-
tera, ponekad zaodenuti u akademizam (M. Libal), ali i etabliranih istoričara. Na njihove 
radove su pored stručnjaka odgovarali i akteri, kao general Lokvaj na primer.5 Danas su 
na nemačkom govornom području, pored memoara Hansa Genšera, prisutne knjige o 
nekadašnjem direktoru BND-a Klausu Kinkelu, isturenom političaru tokom jugosloven-
ske krize, ali i mnogi članci bazirani na u novije vreme dostupnoj građi.6

2000; Andrew B. Wachtel, Making a Nation, Breaking a Nation: Literature and Cultural Politics in Yugoslavia, 
Stanford University Press, 1998.

1) James Gow, The Serbian Project and its Adversaries, A Strategy of War Crimes, Hurst & Co. London, 
2003; M. Klemenčič, M. Žagar, The Former Yugoslavia’s People, A Reference Source Book, ABC CLIO, Cali-
fornia, 2003.

2) L. Silber, A. Little, The death of Yugoslavia, Penguin books, 1995; C. Bennett, Yugoslavia’s Bloody 
Collapse: Causes, Course and Consequences, Hurst & Co., London, 1995.

3) Daniel Amstrong, Discusing the ‘Decade of Devolution’: Yugoslavia from the Death of Tito to Secession 
of Slovenia and Croatia, (paper), Central European University, Budapest.

4) Stevan K. Pavlowitch, A History of the Balkans 1804–1945, Longman, London – New York, 1999, 
s. 336–338. Videti takođe intervju (D. Đokić) sa S. Pavlovićem posle okruglog stola održanog na Kingston 
University, 28. juna 2002, povodom njegove knjige Serbia: the History behind the Name Hurst, London, 2002 
(Histories behind the names: an interview with Stevan K. Pavlowitch, Journal of Southern Europe and the 
Balkans, vol. 4, No. 2, 2002, s. 117–125).

5) Videti šire u našem tekstu u Trećem poglavlju ovog zbornika.
6) Videti zanimljiv širi osvrt Đorđa i Suzane Jončić, „Nemački autori o Jugoslaviji, Srbiji, ratu i post-

avljanju ratnih smernica 1999”, NSPM, vol. X no. 1–4, s. 400–408. Ilustrativan primer nove ortodoksije o 
nemačkoj ulozi videti: Michael Libal, Njemačka politika i jugoslovenska kriza 1991–1992, Golden market-
ing Zagreb, 2004, s. 13 (orig. Limits of Persuasion. Germany and Yugoslav Crisis, 1991–1992, Texas A&M 
University Press, 1997). Libal je 1995–96. bio gost profesor na Harvardu, a potom ambasador OSCE u Gru-
ziji. O predubeđenjima, jednostranostima i manjkavim znanjima o istoriji kosovskog problema videti: Zoran 
Janjetović, „Različiti pogledi na kosovski konfl ikt. Konrad Clewing, Jens Reuter (ur.), Der Kosovo-Konfl ikt. 
Ursachen - Akteure - Verlauf,” München, 2000, u: Istorija 20. veka, s. 137–142. O nekim važnim novim izvorima 
i literaturi sa nemačkog govornog područja videti: Dajana Džonston, Suludi krstaši. Jugoslavija, NATO i obmane 
Zapada, Beograd, 2005 (u orig. Diana Johnstone, Fool’s Crusade. Yugoslavia, NATO and Western Delusions, 
Pluto Press, London, 2002), s. 86–127.
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U Francuskoj, jugoslovenska kriza je podstakla objavljivanje velikog broja radova. 
Pored akademskih istoričara, u pisanju istorije Jugoslavije ogledali su se književnici, 
lekari, publicisti. Tim radovima priključili su se memoari aktivnih učesnika (Bernar 
Kušner) i biografi je državnika (Vedrinova o Miteranu, kao najvažnija). Možda najpoznati-
ja i najkontroverznija bila je knjiga književnika Pola Garda – Život i smrt Jugoslavije.1 
Povodom nekih knjiga vođeni su i sudski sporovi.2 U ovom periodu kao da je povećan 
broj doktorskih radova na jugoslovenske, srpske, hrvatske i albanske teme na univer-
zitetima širom zemlje. Bilo je moderno deklarisati sebe kao revizionistu u zemlji koja je 
tradicionalno smatrana kao naklonjena Srbima i Jugoslaviji.

Svojevremeno smo veoma skrupulozno diskutovali o jednoj objavljenoj doktorskoj 
disertaciji koja sa pretenzijom bez pokrića redefi niše međuratnu istoriju srpsko-fran-
cuskih odnosa i tzv. srpski mit u Francuskoj. Autor i njegovi promotori se nisu libili da 
pošalju direktnu poruku predsedniku i Ministarstvu spoljnih poslova da greše zbog svoje 
stare i nerealne opsesije. Uprkos obimnosti i naučnoj zavodljivosti ova neuspešna istorija 
je pre instrumentalizacija, uz korišćenje selekcije, marginalnih izvora pa do izmišljotina 
kakva je npr. tvrdnja da je „bilo potpuno jasno da je srpska želja da Hrvate i Slovence 
prevedu na pravoslavlje”.3

Specifi čnosti na prostoru nekadašnje Jugoslavije

Ranija iskušenja jugoslovenske istoriografi je, da parafraziram jedan naslov sa kraja 
prošle decenije,4 nasleđuju iskušenja istoriografi je u naslednim zemljama. Zajednička 
država Jugoslavija bila je dva puta zemlja pomirenja. U ime budućnosti, teške i 
traumatične činjenice iz zajedničke prošlosti prećutkivane su ili je u igri simbola konk-
retan zločinac dobijao naziv Švaba, neprijatelj, okupator ili fašista. Bio je to jedan od 
uslova za kreiranje minimuma zajedničkog identiteta radi funkicionisanja složene države 
– pozitivno sećanje na zajedničku prošlost. Razbijanjem Jugoslavije nastala je potreba da 
se legitimiše novo stanje, projekti za čije je ostvarenje stradalo mnogo ljudi. Put ka ra-
cionalnoj istoriji zajedničkog života ometen je po treći put. No umesto ranijih trendova da 
se ukaže na svekolike prednosti zajedničkog života, na delu su oni obrnutog predznaka. 
Pobeđeni u Drugom svetskom ratu postaju pobednici. Nekadašnji pobednici odlaze u 
ilegalu ili se masovno prokazuju. Ratno stanje još je više podiglo strasti i uklonilo svaku 
vrstu obzira. Takvo okruženje pogodovalo je rušenju jedne vrste mitova uz istovremeno 
prihvatanje nekih ranije potiskivanih ili kreiranje novih mitova kao refl eksija na završnu 
krizu i građanski rat.5 

1) Paul Garde, Vie et mort de la Yougoslavie, Paris, 1992.
2) Autori knjige o istoriji srpskih projekata etničkog čišćenja (Grmek, Štimac, Đidara) tužili su zbog 

kritičkog prikaza dr Katrin Litar i vodili spor.
3) Francois Grumel–Jacquignon, La Yougoslavie dans la strategie Francaise de l’entre-deux-guerres 

(1918–1935). Aux origines du myth serbe en France, Peter Lang, Berlin, Bern, Bruxelles, Frankfurt/M, New 
York, Wien, 1999, s. 601. Videti naš kritički prikaz u: Tokovi istorije, 1–2/2000, s. 151–159, takođe u: Bal-
kanologie, (Paris), VI, (1–2), decembre 2002, s. 281–285.

4) Đ. Stanković, Iskušenja jugoslovenske istoriografi je, Beograd, 1988.
5) M. Bjelajac, „Istorija Jugoslavije 1918–1991. godine – da li je na prostoru prethodne Jugoslavije 

moguća emancipacija nauke od politike?”, u: Dijalog povjesničara-istoričara, Pečuh, 20.–22. studenoga 1998, 
priredili Hans-Georg Fleck, Igor Graovac, Zagreb, 2000, str. 35–47.
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Prekinuta je stručna komunikacija među istoričarima. Nije se znalo gde su dru gi, 
šta se piše, kakva su nova dostignuća. Dakle, ranijim stručnim i ideološkim iskušenjima 
pridružilo se ovo i te kako značajno kada je u pitanju pisanje o istoriji bivše zajedničke 
države. Tako su u odvojenim svetovima stasale nove generacije istraživača, objavljena 
mnoga nezaobilazna dela bazirana na skrupuloznim istraživanjima primarnih izvora, 
metodološki i stručno verifi kovana u svetu. 

Prekinute komunikacije oslobodile su mnoge autore obzira da ne povrede 
osećanja druge sredine i ne izazovu političku osudu, uz lagodno prepuštanje lokalnim 
poželjnim trendovima u kojima je moguće o drugome izreći svaku vrstu suda ili 
neproverenih činjenica. Dakle, nije bilo okruglih stolova i konferencija gde se naučnost 
izlaže iskušenjima stručnog suda. Sporadični kritički prikazi nekih dela u časopisima 
drugih sredina bili su daleko od očiju vlastite javnosti. 

Tako je knjiga Hrvoja Matkovića Povijest Jugoslavije (1918–1991) Hrvatski pogled 
predstavljena u Zagrebu kao „prva cjelovita povijest jugoslovenske države, kraljevske i 
komunističke, od ulaska srpskih trupa u Zagreb 1918. do istjerivanja jugoslovenske voj-
ske iz Hrvatske 1991”. Pisac, profesor nacionalne istorije na Fakultetu političkih nauka u 
Zagrebu (1972–1990), pre rata objavio je zapažene radove iz istorije političkih stranaka na 
prostoru Hrvatske. Posle uspostavljanja hrvatske državnosti 1992, pored pomenute knjige, 
objavio je Suvremena politička povijest Hrvatske (Zagreb 1993, 1995), Povijest Nezavisne 
Države Hrvatske (Zagreb 1994). Umivena istorija NDH u interpretaciji Matkovića bila je 
predmet javnih polemika i ograda pokojnog akademika Ljube Bobana čije je ime naveo kao 
svog recenzenta. Boban je objasnio da je rukopis pročitao iz kolegijalnih obzira i da je 
autoru skrenuo pažnju da je slika NDH u najmanju ruku jednostrana i da nedostaje bitna 
dimenzija (zločin) po kojoj je ova državna tvorevina bila poznata u istoriji. Izričito se ogra-
dio od navođenja svog imena kao ofi cijelnog recenzenta.1

Nove prilike su učinile da se pisac oslobodi mentalnih stega i progovori svojim slobod-
nim uverenjem. Ranijim slobodnim kritikama Kraljevine dodao je da se položaj Hrvatske 
nije u suštini bitno popravio posle 1945. godine: „Stalna tendencija najbrojnije nacije da 
svoju političku nadmoć upotrijebi za iskorištavanje gospodarski razvijenih područja 
izazvala je otpor. Taj trend nije nestao ni uspostavom socijalizma u drugoj Jugoslaviji. 
Dapače, partijska država i koncentracija vlasti u središtu države omogućili su stvaranje još 
podesnijih mehanizama za gospodarsku eksploata ciju nesrpskih područja, što je dakako 
poticalo otpore i nezadovoljstva.”2 

Iz Matkovićevog ugla, stvaranjem Jugoslavije nestaje hrvatske državnosti. Međutim, 
on Hrvatsku vidi kao neprekinuti entitet u čitavom trajanju Jugoslavije, ali nikad nije do-
voljno jasan na koje granice Hrvatske misli, npr. u Kraljevini. Kako je od onih koji nemaju 
običaj da koriste komparativni pristup, utapanje srpske državnosti ili administrativno 
„komadanje” teritorije Srbije ne ulazi u polje razmatranja kada se ceni položaj hrvat-
skih krajeva. Pažljivijem oku istoričara koji se bave istorijom Jugoslavije neće promaći 
Matkovićev manir da svoje ključne teze podupire prećutkivanjem mnogih činjenica.

Akademik Dušan Bilandžić takođe muku muči u novim okolnostima kako da 
(re)interpertira istoriju NDH, pa i neke vlastite ranije ocene o posleratnoj istoriji.3 Za ra-
zliku od Matkovića, Bilandžić korektno koristi pojmove Hrvatska i Hrvati. Za period od 

1) M. Bjelajac, „Hrvati u Jugoslaviji – iz ugla hrvatskih istoričara”, Istorija 20. veka, br. 1/2001.
2) N. Matković, Povjest Jugoslavije (1918–1991), Hrvatski pogled, Zagreb, 1998, str. 422.
3) D. Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Golden Marketing, Zagreb, 1999.
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1918. do stvaranja Banovine Hrvatske 1939. godine on upotrebljava odrednicu Hrvati. O 
stvaranju NDH, koja je obuhvatala i BiH, on kaže da je ono „izazvalo (je) euforično 
oduševljenje većine (!) hrvatskog naroda”. Dajući u knjizi nešto više podataka o rasnim 
zakonima i planovima istrebljenja i progona Židova, Cigana i Srba (iseliti, asimilirati, lik-
vidirati), težište stavlja na iseljavanje koje su „zatim pobune, ustanci, rat prekinuli”. Do tada 
je iseljeno 140.000 do 180.000 Srba. Jasenovac se pominje tek u kontekstu interniranja 
dr Vlatka Mačeka.1 Ni kod Bilandžića nije jasno šta prethodi pobunama Srba i zašto KPH 
uspeva da pokrene ustanak „pretežno u srpskim selima”. Da se neki mlađi čitalac ne bi našao 
u dilemi šta je motiv, da li stalno prisutni „velikosrbizam” i neprijateljstvo protiv svega šta 
je „hrvatsko”, autor stidljivo navodi: „Ustaški režim nije očekivao pobune iako je morao 
znati da će progonjeni Srbi uzeti puške u ruke”.2 Takođe sa znajemo da je NDH u 1942. 
„ublažavala početni teror prema Srbima i pod pritiskom Njemačke i Italije”.3 Oklevajući 
da odvoji prostor za preciznu hronologiju dešavanja u BiH 1941/42. Bilandžić se za-
petljava u nemuštim objašnjenjima uzroka koji su deo srpskih masa pokrenuli na žestok 
oružani obračun.

Nove okolnosti u Hrvatskoj uticale su na reinterpretaciju „hrvatskog proljeća”. Prostor 
su kao novi izvori dobila svedočenja Mike Tripala (1990) i Savke Dapčević (1997). Čitamo 
da je Tito taj koji je upozorio hrvatsko rukovodstvo da se protiv njih kuje „zavjera u 
Srbiji” i da je Žanko eksponent. Tito je dao mig da se to rukovodstvo obračuna sa Žankom. 
Akcijom je upravljao Bakarić. Tito je telefonski tražio da se u osudi Žanka, u zaključcima 
X sednice doda rečenica „i onih snaga koje iza Žanka stoje...”4 Bilandžić otvoreno piše da 
je Hrvatska tih godina bila u funkciji titovsko-kardeljevske ideje konfederacije. Potvrđuje 
da je Kardeljeva platforma iz 1956. bila da se Jugoslavija transformiše u konfederaciju ili 
savez suverenih država. Ističe da su bile tačne ocene prof. dr Mihaila Đurića iz marta 1971. 
o značaju i smislu ustavnih promena. Petnaest godina ranije, uz obimno citiranje, ocenio ih 
je kao izraz srpskog nacionalizma,5 a u novom izdanju hrvatske istorije se ne osvrće na te 
svoje ranije interpretacije, jednostavno ih ispušta.

Kao kakav pisac dvorske istorije, autor prati Titovo dodvoravanje generalima kada 
je jedinstvo Jugoslavije u pitanju, Bakarićevu mimikriju i lukavost kada napušta mlade 
lidere koje je sam doveo i ukazao im put. Bakarić je vešt političar koji ceni unutrašnje i 
međunarodne okolnosti i koji je pristalica postepenosti – dve etape, za razliku od mladih i 
energičnih političara koji su još na X sednici tačno ocenili platformu, parole i demagogiju 
hrvatskh nacionalista, ali koji se tom talasu više nisu mogli suprotstaviti. 

U pokušaju da objasni fi nale Jugoslavije i početak Tuđmanove ere autor Hrvatske 
moderne povijesti ponovo pada na nivo svakodnevnog političkog govora, koji je 
delimično i sam kreirao. Nema spremnosti da se ide u analizu geneze Tuđmanovog idej-
nog i političkog profi lisanja koja je trajala gotovo trideset godina.6

Svako razmatranje suočavanja sa prošlošću mora da vodi računa o psihološkim i 
socijalnim dimenzijama. Istorijsko pamćenje ili kolektivno sećanje jednog društva se 
proizvodi upravo da bi bilo nezaobilazna osnova (novog) identiteta i najčešće između 
onoga što je „opšte poznato” i „neupitno” i onoga kako je stvarno bilo zjapi provalija. 

1) Isto, str. 125.
2) Isto, str. 129.
3) Isto, str. 142.
4) Isto, str. 567.
5) D. Bilandžić, Historija SFRJ, Glavni procesi 1918–1985, Zagreb, 1985, str. 426.
6) O tom aspektu videti najsveobuhvatniji rad: Darko Hudelist, Tuđman, biografi ja, Profi l, Zagreb, 2004.
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Stilizovano sećanje postepeno može da postane opšti kulturni kod koji razvija čitav niz 
nesvesnih fi ltera kroz koje pripadnik jedne zajednice posmatra stvarnost, ali i svaku priču 
o prošlom. Istoričari koji su i sami učestvovali u izgrađivanju tog koda nisu u stanju da ga 
preispituju i braniće po svaku cenu intelektualnu ortodoksiju formiranu na tragu političke 
pobede. One u vlastitom nacionalnom korpusu koji „posumnjaju” ili one sa strane neće 
dočekati blagonaklono prihvatanje i staložena rasprava o novim činjenicama. Ne, pre će 
se posegnuti za političkim kvalifi kacijama („nije prihvatljivo”) ili lepljenjem etiketa.1

Druga ozbiljna prepreka svakom preispitivanju dolazi iz nedovoljnosti naših znanja 
o prošlom uprkos svemu i metodološkoj grešci da se nekadašnji politički govor uzme za 
gotovu istinu o toj istoj prošlosti. Ovo se, po nama, izuzetno tragično odrazilo na razume-
vanje srpsko-hrvatskih odnosa u zajedničkoj državi. Tako i po jednom broju istoričara, 
Hrvati su u Jugoslaviji uvek patili, bili eksploatisani, ugnjetavani i na kraju izloženi 
agresiji. U ekstremnijoj varijanti, srpski narod u Hrvatskoj je uvek bio remetilački faktor 
koji je opstruirao životne interese hrvatskog. 

Na srpskoj strani kod dela istoričara evidentan je napor da se naučno dokaže da 
je Jugoslavija bila greška, da su Srbi gubitnici, da je silna energija utrošena u projekat 
bez rezultata i da su oni bili najveće žrtve 20. veka. Umesto zahvalnosti onih kojima su 
najviše učinili – dočekali su izdaju. Ovu tendenciju je u jednoj prilici komentarisao pro-
fesor sa Univerzitata Sauthempton (Southampton) Stevan Pavlović rekavši da oni koji 
zagovaraju da je pobednička Srbija trebalo, kao Rumunija ili Grčka, da stvori „Veliku 
Srbiju”, zaboravljaju da ova poslednja sa svojom Megali Ideom nije uspela i da je pretr-
pela poraz. On smatra da se zanemaruje da je jugoslovenska opcija srpskih lidera bila i 
pragmatizam i idealizam, da se zanemariju sve mogućnosti koje je taj širi okvir nudio svima 
pa i Srbima, te benevolentan odnos međunarodne zajednice čak i u vreme komunističkog 
režima. Uzrok oživljavanja izvesnih romantičarskih zanosa karakterističnih pre za 19. vek, 
on vidi u širini tragedije koja je najviše pogodila Srbe, nedovoljnim znanjima o prošlosti 
Jugoslavije, posebno Kraljevine i redukovanju njenog trajanja na nacionalno (političko) 
pitanje. „Međuratni period je bio pokušaj da se živi uz pomoć prevladavanja razlika.” 
Zaključak ovog istoričara je da prevladavanje praznina u znanju o jugoslovenskoj prošlosti 
ne može biti postignuto samo voljom Srbije već na panjugoslovenskoj osnovi.2

Gde se stalo krajem osamdesetih godina?

Pre nego što se krene u svako ozbiljno kritičko sagledavanje današnjeg stanja pozna-
vanja istorije Jugoslavije, njenog početka i kraja, valja se podsetiti gde je jugoslovenska 
istoriografi ja stajala krajem osamdesetih godina. Valja ukazati na kontroverze unutar nje 
(tačnije, između pojedinih sredina) koje su imale ne malog uticaja na prve inostrane ra-
dove napisane s početka građanskog rata i razbijanja zajedničke države.

1) Holm Sundhaussen, „Prošlost, povijest, društvo”, u: Čemu dijalog povjesničara-istoričara (priredio 
Igor Graovac), Zagreb, 2005, s. 49–68; Andrej Mitrović, „Prevlast nerazuma. Segment o povijesnom nerazumu 
u duhovnim prilikama kriznog doba (pokušaj šireg tumačenja konkretnim povodom)”, isto, s. 69–82; Istorija i 
sećanje, Studije istorijske svesti, zbornik radova (priredila Olga Manojlović-Pintar), INIS, Beograd, 2006.

2) Intervju D. Đokića sa prof. Pavlovićem: „Histories behind the names: an interview with Stevan K. Pav-
lowitch”, Journal of Southern Europe and the Balkans, vol. 4, No. 2, 2002, s. 121–122, 124.

DR MILE BJELAJAC Iskušenja istorijografi je o Jugoslaviji - između stare i nove ortodooksije



58

PISATI ISTORIJU JUGOSLAVIJE: VIĐENJE SRPSKOG FAKTORA

Vreme koje je za nama nije bilo bez sporova u pristupu i pisanju istorije 
Jugoslavije. O knjigama iz novije istorije raspravljaju istoričari te filozofi, poli-
tikolozi, pravnici i sociolozi. Rasprave organizuju izdavači, redakcije časopisa, ali 
i partijski forumi, najčešće kroz formu delovanja centara za idejno teorijski rad 
Centralnog komiteta (CK) Saveza komunista Jugoslavije (SKJ), republičkih CK ili 
pokrajinskih i gradskih komiteta Saveza komunista. Više od konkretnih sadržaja mere 
se često političke posledice u odnosu na političku (partijsku) dogmu.1

Ilustrativan primer za stanje duhova i iskušenja struke bilo je savetovanje u Zagrebu 
(7. i 8. oktobra 1983. godine) pod nazivom „Historiografi ja, memoarsko-publicistička 
i feljtonistička produkcija u svjetlu aktualnih idejnih kontroverzi” u organizaciji 
CK Saveza komunista Hrvatske. Stipe Šuvar, ličnost koja se tada najviše eksponirala u 
javnosti kao pokretač projekta, sam je obrazložio polazne ocene i motiv akcije:

„Veliku pažnju zaslužuju tendencije revizije spoznaja, analiza i ocjena nekih ključnih 
zbivanja, kretanja i pokreta naše novije povijesti, već poodavno izrečenih i usvojenih u 
krilu naše marksističke misli i u našemu komunističkom pokretu. Koliko mogu zaključiti 
na osnovu osobnog uvida, u historijskoj literaturi, u nastavi historije, pa i u kuloarskom 
produciranju historijskih pouka najizrazitije i ujedno najopasnije revizije odnose se na:

karakter stvaranja jugoslavenske buržoaske države, njeno društveno biće i 
ulogu društvenih klasa i slojeva te socijalnih i političkih pokreta u toku njezina 
postojanja;

okolnosti i uzroke popasti stare Jugoslavije, što je vezano i za postavljanje i ulogu 
Komunističke partije u pripremi socijalističke revolucije i organizaciji narodnog us-
tanka 1941, a i za ulogu i ponašanja snaga vladajućeg poretka i buržoaskih političkih 
partija i pokreta;

tzv. lijeva skretanja, osjetljive momente u toku narodnooslobodilačke borbe /NOB/ 
(insinuacije i otkrića tamnih mrlja i prljavština NOB-a), avnojevske odluke i velike 
bitke Narodnooslobodilačke vojske.”2

On je takođe upozorio da treba imati na umu i veoma štetne posledice „svih tih 
sumnjivih rovarenja po historiji i protiv njezine istine u sferi međunacionalnih odnosa 
te bratstva i jedinstva naših naroda i narodnosti”. Mada će reći da „nema vječnih i ne-
promjenjivih istina”, dodaće da je pod „opasnim iskrivljavanjima historijskih istina” 
mislio na one koje su naveli Tito na 5. kongresu Komunističke partije Jugoslavije 
(KPJ), Bakarić na 2. kongresu Komunističke partije Hrvatske (1948), Kardelj u svo-
jim Sećanjima itd.3 Na ovaj period, možda preloman u jugoslovenskoj istoriografi ji, 
podsetio je nedavno i profesor sa Yale univerziteta Ivo Banac. Tačno je konstatovao 
da su teme i radovi beogradskih profesora potakli pažnju partijskih dežurnih čuvara 
(LCY watch-dogs) u drugim sredinama, posebno u Zagrebu, koji su i sazvali pomenu-
ti skup 1983. godine.4

1) Videti iscrpnije: Kosta Nikolić, Prošlost bez istorije. Polemike u jugoslovenskoj istoriografi ji 1961–
1991, Glavni tokovi, ISI, Beograd, 2003; M. Bjelajac, „Istoriografi ja o građanskom ratu u Jugoslaviji 1941–
1945”, Istorija 20. veka, br. 1/1997, str. 129–144.

2) Historija i suvremenost. Idejne kontroverze, zbornik radova, Ljubljana–Zagreb, 1984, str. 13–14.
3) Isto, str. 15.
4) „The Dissolution of Yugoslav Historiographv, in: Beyond Yugoslavia. Politics, Economics and Culture 

in Shattered Community (S. Ramet – Lj. Adamović, eds.), Westview Press, 1995, s. 39–65. Navod I. Banca da 
na tom skupu, pored poziva koji im je upućen, nisu prisustvovali najeminentniji beogradski istoričari (S. 
Ćirković, D. Janković, A. Mitrović, P. Morača, B. Petranović, Č. Popov, M. Zečević i oko 30 drugih) treba 
nadopuniti podatkom da je većina njih u tom trenutku boravila u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) na 
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Rasprava je, ne ulazeći u detalje, u javnost iznela dilemu da li je uopšte moguće ili 
dozvoljeno istraživati nešto o čemu je sve rečeno. Polemike su se nastavile posle pojava 
knjiga Dušana Bilandžića i Janka Pleterskog te zbornika građe o Jugoslaviji Branka 
Petranovića i Momčila Zečevića. Svoju dilemu je tada Petranović formulisao na sledeći 
način:

„Nedavno je naš kolega D. Bilandžić izrekao jednu ocenu o jugoslovenskoj istori-
ografi ji u vezi sa istorijom Kraljevine Jugoslavije. Po njemu jedan deo jugoslovenske isto-
riografi je upregao se u dalekosežni revizionistički posao, gotovo s predumišljajem, kojim 
želi da konvalidira Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevinu Jugoslaviju, 
njen karakter i protagoniste, uključujući čak i kralja Aleksandra. Istovremeno pripisuje se 
jednoj istoriografskoj struji, što podvlačim, jer se jedna tendencija ne pripisuje grupi ili 
pojedincima već struji, koja u Bilandžićevom tumačenju proskribira teorijske i političke 
poglede KPJ o stvaranju stare jugoslavenske države, o njezinom karakteru i politici, 
unutrašnjoj i vanjskoj, i stigmatizira ih kao uvezenu robu made in Comintern. /.../ Nije mi 
ni na kraj pameti da branim deo istoriografske produkcije koju je Bilandžić tako nemi-
losrdno otpisao, jer svi imamo više nego dosta kritičkih refl eksija o njenoj jednostranosti 
i pozitivističkoj orijentaciji u smislu izostavljanja brojnih ključnih pitanja ekonomske, 
socijalne i kulturne problematike u uprošćenoj, navodno marksističkoj analizi. Da je 
Bilandžićeva ocena usmerena na prevazilaženje ovog stanja podizanjem istorijske analize 
na jedan viši stupanj, lako bismo se složili. Međutim, deli nas velika razlika u načinima 
prilaza i razmišljanja: dok Bilandžića muči kompleks straha od revizije najnovije istorije, 
mene zabrinjava dogmatski otpor objektivnim istraživanjima istorijskog fenomena. Deo 
neistoričara, naročito vezan za nekadašnje najopštije teze nastale u zahuktalosti borbe 
klasno nepomirljivih snaga, brka dnevnu političku ocenu izrečenu u prošlosti sa objek-
tivnom analizom istorijske nauke. Oni gube iz vida jednostavnu istinu da su mnoge parole 
i proglasi komunista, analize i perspektive raspleta davane u borbi protiv klasnih snaga 
građanskog društva i da one u minucioznoj analizi istoričara ne moraju biti potvrđene, 
ostajući kao dnevne ocene, uvezeni elaborati, političke valorizacije tekuće borbe i anal-
ize, opterećeni uverenjem da bi njih sada nauka trebalo samo da okruni legitimitetom 
trajnog naučnog saznanja.”1

Mnogo je rasprava sledilo, išlo se iz centra u centar ili iz letovališta u letovalište.
Rezime iskušenja kroz koje je prolazila jugoslovenska istoriografi ja na temu 

Jugoslavije sabrali su, pak, u dva toma naše kolege Ljubodrag Dimić i Đorđe Stanković. 
Ovaj teorijski rad, praćen analitičkim pregledom i zbornikom teorijskih radova iz 
vremena Kraljevine Jugoslavije/SFRJ, otkriva čitaocima dileme države i partije oko diri-
govanog jedinstva u školskim programima iz nastave istorije, tj. zajedničkih osnova 
(još 1956), i nespremnost da politički presecaju moguća udaljavanja.2 Dakle, slično kao 
i za trajanja Kraljevine Jugoslavije.

Da li je to bilo dobro ili ne za državu koje sada nema postalo je akademsko pita-
nje. Međutim, izvestan ideološki obrazac je postojao u svim sredinama, a političari 
su možda tačno uočavali da je dovođenje u pitanje jednog nefor malno izgrađenog kon-
senzusa rušenje stubova na koje se oslanja pažljivo građena ravnoteža moći u državi 

poziv Woodrow Wilson Center-a u Washingtonu. Tako ostaje mogućnost da se nagađa da li bi neki od njih stvarno 
i prisustvovali skupu. Takođe treba ispraviti navod o odsustvu Mirjane Gross iz Zagreba, koja je skupu zaista i 
prisustvovala (up. Isto, str. 51 i 63).

1) Istoriografske kontroverze, Beograd, 1998, str. 263–264.
2) Istoriografi ja pod nadzorom, Beograd 1996, str. 346.
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i mo nopol jedne partije. Nemački fi lozof Jirgen Habermans se pitao da li je u slože nim 
društvima (kakva su multietnička, multikonfesionalna, klasno izdiferencirana) moguće 
razviti zajednički identitet sposoban da integriše svu tu raznolikost. Polazeći od ovog 
pitanja, dopunjujući to određenjem da zajednički identitet pored ostalog počiva na 
zajedničkim vrednostima (što nadilazi značenje nametnutog opšteg interesa) i kole-
ktivnom sećanju (ono što jedna grupa ne sme nikako da zaboravi), Volfgang Hepken 
je mišljenja da prethodno jugoslovensko društvo, kompleksno kakvo je bilo, može 
upravo da posluži kao snažan primer za negativan odgovor. Ako je za stvaranje 
zajedničkog identiteta potrebna izvesna umešnost, prethodna Jugoslavija je izvesno 
nije razvila.1

Stvarana posle oslobodilačkog, ali i bratoubilačkog rata (1918) i obnavljana posle 
još jednog oslobodilačkog, ali i jezivog građanskog rata (1945), ujedinjavala je bivše 
protivnike i pobeđene. Da bi funkcionisala kao zemlja pomirenja, veoma brzo je vla-
da juća ideologija nametnula selektivnu sliku prošlosti, praveći tabue od ne po željnih, 
razdvajajućih tema i forsirajući pozitivne primere koji bi se mogli svrstati u kategoriju 
pozitivnog zajedničkog iskustva. Opšta klima uticala je na nauku bilo kroz forme auto-
cenzure i poželjne angažovanosti, bilo kroz biranje manje osetljivih tema. Vremena za 
zrelu nauku kao da je bilo malo.

Proteklih petnaest godina, sa stanovništva srpske istoriografi je nije proteklo uzalud. 
Pored zaista velike produkcije biografi ja, dnevnika, memoara, studija i monografi ja o 
ravnogorskom pokretu generala Mihailovića, kojoj su pogodovale nove okolnosti posle 
1990. godine, u krilu inistituta za istoriju i na odsecima fi lozofskih fakulteta ostvareno je 
mnogo dela trajnog kvaliteta. Fokus je bio usmeren na istoriju Kraljevine Jugoslavije i 
prve dve decenije SFRJ. Obuhvaćeni su svi aspekti društvene i političke istorije, uvedene 
nove teme i uglovi posmatranja primereni trendovima u svetu. Dužna pažnja je posvećena 
metodološkim pitanjima i fi lozofi ji istorije. U novije vreme trend su teme u kontekstu 
hladnog rata. Drugi svetski rat se takođe posmatra na nov način i paleta tema je proširena. 
Ukupnom razvoju struke, otvaranju novih tema, posebno o uzrocima sloma Jugoslavije 
pogodovali su međunarodni naučni skupovi. U susretu sa kolegama iz bivših jugoslo-
venskih republika pretresaju se kontroverze, izlažu novi pogledi i rezultati, razmenjuje 
lieteratura i periodika. Era interneta dala je svoj poseban pečat.

1) Hoepken, History Education and Yugoslav (Dis-)Integration”, u: isti (ed.), Oil on Fire? Textbooks, 
EthnicStereotypes and Violence in South-Eastern Europe, Hannover, 1996, s. 99.
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Мр Со фи ја БО ЖИЋ
Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је

СР БИ У ХР ВАТ СКОЈ,
ХЕ ГЕ МО НИ СТИ ИЛИ ПО ТЛА ЧЕ НИ?
СЛУ ЧАЈ ОС ЈЕЧ КИХ СР БА (1918–1924)

Увод

Кр ва ви рас пад ју го сло вен ске др жа ве у ви ше е тап ном се це си о ном су ко бу у ви ду 
ет но-на ци о нал ног, иде о ло шког, гра ђан ског, вер ско-цр кве ног и те ри то ри јал ног ра та 
де ве де се тих го ди на 20. ве ка, пра ти ла је пра ва по пла ва ра до ва ко ји се мо гу на зва ти 
„ин стант исто ри јом”. Њи хо ви ауто ри че сто су би ли уна пред опре де ље ни за стра ну 
ко ју ће бра ни ти у сво јим, са мим тим тен ден ци о зним пу бли ка ци ја ма, пру жа ју ћи мо-
но ка у зал ну ин тер пре та ци ју сло ма Ју го сла ви је: ве ћи на по ку ша ја да се об ја сни крај 
СФРЈ по ла зи ла је од пре ду бе ђе ња да је глав ни, па и је ди ни, кри вац за рат срп ска 
стра на. Пред исто ри ча ри ма је за то им пе ра тив ни за да так: не при стра сно, објек тив но 
и ра ци о нал но са гле да ва ње ути ца ја срп ског чи ни о ца на ства ра ње и раз би ја ње Ју го-
сла ви је, да кле ње го ве ствар не уло ге то ком 70 го ди на по сто ја ња мул ти ет нич ке и вер-
ски ра зно ли ке ју го сло вен ске за јед ни це. Дру гим ре чи ма, на у ка и ње ни ком пе тент ни 
пред став ни ци тре ба да про ве ре кључ ну и, у свет ским ме ди ји ма ак ту ел ну, хи по те зу 
по ко јој је ју го сло вен ско тра ја ње би ло вре ме срп ске до ми на ци је над оста лим на ро-
ди ма и на ци о нал ним ма њи на ма. 

По ку шај да да мо при лог раз от кри ва њу ду бо ких узро ка дез ин те гра ци је нај зна-
чај ни је бал кан ске др жа ве од вео нас је у вре ме не по сред но по сле ње ног осни ва ња, 
ка да је по че ло си сте мат ско и кон ти ну и ра но оп те ре ћи ва ње срп ског фак то ра бре ме-
ном сум њи за хе ге мо ни стич ке на ме ре. С об зи ром на то да је у та квим сум њи че њи-
ма, ко ја су по тра ја ла све до раз град ње Ју го сла ви је, би ла нај гла сни ја хр ват ска стра-
на, фо ку си ра ли смо се на дру штве ни кон текст у хр ват ској сре ди ни, ка ко би смо се, 
не у мит ном ло ги ком чи ње ни ца, при бли жи ли од го во ру на пи та ње: Да ли су оп ту жбе 
на ра чун Ср ба има ле уте ме ље ње у исто риј ској ствар но сти или су би ле по ли тич ки 
мо ти ви са не?
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Не тре ба по себ но под се ћа ти на, већ по зна ту, чи ње ни цу да је ју го сло вен ска исто-
ри о гра фи ја де це ни ја ма би ла „под над зо ром”, од но сно у функ ци ји по ли ти ке и ње-
них ци ље ва. На чин ин тер пре та ци је исто риј ских фа ка та, чак и из бор ис тра жи вач ких 
те ма био је у за ви сно сти од по гле да, ста во ва и по тре ба пар ти је на вла сти.1 Ин стру-
мен та ли за ци ја на у ке, чи ја се еман ци па ци ја спу та ва ла и оне мо гу ћа ва ла, оме та ла је 
исто ри ча ре да де лу ју у скла ду с фун да мен тал ним на че лом сво је стру ке – „јед но став-
но по ка за ти ка ко је уисти ну би ло” (Ле о полд Ран ке) – што је ре зул то ва ло ства ра њем 
број них сте ре о ти па и цр но-бе лих пред ста ва, ко је су умно го ме за ма гљи ва ле сли ку 
про шло сти. Из ме ђу оста лог, ство рен је кли ше о Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји као 
др жа ви чи ји су на ро ди би ли по тла че ни, угро же ни и екс пло а ти са ни од стра не ве ћин-
ског, срп ског на ро да, у ко јој су си сте мат ски гу ше не њи хо ве сло бо де и спре ча ван 
њи хов раз вој, у ко јој је, јед ном реч ју, би ла ус по ста вље на ве ли ко срп ска хе ге мо ни ја. 
Сте ре о ти пом ве ли ко срп ске хе ге мо ни је на ро чи то је би ла оп те ре ће на историoграфија 
о срп ско-хр ват ским/хр ват ско-срп ским од но си ма, та ко да је о тој те ми пи са но не кри-
тич ки, на на чин ко јим је кли ше по твр ђи ван, али не и про ве ра ван. Као по сле ди ца пре-
но ше ња по ли тич ких ста во ва јед не стра не у на у ку, пре о вла да ло је схва та ње по ко ме 
је упра во срп ска по ли тич ка ели та би ла глав ни кри вац за на ру ше не ме ђу на ци о нал не 
од но се у зе мљи, од но сно за ду бо ку по ли тич ку кри зу у ко јој се Кра ље ви на на ла зи ла 
од са мог по чет ка. О гле да њу и кроз срп ску при зму ни је би ло ни го во ра, о ста во ви-
ма срп ске стра не ни је се во ди ло ра чу на, они уоп ште ни су узи ма ни у об зир, већ су, 
на про тив, a pri ro ri од ба ци ва ни. Због то га су да нас по зна ти сви при го во ри ко је су 
Хр ва ти упу ћи ва ли на ра чун Ср ба, др жа ве и ње них ор га на вла сти, док су зна ња о 
то ме шта су Ср би у Хр ват ској, Сла во ни ји и Дал ма ци ји има ли да пре ба це Хр ва ти ма, 
о то ме да ли су се осе ћа ли без бед но у хр ват ском дру штву и да ли им је при па да ла 
пре власт у струк ту ра ма вла сти још увек скром на.2 

По ла зи шта

Ов де ће мо по ку ша ти да на те ме љу ис ку ства срп ске за јед ни це у јед ном гра ду 
ис пи та мо ме ђу на ци о нал не од но се у пр вим го ди на ма по сле ује ди ње ња и про ве ри-
мо одр жи вост те зе о по тла че но сти Хр ват ске и хр ват ства од срп ског фак то ра, ко ју 
је на ме та ла хр ват ска про па ган да. Град за ко ји смо се од лу чи ли је сте Оси јек, је дан 
од ур ба них цен та ра у ко ји ма су Ср би ве ко ви ма кон ти ну и ра но жи ве ли и где су пр ви 
пут по ме ну ти већ 1533. го ди не.3 Раз ло га ко ји су нас упу ти ли да за пред мет ис тра-
жи ва ња узме мо при ли ке упра во у том гра ду има са свим до вољ но. Је дан од бит них 

1) По дроб ни је: Ђор ђе Стан ко вић, Љу бо драг Ди мић, Исто ри о гра фи ја под над зо ром I–II, Бе о град, 
1996; Ко ста Ни ко лић, Про шлост без исто ри је: по ле ми ке у ју го сло вен ској исто ри о гра фи ји 1961–1991, 
Бе о град, 2003.

2) Кра јем 80-их го ди на 20. ве ка у срп ској исто ри о гра фи ји по че ла су си сте мат ска ис тра жи ва ња ко-
ја, осла ња ју ћи се на из во ре раз ли чи те про ве ни јен ци је, оба ра ју уко ре ње не за блу де и пред ра су де. У том 
сми слу тре ба ис та ћи, пре све га, но ви је ра до ве проф. др Ђор ђа Стан ко ви ћа: „Sr bi u dr žav noj upra vi u Sla-
vo ni ji za vre me pro vi zo ri ju ma 1918–1921”, Isto ri ja 20. ve ka, 1–2/1999, str. 77–87; „Ср би у др жав ној упра ви 
Сла во ни је за вре ме спро во ђе ња цен тра ли за ци је вла сти 1921–1929”, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис, 
1–2/2000, стр. 85–98; „Sr bi u Sla vo ni ji na iz bo ri ma za Usta vo tvor nu skup šti nu 1920. go di ne”, To ko vi isto ri je, 
1–2/2002, str. 45-65; Isto rij ski ste re o ti pi i na uč no zna nje, Be o grad, 2004.

3) Алек са Ивић, Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни, Но ви Сад, 1929, стр. 127.
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сва ка ко су са чу ва ни из во ри, на ро чи то ло кал на штам па срп ске про ве ни јен ци је, али 
и чи ње ни ца да је Оси јек, као пре сто ни ца Сла во ни је, био ме ђу ва жни јим ур ба ним 
цен три ма не ка да шње Тро јед не кра ље ви не. Осим то га, то је био је дан од гра до ва 
(по ред За гре ба, Кар лов ца и још не ких) у ко ме су Ср би би ли нај број ни ји и чвр сто 
уте ме ље ни. 

Срп ска за јед ни ца у пре сто ни ци Сла во ни је осла ња ла се, на и ме, на сво ју Срп ску 
пра во слав ну цр кве ну оп шти ну, чи је је по сто ја ње би ло га рант очу ва ња вер ско-на-
ци о нал ног иден ти те та. Са бор на цр ква Ус пе ни ја пре све те Бо го ро ди це и по ред ње 
Срп ска ве ро и спо вед на шко ла ду го су би ле је ди не срп ске ин сти ту ци је у том гра ду. 
У дру гој по ло ви ни 19. ве ка по че ло је осни ва ње гра ђан ских ор га ни за ци ја ко је су тра-
ди ци о нал ни иден ти тет Ср ба обо га ћи ва ле еле мен ти ма но вог, мо дер ног иден ти те та: 
Срп ско пе вач ко дру штво „Гу сле” (1847), Срп ска чи та о ни ца, До бро твор на за дру га 
Срп ки ња, Срп ски со ко, Фе ри јал но дру штво, Срп ска ште ди о ни ца (1899).1 

Иако је Оси јек био, као што смо ре кли, ур ба ни цен тар у ко ме су Ср би би ли број-
ни ји не го у дру гим хр ват ским гра до ви ма, про цен ту ал но гле да но, срп ска за јед ни ца 
у сла вон ској пре сто ни ци ни је би ла та ко ве ли ка: у гра ду, ко ји је по чет ком 20. ве ка 
имао 28.505 жи те ља, пра во слав них је би ло 2.258 или 7,92%.2 Пр ви по пис ста нов ни-
штва ра ђен у Кра ље ви ни СХС (1921), пак, по ка зао је да је ме ђу 34.485 Ос је ча на био 
4.541 пра во слав ни или 13,16%, у ко је тре ба убро ја ти и 111 Ру са. Ве ћи на ста нов ни-
штва би ла је ри мо ка то лич ке ве ро и спо ве сти (26.170); ре ги стро ва на је и за јед ни ца 
од 2.731 „изра е ли ћа на„, као и из ве стан број еван ге ли ка, гр ко ка то ли ка, му сли ма на 
и дру гих. По ред Ср ба и Хр ва та (20.512), у Оси је ку је жи вео и зна тан број Не ма ца 
(10.077), Ма ђа ра (2.106) и при пад ни ка дру гих на ци о нал них ма њи на.3 

У вре ме ка да је из вр шен по пис, је дан кр ва ви, свет ски, Ве ли ки рат, у ко ме су се 
по ме ну ти на ро ди бо ри ли у са ста ву аустро у гар ских тру па а про тив Ср ба и Ср би је, 
тек је био за вр шен, што од мах на ме ће пи та ње: ка ко је те као про цес при ви ка ва ња на 
но во на ста лу си ту а ци ју, ка ко су се од ви ја ли ме ђу на ци о нал ни од но си, ка кав је био 
став пре ма Ср би ма ко ји су из ра та иза шли као по бед ни ци; ка ко су се са ми Ср би, по-
сле све га, осе ћа ли у ви ше на ци о нал ној сре ди ни сла вон ске пре сто ни це, у ко јој ме ри 
су је до жи вља ва ли као то ле рант ну, а ко ли ко је у њи ма и да ље по сто јао не мир, не спо-
кој ство и осе ћа ње угро же но сти соп стве ног иден ти те та?

1) Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 1848–1914, Бе о град, 1991, стр. 
567–581; Ран ка Га шић, „Но ви курс” Ср ба у Хр ват ској (Ср бо бран 1903–1914), За греб, 2001, стр. 229–242. 
По дроб ни је о не ким од ових уста но ва: Ми ло рад Ми шко вић, „Срп ска чи та о ни ца у Оси је ку”, Про свје та, 
на род ни срп ски ка лен дар за пре ступ ну го ди ну 1996, За греб, 1995, стр. 292–314; Исти, „Срп ска ве ро и спо-
вед на шко ла у Оси је ку”, Ље то пис Срп ског кул тур ног дру штва „Про свје та”, 4/1999, стр. 214–244. 

2) Ста нов ни ка ри мо ка то лич ке ве ре би ло је 22.918, „изра ел ске” 2.388, еван ге ли ка 895, гр ко ка то ли ка 
107; срп ским или хр ват ским је зи ком го во ри ло је 13.427 Осјеча на, не мач ким 10.778, ма ђар ским 3.536, 
че шким 363 итд. Po pis ži telj stva od 31. pro sin ca 1910. u Kra lje vi na ma Hr vat skoj i Sla vo ni ji, Za greb, 1915, 
str. 22, 24.

3) Де фи ни тив ни ре зул та ти по пи са ста нов ни штва од 31 ја ну а ра 1921 год., Са ра је во, 1932, стр. 
258–259.

Mр СОФИЈА БОЖИЋ    Ср би у Хр ват ској, хе ге мо ни сти или потлачени?
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Осјеч ки ам би јент и од нос пре ма дру гом: срп ско ис ку ство

Осјеч ки Ср би и Хр ва ти бр зо су се по ла ри зо ва ли. На по ли тич кој сце ни то се ис-
по ља ва ло кроз по де лу на ра ди ка ле и за јед ни ча ре, од но сно на при ста ли це На род не 
ра ди кал не стран ке, чи ја је ме сна ор га ни за ци ја осно ва на 10. ав гу ста 1919. под пред-
сед ни штвом др Јо ва на Коц ка ра (1877–1923),1 и на присталице Хр ват ске за јед ни це, 
осно ва не 5. ок то бра 1919. го ди не. Из истог пе ри о да да ти ра и ме сна ор га ни за ци ја 
Хр ват ске пуч ке стран ке, као и Де мо крат ске стран ке, али ути цај тих две ју пар ти ја 
у Оси је ку ни је био ве ли ки. Хр ват ска ре пу бли кан ска се љач ка стран ка Стје па на Ра-
ди ћа уче ство ва ла је у по ли тич ком жи во ту тог гра да тек од ок то бра 1923, ка да је у 
Оси је ку осно ва на ње на ме сна ор га ни за ци ја.2 

По ли тич ке стран ке има ле су сво ја гла си ла, пре ко ко јих су ко му ни ци ра ле са при-
ста ли ца ма. Ра ди ка ли су из да ва ли Стра жу, пр ви лист НРС ко ји се по ја вио на те ри то-
ри ји Хр ват ске.3 Ма ло број ни осјеч ки Ср би де мо крат ске ори јен та ци је,4 ме ђу ко ји ма 
су би ли др Слав ко Ди клић, др Ми лан Сти јић, др Му а че вић, про фе со ри Алек сан дар 
Жи ва но вић и Бран ко Ма га ра ше вић и др., оку пља ли су се око ли ста Југ.5 За раз ли ку 
од де мо кра та ко ји, као по бор ни ци ју го сло вен ске ин те гра ли стич ке кон цеп ци је, ни су 
има ли аутен ти чан срп ски про грам, ра ди ка ли су на сту па ли с по зи ци ја срп ских на-
ци о нал них ин те ре са. За то је о осјеч ким Ср би ма нај и справ ни је го во ри ти има ју ћи у 
ви ду ста во ве и де ло ва ње њи хо вих по ли тич ких пред став ни ка из ре до ва Ра ди кал не 
стран ке. То је мо гу ће упра во за хва љу ју ћи, у ве ли кој ме ри, и Стра жи, ко ја је пом но 
пра ти ла по ли тич ка и дру штве на зби ва ња у гра ду, по себ но све оно што се ти ца ло 
ме ђу на ци о нал них од но са и по ло жа ја срп ске за јед ни це у Оси је ку. 

1) Адво кат, на род ни по сла ник На род не ра ди кал не стран ке за округ ви ро ви тич ки. Уче ство вао је 
не са мо у по ли тич ком жи во ту већ је био ак ти ван и у обла сти при вре де и про све те Оси је ка: осно вао је 
Срп ску ра тар ску и за на тлиј ску ште ди о ни цу д. д. у Оси је ку, био је је дан од осни ва ча Срп ске цен трал не 
бан ке и осни вач Срп ске штам па ри је у Оси је ку; исто та ко, био је ста ре ши на Срп ског со ко ла у овом гра ду 
и пред сед ник срп ске цр кве не оп шти не.

2) Ви ше о по ли тич ком жи во ту у Оси је ку: Dr Dra gi ša Jo vić, „Hr vat sko ko lo”, Zbor nik HISB, 1/1982, str. 
21–31; Isti, „Po li tič ki od no si u Osi je ku u svje tlu iz bo ra za grad sko za stup stvo 30. pro sin ca 1923 go di ne”, Sla-
von ski po vi je sni zbor nik, 1–2/1987, str. 35–66; Isti, „Hr vat ska za jed ni ca u po li tič kom ži vo tu Sla vo ni je, Sri je ma 
i Ba ra nje 1919–1920. go di ne”, ČSP, 2/2000, str. 235–255. По себ но о ра ди ка ли ма: Гор да на Кри во ка пић-Јо-
вић, Оклоп без ви те за: о со ци јал ним осно ва ма и ор га ни за ци о ној струк ту ри На род не ра ди кал не стран ке 
у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (1918–1929), Бе о град, 2002, str. 379–382.

3) Стра жа је по кре ну та 1919. го ди не као днев ник и из ла зи ла све до 1930. Пре ма из ве шта ју кр. 
ре дар стве ног по ве ре ни штва у Оси је ку од 4. ок то бра 1922, Стра жа је штам па на у срп ској штам па ри ји 
д. д. у Оси је ку, у ти ра жу од 1.300 при ме ра ка. Тај лист ни је имао ди рек то ра, а ње гов од го вор ни уред ник 
То ша Скр бић, ро ђен у За гре бу, стар 40 го ди на, био је „по ли тич ки ис пра ван” и члан На род не ра ди кал не 
стран ке. Са рад ни ци Стра же би ли су три де сет тро го ди шњи Омер Кај ма ко вић из Трав ни ка, не ка да шњи 
са рад ник ос јеч ког Хр ват ског ли ста, и пе де сет тро го ди шњи Пе ро слав Љу бић из Вир ја, до та да уред ник 
ос јеч ког Ју га; обо ји ца су ужи ва ли ре пу та ци ју „по ли тич ки ис прав них” гра ђа на, а П. Љу бић је, по стра нач-
кој при пад но сти, био де мо кра та. АЈ, 14-69-235/524.

4) Пре ма из ве шта ју ко ман дан та осјеч ке ди ви зиј ске обла сти кра љу Алек сан дру од 1. мар та 1927. Ср-
би су „ма ње ви ше по пар ти ји ра ди ка ли, сем ма њи не њи хо ве и из ве сног де ла Хр ва та ко ји су са мо стал ни 
де мо кра ти”. АЈ, 335-15.

5) Југ је из ла зио 1918–1927. као днев ник, а 1927–1928. као не дељ ник, под уре ди штвом Ма те ја Пе-
ри ћа, Ива на Ма ли на ра, Дра гу ти на Ша ја, Здрав ка По зни ћа. Đur đi ca Ku kić, „Sr bi iz Hr vat ske u pe ri o di ci 
1918–1941”, Ље то пис Срп ског кул тур ног дру штва „Про свје та”, 1/1996, стр. 352.
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Гла си ло Хр ват ске за јед ни це био је Хр ват ски лист,1 док је Хр ват ска пуч ка стран-
ка из да ва ла Хр ват ску обра ну.2 Пу тем ових ли сто ва у гра ду је си сте мат ски ши ре на 
ан ти др жав на и ан ти срп ска про па ган да, ко ја из гле да ни је су зби ја на на од го ва ра ју ћи 
на чин. То је под ста кло ве ли ког жу па на осјеч ке обла сти да за тра жи од др жав ног 
над о двет ни штва у За гре бу да пре ду зме за кон ске ме ре про тив „ра зор ног де ло ва ња 
штам пе”. На пи си ко ји ма је циљ „ре ме ће ње ми ра и ре да” и „иза зи ва ње и ства ра ње 
не спо кој ства у на ро ду„, у ко ји ма је кле ве та на вла да, на па да не др жав не ин сти ту ци је 
и чи нов ни ци, го то во сва ко днев но су ис пу ња ва ли ступ це по ме ну тих гла си ла, а да 
њи хо ви ауто ри ни су сно си ли ни ка кве по сле ди це, твр дио је ве ли ки жу пан.3 

Осим у хр ват ској штам пи, ни на по ли тич ким збо ро ви ма хр ват ских стра на ка у 
Оси је ку ни је се мо гло чу ти ни шта по зи тив но о Ср би ма и о за јед ни ци са њи ма, већ 
се го во ри ло о „ки да њу” са Ср би јом, о са мо стал ној хр ват ској вој сци, са мо стал ним 
хр ват ским фи нан си ја ма и сл.4 Ка ква је би ла ре ак ци ја Ср ба на та кву про па ган ду? 

Др же ћи до свог иден ти те та, осјеч ки Ср би су од тре нут ка сту па ња у но ву др жа-
ву уста ли у од бра ну свог име на, је зи ка, пи сма, ве ре. Че сто ди жу ћи глас ра ди за шти-
те ових еле ме на та, Ср би су оста ви ли низ све до чан ста ва о њи хо вом иг но ри са њу и 
на сто ја њи ма да бу ду по ти сну ти. Срп ско име је, пре све га, за Ср бе ра ди кал ске ори-
јен та ци је би ло не при ко сно ве но. На ње го ву за ме ну за јед нич ким, ју го сло вен ским, 
име ном, они ни су при ста ја ли, те су од лу ку о на зи ву др жа ве ко ји је са др жао срп ско 
име, као и име на хр ват ског и сло ве нач ког на ро да, по здра ви ли као са свим пра вил но 
ре ше ње, ко јим не са мо што ће Ср би би ти за до вољ ни, већ ће се иза ћи у су срет и при-
род ној по тре би дру га два на ро да да очу ва ју сво ју ин ди ви ду ал ност. По ред име на, 
и пи та ње је зи ка сма тра ли су јед ним од фун да мен тал них пи та ња по зи ва ју ћи сво је 
су гра ђа не да на пу сте оби чај упо тре бе не мач ког је зи ка у ко му ни ка ци ји и да поч ну 
да се слу же ма тер њим је зи ком.5 Уисти ну, ко ри шће ње стра них је зи ка, што је би ло 
не из бе жно у сре ди ни с број ним ма њи на ма, има ло је не га тив не по сле ди це у том сми-
слу што је ути ца ло на ква ре ње срп ског/хр ват ског је зи ка, и то не са мо због уно ше ња 
ту ђи ца већ по себ но за то што је во ди ло то ме да се је зик ве ћи не, ка ко су за па жа ли по-
је дин ци ко ји би до ла зи ли у Оси јек с дру гих под руч ја, све ви ше об ли ку је по мо де лу 
не мач ког је зи ка.6 Ко ли ко је не мач ки био до ми нан тан ви ди се и из чи ње ни це да су 
чак у дру гој го ди ни од ру ше ња Хаб збур шке им пе ри је та бле с на зи ви ма по је ди них 
осјеч ких ули ца и да ље би ле ис пи са не и на том је зи ку.7 

Ср би су ве о ма др жа ли не са мо до свог је зи ка већ и до свог пи сма – ћи ри ли це. 
Од ћи ри ли це се, ме ђу тим, то ли ко за зи ра ло да се чак ни тр гов ци Ср би ни су усу ђи ва-

1) Днев ни лист ко ји је из ла зио у ти ра жу од 6.000 при ме ра ка, под уред ни штвом Слав ка То ми сла ва 
Ди кли ћа из Ни на. У ли сту су са ра ђи ва ли Љу бо мир Ма штро вић, Мир ко Де чак, Ђу ро Ор шић и Јо сип Па-
ви шић. АЈ, 14-69-235.

2) Не дељ ник са ти ра жом од 880 при ме ра ка. Од го вор ни уред ник био је Или ја Ја ко вље вић из Мо ста-
ра. АЈ, 14-69-235/511. Лист је по кре нут 1901, а ње го во из ла же ње об у ста вље ном 25. мар та 1923.

3) АЈ, 14-69-235, Ве ли ки жу пан ос јеч ке обла сти – кр. др жав ном над о двет ни штву у За гре бу, Оси јек, 
28. мар та 1924. При ме ри то ле рант ног од но са вла сти пре ма штам пи код ста ри јих хр ват ских ауто ра, али и 
у са вре ме ној хр ват ској исто ри о гра фи ји се не спо ми њу. На про тив, ис ти че се да се на штам пу у Хр ват ској 
буд но мо три ло, да су опо зи ци о не но ви не за бра њи ва не, члан ци цен зу ри са ни а про тив но ви на ра при ме њи-
ва не ме ре ре пре си је. Jo sip Hor vat, Po vi jest no vin stva Hr vat ske 1771–1939, Za greb, 1962, стр. 388; Bo silj ka 
Ja nja to vić, „Po lo žaj Hr vat ske i Hr va ta u ka ra đor đe vi ćev skoj Ju go sla vi ji u svje tlu ta da šnjeg ti ska”, ČSP, 3/2000, 
стр. 500–501.

4) „Фран ков ци”, Стра жа, бр. 133, 31. X 1920, стр. 3.
5) „‘Срп ски је зик је прост”, Стра жа, бр. 16, 25. II 1920, стр. 4.
6) „Од је ци из на ро да”, При вред ник, бр. 9, 1928, стр. 141–142.
7) „Дво је зич ни на пи си по ули ца ма”, Стра жа, бр. 14, 18. II 1920, стр. 3.

Mр СОФИЈА БОЖИЋ    Ср би у Хр ват ској, хе ге мо ни сти или потлачени?
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ли да по но во ис так ну – чи та вих го ди ну да на од за вр шет ка ра та – сво је не ка да шње, 
ћи ри ли цом ис пи са не на зи ве фир ми.1 Ра ди кал ска Стра жа на сто ја ла је да ути че на 
Осјеча не да то пи смо при хва те као рав но прав но с ла ти нич ним и да пре ста ну да 
се устру ча ва ју од ње го ве упо тре бе;2 по здра вља ла је сва ки чин ко јим се ћи ри ли ци 
обез бе ђи ва ло до стој но ме сто у јав ном жи во ту, као на при мер по ста вља ње нат пи са 
на осијеч ким ка сар на ма на оба пи сма.3 Али, ус по ста вља ње ћи ри ли це ни је ишло 
без от по ра. Хр ват ски лист, гла си ло осјеч ке ор га ни за ци је Хр ват ске за јед ни це, ре-
а го вао је кад год би то пи смо из ла зи ло из сен ке: ка да су на осјеч ким трам ва ји ма 
ис так ну ти огла си штам па ни ћи ри ли цом, на стра ни ца ма Хр ват ског ли ста од мах су 
се по ја ви ли на па ди на над ле жне ор га не ко ји су то до пу сти ли,4 а не га тив ни ко мен-
та ри усле ди ли су и по во дом по зив ни ца и про гра ма ју го сло вен ског спорт ског клу ба 
„Сла ви ја„, штам па них на ћи ри ли ци.5 Не го до ва ло се, та ко ђе, и због ли ста за по пис 
ста нов ни штва, ис пи са них тим пи смом.6 О од лу ци вла де од 22. де цем бра 1918. го-
ди не о про гла ше њу рав но прав но сти ла ти ни це и ћи ри ли це „на чи та вом те ри то ри ју 
кра ље ви не СХС„7 од ре ђе ни хр ват ски по ли тич ки кру го ви очи глед но уоп ште ни су 
во ди ли ра чу на! За то су по је дин ци ко ји су исту па ли у јав но сти са ћи ри ли цом има ли 
раз не не при јат но сти. По ме ни мо је дан та кав слу чај: рад ња бер бе ри на Ђор ђа Ба ла ше-
ви ћа по ста ла је ме та на па да због то га што је њен на зив био ис пи сан и ћи ри ли цом, 
па су про тив ни ци тог пи сма умр ља ли бла том ћи ри лич на сло ва.8

По ред не у ва жа ва ња ћи ри ли це, осјеч ке Ср бе из у зет но је по га ђа ло и не по што ва-
ње њи хо ве ве ре. На и ме, у пра во су ђу и школ ству Оси је ка за при пад ни ке пра во слав-
не ве ро и спо ве сти упор но је ко ри шћен на зив „грч ко-ис точ ни” па је Стра жа про те-
сто ва ла: „Го спо да су ци и на став ни ци не мо гу још да се при вик ну да је ово кра љев-
ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, гдје сват ко има пра во, да му се вје ро и спо вјест кр сти 
она ко, ка ко то до тич на цр ква зо ве, а да то ни је ви ше аустриј ска по кра ји на, у ко јој 
Беч из по ли ти ке и вје ра ма да је на зи ве и ранг”.9 Име но ва ње пра во слав них грч ко-ис-
точ ни ма прак ти ко ва но је го ди на ма: би ла је већ 1924. ка да се др Ру долф Хор ват огла-
сио у Хр ват ском ли сту тек стом о ста нов ни штву Оси је ка у ко ме је Ср бе озна ча вао 
ста рим и њи ма мр ским на зи вом.10 Осјеча ни ни су по што ва ли ни пра во слав ни Бо жић, 
па су на тај дан 1920. го ди не би ле отво ре не све рад ње у вла сни штву ри мо ка то ли ка 
и Је вре ја.11 Тр гов ци су се ипак ода зва ли апе лу да убу ду ће ува жа ва ју срп ске пра зни ке, 
та ко да су за пра во слав ни Ус крс њи хо ви ду ћа ни оста ли за тво ре ни.12 Али пи та ње пра-
зни ка и да ље ни је гу би ло ни шта од сво је ак ту ел но сти: уочи Бо жи ћа сле де ће, 1921. 
го ди не огла си ло се Удру же ње тр го ва ца и ин ду стри ја ла ца по зи ва ју ћи тр гов це свих 

1) „Ве сти из ме ста и око ли це”, Стра жа, бр. 6, 21. I 1920, стр. 3.
2) „Ср би за на тли је и тр гов ци!”, Стра жа, бр. 8, 28. I 1920, стр. 4.
3) „Но ви на пи си на ка сар на ма”, Стра жа, бр. 12, 11. II 1920, стр. 3.
4) „Про тив ћи ри ли це”, Стра жа, бр. 120, 5. X 1920, стр. 2.
5) „Бо де им очи”, Стра жа, бр. 7, 1. II 1921, стр. 2.
6) „Не ка се зна!”, Стра жа, бр, 7, 1. II 1921, стр. 2.
7) Bran ko Pe tra no vić, Mom či lo Ze če vić, Ju go sla vi ja 1918–1988: te mat ska zbir ka do ku me na ta, Be o grad, 

1988, стр. 149.
8) „Ви ша европ ска кул ту ра”, Стра жа, бр. 251, 15. XI 1922, стр. 2.
9) „Grč ko-is toč ni”, Стра жа, бр. 10, 3. X 1919, стр. 3.
10) Dr Ru dolf Hor vat, „Sta nov ni štvo gra da Osi je ka”, Hr vat ski list, br. 194 (van red no iz da nje), 15–17. VI II 

1924, стр. 7.
11) „Ве сти из ме ста и око ли це”, Стра жа, бр. 3, 10. I 1920, стр. 3.
12) „Пра во слав ни Ус крс и тр гов ци”, Стра жа, бр. 30, 9. IV 1920, стр. 2; „Пра во слав ни Ус крс и тр гов-

ци”, Стра жа, бр. 32, 14. IV 1920, стр. 3.
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ве ро и спо ве сти да 7. ја ну ар пре тво ре у не рад ни дан.1 Осјеч ки суд ни је се, ме ђу тим, 
оба зи рао ни на ка кве апе ле, па ни на вла ди ну на ред бу по ко јој се у вре ме пра во слав-
них пра зни ка стран ке пра во слав не ве ро и спо ве сти ни су сме ле по зи ва ти на рас пра ве, 
за ка зу ју ћи Ср би ма суд ске пар ни це упра во тих да на, па чак и на сам Ве ли ки пе так, 
нај ве ћи хри шћан ски пра зник.2

С об зи ром на то да су Ср би у Хр ват ској од тре нут ка ства ра ња Кра ље ви не СХС 
свој иден ти тет ве за ли за др жа ву, иден ти фи ку ју ћи се с њом, они су сва ки на пад на 
др жав не сим бо ле и ин сти ту ци је, или њи хо во не по што ва ње и иг но ри са ње, до жи вља-
ва ли као на пад на са ме се бе, као прет њу соп стве ном оп стан ку. Сто га им је за сме-
та ло нај пре то што срп ска вој ска, ко ја је ушла у Оси јек 12. но вем бра 1918. го ди не, 
ни је до че ка на као „осло бо ди те љи ца” и што ње на по ја ва ни је иза зва ла оду ше вље ње 
гра ђа на, из у зев са мих Ср ба. Је ди но су они, го ди ну да на ка сни је, и про сла ви ли да-
тум ула ска срп ских тру па у глав ни град Сла во ни је: ос јеч ки Срп ски со ко и Срп ско 
пе вач ко дру штво „Гу сле” при ре ди ли су, на тај дан, „ин тим но се ло у хо те лу ’Тач ко-
вић’”.3 Ср бе је уз не ми ра ва ло, за тим, то што су се у ма лом бро ју осјеч ких уста но ва 
мо гле ви де ти фо то гра фи је кра ља осло бо ди о ца Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа (али су, за то, 
на ње гов, као и на ра чун ње го вог на след ни ка, че сто из ри ца не раз не увре де), што су 
се зву ци срп ске хим не чу ли са мо из у зет но и што су се срп ске за ста ве ви јо ри ле вр-
ло рет ко,4 док су се, с дру ге стра не, и да ље по не где мо гли ви де ти аустриј ски грб5 и 
аустро у гар ске вој нич ке ка пе.6 Ни је им про ма кло ни то да је Хр ват ска обра на о смр-
ти кра ља Пе тра до не ла са мо крат ку вест, као да је реч о не стан ку не ког обич ног гра-
ђа ни на, а не вла да ра под чи јим је скип тром из вр ше но ује ди ње ње Ју го сло ве на.7 Знак 
да гра ђа ни Оси је ка до жи вља ва ју но ву др жа ву као си лом на мет ну ту тво ре ви ну до 
ко је им ни је ста ло, за Ср бе је би ло и спо ро и оте жа но при хва та ње ди нар ске ва лу те 
и упор но ко ри шће ње не ка да шње, крун ске.8 И не са мо то. За др жа ва ње ста рих на зи ва 
ули ца (је дан сквер и да ље се звао Трг Фра ње Јо си па)9 и оду го вла че ње у спро во ђе њу 
од лу ка град ске скуп шти не о да ва њу но вог име на баш оној ули ци ко ја је тре ба ло да 
бу де на зва на по пре сто ни ци Ју го сла ви је, Бе о гра ду (са мо је још јед на ули ца по не ла 
име не ког Ср би на, и то вој во де Ми ши ћа, док је вој во да Пут ник, због ве ли ког от по ра 
град ске вла де, остао без сво је ули це), упо зо ра ва ли су на не по сто ја ње во ље за за јед-
нич ки жи вот са Ср би ма у ју го сло вен ској др жа ви.10 

1) „За тва ра ње ду ћа на на пр ви дан срп ског Бо жи ћа”, Стра жа, бр. 1, 6. I 1921, стр. 3.
2) „Осијеч ки суд бе ни сто и срп ски пра зни ци”, Стра жа, бр. 92, 11. VI II 1920, стр. 1; „Осијеч ки ко-

тар ски суд и срп ски пра зни ци”, Стра жа, бр. 32, 30. IV 1921, стр. 2.
3) „Го ди шњи ца до ла ска срп ске вој ске у Осек”, Стра жа, бр. 15, 8. XI 1919, стр. 3; „Пра зник осло-

бо ђе ња”, Стра жа, бр. 17, 22. XI 1919, 5. По да так ко ји на во ди Стра жа о ло шем до че ку срп ске вој ске 
про тив ре чи из ве шта ји ма хр ват ске штам пе из вре ме на ула ска срп ских тру па у Оси јек: пре ма Хр ват ској 
об ра ни око 4.000 гра ђа на до че ка ло је срп ску вој ску с оду ше вље њем и ова ци ја ма. („Do la zak srp ske voj ske 
u Osi jek”, Hr vat ska obra na, 14. XII 1918). Да ли раз ло ге ко ји су Стра жу на ве ли да не ги ра оду ше вље ње 
Ос је ча на при су ством вој них сна га оне др жа ве про тив ко је су ра то ва ли че ти ри го ди не тре ба по тра жи ти 
у чи ње ни ци на ко ју упу ћу је и тај ра ди кал ски лист: да су ме ђу гра ђа ни ма ко ји су уче ство ва ли у до че ку 
срп ске вој ске пре о вла да ва ли Ср би?

4) „Ра бош”, Стра жа, бр. 14, 18. II 1920, стр. 3.
5) „Шта зна чи ово?!”, Стра жа, бр. 38, 28. V 1921, стр. 2.
6) „Ве сти из ме ста и са стра не”, Стра жа, бр. 4, 23. VI II 1919, стр. 3.
7) „Ка рак те ри стич но”, Стра жа, бр. 101, 17. VI II 1921, стр. 6.
8) „Ло ги ка и на ше по ште”, Стра жа, бр. 26, 9. IV 1921, стр. 2; „По шта бр. 4 у Оси је ку”, Стра жа, 

бр. 113, 2. IX 1921, стр. 3.
9) „Ве сти из ме ста и око ли це”, Стра жа, бр. 6, 21. I 1920, стр. 3.
10) „Раз о ча ра ли сте нас!”, Стра жа, бр. 12, 19. II 1921, стр. 1; „Шта је са на зи вом осијеч ких ули ца?”, 

Стра жа, бр. 147, 14. X 1921, стр. 2.

Mр СОФИЈА БОЖИЋ    Ср би у Хр ват ској, хе ге мо ни сти или потлачени?
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Још ве ће огор че ње од на сто ја ња да се оне мо гу ћи да њи хов град до би је би ло 
ка ква обе леж ја ко ја под се ћа ју на Ср бе, Ср би ју и Ју го сла ви ју, код осјеч ких Ср ба 
иза зва ла је иде ја да јед на ули ца по не се име твор ца ра си стич ке те о ри је о Ср би ма 
као „не чи стој па сми ни” Ан те Стар че ви ћа; до жи вев ши то као про во ка ци ју, од луч но 
су се ус про ти ви ли про мо ви са њу јед ног од нај ве ћих се ја ча мр жње из ме ђу срп ског и 
хр ват ског на ро да.1

За раз ли ку од хр ват ских по ли ти ча ра, фа на тич них про тив ни ка Ср ба, ко ји су уз-
ди за ни као нај ве ће лич но сти из но ви је хр ват ске исто ри је и чи је су из ја ве ра до ци ти-
ра не у хр ват ској штам пи, срп ски по ли ти ча ри пред ста вља ни су са мо у не га тив ним 
то но ви ма. Ни ко ла Па шић био је по себ но омра жен, па је у осијеч кој по ли циј ској 
ста ни ци до шло и до јед ног ин ци ден та у ве зи с ли де ром ра ди ка ла: зид ни ка лен дар 
с Па ши ће вим ли ком, ко ји је по ста вио по ли ца јац срп ске на ци о нал но сти, био је ис це-
пан, а срп ском по ли ти ча ру су на сли ци би ле ис ко па не очи, на исти вар вар ски на чин 
на ко ји су, не ка да дав но, Тур ци ва ди ли очи срп ским вла да ри ма и све ти те љи ма пред-
ста вље ним на цр кве ним фре ска ма.2

Да ме ђу осјеч ким Хр ва ти ма по сто ји сна жна ан ти др жав на стру ја по ка за ло је 
осни ва ње ор га ни за ци је Хр ват ске на ци о нал не омла ди не (ХА НАО), ко ја је ис ту пи ла 
с па ро лом: „Хр ва ти на окуп”. На дан осни ва ња, ње ни чла но ви кре ну ли су кроз град 
и за у ста ви ли се пред ре дак ци јом Хр ват ског ли ста, де мон стри ра ју ћи про тив др жа ве 
и на род ног је дин ства. Кли ца ли су: „Жи ве ла Хр ват ска! Жи вео Ра дић! До ле ба ти на-
шки ре жим!” Омла ди ну је по здра вио уред ник Хр ват ског ли ста Слав ко Ди клић и 
по же лео јој сре ћан рад. У го во ру ко ји је одр жао том при ли ком он је, из ме ђу оста лог, 
ре као да је хр ват ска др жа ва увек по сто ја ла и да ће увек по сто ја ти у све сти хр ват ског 
на ро да и, по себ но, хр ват ске омла ди не ко ја је по ка за ла да је до сто јан след бе ник „ве ли-
ког хр ват ског во ђе и учи те ља” Ан те Стар че ви ћа. Де мон стран ти су се за тим упу ти ли 
пре ма згра да ма де мо крат ског Ју га и ра ди кал ске Стра же. Ис пред Ју га су уз ви ки ва ли 
по грд не па ро ле про тив вла де и ње них стра на ка, а на пад на ре дак ци ју спре чи ла је по-
ли ци ја рас те рав ши де мон стран те и ухап сив ши че тво ри цу нај а гре сив ни јих.3

И док су Ср би до жи вља ва ли увре де на јав ним ме сти ма, о че му је из ве шта ва ла 
ло кал на срп ска штам па, док је не ги ра но њи хо во по сто ја ње и на па да не њи хо ве ку ће, 
док су про тив њих до но ше не стро ге пре су де за не знат не пре сту пе, а про тив не ср ба 
по чи ни ла ца од ре ђе них пре кр ша ја ни су пред у зи ма не од го ва ра ју ће ме ре, док су Ср-
би при мо ра ва ни да сла ве ри мо ка то лич ке пра зни ке, Хр ват ски лист је пи сао: „Ср би-
ја и Ср би јан ци су по ка за ли, да ни су ни ка кав др жа во твор ни еле ме нат. Они не ма ју 
ни ка ко ве при вла чи ве сна ге. Они не зна ду к се би при ву ћи, сљу би ти оно, што је би ло 
одво је но [...] Кроз ове че ти ри го ди не, што вла да ју ме ђу на ма, ни су ни ка да по ка за ли 
не са мо сми сла за рав но прав ност не го ни по шти ва ња нај ве ћих хр ват ских све ти ња. 
Све су нам по га зи ли, што су мо гли. [...] Жа ло сна је по сље ди ца све га то га та: Хр ват 
до би ја све, што је срп ско, све што за у да ра по Бе о гра ду.”4 У вре ме ка да је ова ко пи-
са ло, на на чин ко ји је си сте мат ски тро вао од но се ме ђу на ро ди ма, гла си ло Хр ват ске 
за јед ни це већ је има ло ти раж од бли зу 6.000 при ме ра ка, да би га сле де ће, 1924. 

1) „Од би је но иза зи ва ње Ср ба у гр. за ступ ству”, Стра жа, бр. 20, 19. III 1921; стр. 1–2.
2) „Очи г. Па ши ћа”, Стра жа, бр. 7, 1. II 1921, стр. 2.
3) АЈ, 14-209-154. Ко ме сар же љез. по ли ци је – Ми ни стар ству уну тра шњих де ла, Оси јек, 16. X 1922.
4) АЈ, 14-69-235. Ве ли ки жу пан жу па ни је ви ро ви тич ке и гра да Оси је ка – Ми ни стар ству уну тра-

шњих де ла, Оси јек, 23. I 1923.
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го ди не по ве ћа ло чак на 10.000 при ме ра ка.1 С дру ге стра не, иако је Хр ват ски лист 
твр дио да Хр ват до би ја „све што за у да ра по Бе о гра ду”, Осјеча ни ду го ни су би ли у 
при ли ци да чи та ју чак ни пре сто нич ку штам пу, док су се но ви не чи ја је ди стри бу-
ци ја у др жа ви би ла за бра ње на, по пут беч ког ли ста Ne u es Wi e ner Jo ur nal, не сме та но 
дистрибуиралe.2 Сто га и не тре ба да чу ди бе ле шка ко ја се по ја ви ла у ло кал ној штам-
пи о то ме ка ко је ака дем ска драм ска гру па бе о град ског Фе ри јал ног са ве за, ко ја је 
пу то ва ла по Ју го сла ви ји и при ре ђи ва ла пред ста ве у ко рист по ди за ња са на то ри ју ма 
за бо ле сне ђа ке, у Оси је ку би ла бој ко то ва на, игра ју ћи пред пра зном са лом.3 Ср би ја 
је би ла на ло шем гла су у глав ном гра ду Сла во ни је, па ме ђу Осјеча ни ма ни је би ло 
раз у ме ва ња ни за ње не омла дин це и њи хо ву ху ма ни тар ну ак ци ју. 

Осјеч ке Ср бе за бри ња ва ло је и мно го то га дру гог, као на при мер отво ре ни по зив 
чи та о ци ма Хр ват ског ли ста да се снаб де ва ју са мо код тр го ва ца и за на тли ја Хр ва та, 
као и код оних Је вре ја, Не ма ца и Ма ђа ра ко ји „жи ве с на ма Хр ва ти ма у сло зи и љу-
ба ви”. Раз у ме се, Ср би у то ме ни су мо гли да ви де ни шта дру го осим „рас пи ри ва ња 
пле мен ске мр жње”.4 

И хр ват ска на ци о нал на дру штва дис тан ци ра ла су се од све га што је има ло срп-
ски пред знак. Ве ћи на чла но ва осјеч ког хр ват ског пе вач ког дру штва „Ку хач”, на при-
мер, од би ла је да пе ва срп ску хим ну на „слу жби бож јој”, због че га је у том дру штву 
до шло до рас ко ла: по је ди ни ње го ви чла но ви, ју го сло вен ске ори јен та ци је, ис ту пи ли 
су из „Ку ха ча”.5 Дру штво „Хр ват ска же на” од би ло је да уче ству је у ак ци ји за са ку-
пља ње при ло га по во дом же нид бе кра ља Алек сан дра,6 а за тим и у са ку пља њу при ло-
га за гра ђе ње деч јег до ма ко ји је тре ба ло да но си име бу ду ће кра љи це.7

По ли ти ка је, на жа лост, про др ла и та мо где јој уоп ште ни је би ло ме сто, ме ђу 
мла де љу де у школ ским клу па ма. Све оно што се де ша ва ло на јав ној сце ни, у по-
ли тич ком жи во ту и у ме ђу на ци о нал ним од но си ма има ло је од је ка и у жи во ту ђа ка 
и њи хо вих на став ни ка. Ро ди те љи Ср би жа ли ли су се на то да се про фе со ри не по-
на ша ју про фе си о нал но, да су при стра сни, да пра ве раз ли ку из ме ђу пра во слав них 
и ри мо ка то ли ка, да су стро жи ји пре ма њи хо вој де ци не го пре ма де ци дру гих на ци-
о нал но сти, па чак и на то да уче ни це Срп ки ње одва ја ју од Хр ва ти ца и свр ста ва ју 
ис кљу чи во ме ђу Је вреј ке.8 Да вас пит не ме то де по је ди них про фе со ра ни су би ле у 
скла ду с „ду хом на род ног и др жав ног је дин ства”, све до че и ре чи ко је су ђа ци ше-
грт ске шко ле мо гли чу ти од свог про фе со ра, а ко је су се на шле, као илу стра ти ван 
при мер на ци о нал не не тр пе љи во сти, и на ступ ци ма но вин ских гла си ла: „Ср би су 
у кул ту ри сил но за о ста ли иза Хр ва та. Нас ни је ни ко осло бо дио, а Ан те Стар че вић 
је нај ви ше до при нео на шем осло бо ђе њу и ује ди ње њу.”9 На сед ни ци Окру жног од-

1) „Hr vat sko no vin stvo”, Hr vat ski list, br. 194 (van red no iz da nje), 15–17. VI II 1924, стр. 9–10. Ре дак ци ја 
је на осно ву то га из во ди ла за кљу чак да лист чи та бар 40–50.000 љу ди, да „сва пур га ри ја и мај сто ри ја по 
гра до ви ма и ва ро ши ма Сла во ни је, а и по се ли ма из да шно под у пи ре ово сво је гла си ло, на ла зе ћи у ње му 
пра вог оду шка свом па три от ском увје ре њу...”

2) „Ne u es Wi e ner Jo ur nal” Стра жа, бр. 106, 25. VI II 1921, стр. 2.
3) „Jed na sra mo ta„, Jug, br. 176, 6. VI II 1921, стр. 4.
4) „Свој сво ме!”, Стра жа, бр. 56, 21. VI 1921, стр. 1.
5) „Бру ка у ‘Ку ха чу’”, Стра жа, бр. 133, 31. X 1920, стр. 2.
6) „По ли тич ка де мон стра ци ја ‘Хрв. Же не’”, Стра жа, бр. 76, 7. IV 1922, стр. 2.
7) „Ин ци ден ти при ли ком са ку пља ња за свад бе ни дар Њ. В. Кра љу”, Стра жа, бр. 78, 11. IV 1922, стр. 3. 
8) „Не мач ки је зик у осијеч ким сред њим шко ла ма”, Стра жа, бр. 107, 10. IX 1920, стр. 1; „Са осијеч-

ке пре па ран ди је”, Стра жа, бр. 58, 23. VI 1921, стр. 3; „Се па ри ра ње ђа ка”, Стра жа, бр. 125, 16. IX 1921, 
стр. 2–3.

9) „Ује ди нио нас је Стар че вић”, Стра жа, бр. 42, 2. VI 1921, 2.

Mр СОФИЈА БОЖИЋ    Ср би у Хр ват ској, хе ге мо ни сти или потлачени?
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бо ра На род не од бра не у Оси је ку, одр жа ној 27. ју на 1923. го ди не, про фе сор Бран ко 
Ма га ра ше вић под нео је из ве штај о из ве сним „опа сним по ја ва ма” ко је се ши ре по 
осјеч ким сред њим шко ла ма под ути ца јем кле ри кал них ор га ни за ци ја („Ор ло ва” и 
„Ма ри ји не кон гре га ци је”) и ан ти др жав них еле ме на та. На став ни ци ода ни иде ји на-
род ног и др жав ног је дин ства би ли су, на и ме, про га ња ни, по ход ни ци ма и дру гим 
про сто ри ја ма ре ал не гим на зи је ис пи си ва не су па ро ле про тив кра ља, а са школ ских 
огла сних та бли у ве ли кој гим на зи ји укла ња на су оба ве ште ња на пи са на ћи ри ли цом 
(„ни је дан оглас – из ве шен ћи ри ли цом – не мо же ни пар са ти оста ти чи тав”!)1 По све-
му су де ћи, ћи ри ли ца ни је би ла рав но прав но пи смо ни у на став ном про це су: у ви шој 
де во јач кој шко ли ме се ци ма ни су за да ва ни пи сме ни за да ци на том пи сму; ка да би се, 
нај зад, од уче ни ца зах те ва ло да је дан за да так на пи шу ћи ри ли цом, оне би од би ја ле, 
бур но не го ду ју ћи и уз из го вор да то пи смо не зна ју, иако су, по за ко ну, би ле оба ве-
зне да га, као и ла ти ни цу, са вла да ју већ у основ ној шко ли.2 Очи глед но, де ца су у 
оде ље ња, ме ђу сво је вр шња ке, уно си ла ста во ве и пред ста ве сво јих ро ди те ља; остра-
шће ност ко ју су ис по ља ва ла све до чи ла је, у ства ри, о фа на тич ној не тр пе љи во сти 
њи хо вих оче ва и мај ки пре ма атри бу ти ма срп ства и пра во сла вља. Та не тр пе љи вост 
ис по љи ла се и при по ку ша ју про ши ре ња не ка да шње срп ске ве ро и спо вед не основ-
не шко ле у До њем гра ду отва ра њем оде ље ња и у Гор њем гра ду, због ве ли ког бро ја 
за ин те ре со ва не де це. На сто ја ња пред сед ни ка срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не 
др Јо ва на Коц ка ра да од Ми ни стар ства са о бра ћа ја до би је одо бре ње за ко ри шће ње 
две про сто ри је у згра ди др жав них же ле зни ца за по тре бе шко ле, Хр ват ска обра на 
и Хр ват ски лист на зва ли су „бал кан ским по сло ви ма” и „ре кви зи ци јом школ ских 
про сто ри ја”.3

Осјеч ки ср бо фо би вре ме ном су по ста ја ли све гла сни ји и све отво ре ни ји у сво-
јим из ли ви ма мр жње, та ко да су се на са хра ни чла на хр ват ске на ци о нал не омла ди не 
Ве се ли ћа за кле ли да ће у знак од ма зде уби ти 100 Ср ба. По сле по гре ба усле ди ле су 
ан ти срп ске де мон тра ци је по гра ду, а њи хо ви уче сни ци уз ви ки ва ли су па ро ле про-
тив кра ља, вој ске и сл.4

Чи нов нич ки апа рат

Ка ко про из ла зи из про у че них из во ра ко ји се од но се на пе ри од од ује ди ње ња до 
сре ди не два де се тих го ди на Ср би су свој по ло жај у ви ше на ци о нал ној сре ди ни сла-
вон ске пре сто ни це до жи вља ва ли као вр ло де ли ка тан, што смо по ку ша ли да илу стру-
је мо ка рак те ри стич ним при ме ри ма. Осе ћа ње стра ха и стреп ње ко је их је под сти-
ца ло да ре ги стру ју све, па и нај сит ни је по ја ве ко је су мо гле пред ста вља ти прет њу 
њи хо вом оп стан ку, по ја ча ва ла су ис ку ства из ра та, то ком ко га су Ср би и у Оси је ку, 
као уоста лом и ши ром Хр ват ске, би ли из ло же ни ра зним при ти сци ма, про га ња ни и 

1) АЈ, 66-820-1256, Окру жни од бор На род не од бра не у Оси је ку – Сре ди шном од бо ру у Бе о гра ду, 
27. VI 1923.

2) „На ше шко ле и ћи ри ли ца”, Стра жа, бр. 250, 13. XI 1923, стр. 3.
3) „Кле ри кал ци и за јед ни ча ри у за гр ља ју про тив срп ске основ не шко ле”, Стра жа, бр. 3, 18. I 1921, 

стр. 2; „Фран ко-фур ти мап ши на де лу”, Стра жа, бр. 4, 22. I 1921, стр. 1.
4) Ди ми три је Па јић – ми ни стру Ду ша ну Три фу но ви ћу, 12. XII 1924. Пре ма: Mi le Bje la jac, Pre drag 

Tri fu no vić, Iz me đu voj ske i po li ti ke: bi o gra fi  ja ge ne ra la Du ša na Tri fu no vi ća (1880–1942), Be o grad–Kru še vac, 
1997, str. 160.
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хап ше ни. Пан та По по вић, суд ски већ ник, за тво рен је већ на по чет ку ра та и при си-
љен да од у ста не од мол бе за са слу ша ње све до ка ње го ве од бра не. Про тив за ко ни то 
ли шен мо гућ но сти да до ка же сво ју не ви ност, По по вић је осу ђен због пре кр ша ја 
на ру ша ва ња јав ног ре да и ми ра; пре ци зни је ре че но, ње го ва кри ви ца са сто ја ла се 
са мо у то ме што се рас пи ти вао о то ку рат них опе ра ци ја. И дру ги при ме ри го во ре о 
де ли кат ном по ло жа ју у ко ме су се на ла зи ли Ср би. Чи нов ни ци, по себ но су ди је, пре-
ме шта ни су по крат ком по ступ ку са мо ако не би ис ка зи ва ли ап со лут ну ло јал ност. 
Та ква суд би на сна шла је, ре ци мо, су ди ју Бог да на Ђу ки ћа ка да се ус про ти вио ка жња-
ва њу не ко ли ко Ср ба оп ту же них за оме та ње јав ног ми ра. „Ср бо мр сце” ко ји су сво је 
ли це по ка за ли за вре ме ра та, осјеч ки Ср би до бро су за пам ти ли, иш че ку ју ћи да ће 
их ко нач но, по осло бо ђе њу, сти ћи пра вед на ка зна. Сво је про го ни те ље они су јав но 
про зи ва ли, из но се ћи сва њи хо ва не де ла ко ја су им би ла по зна та.

Ипак, чи нов ни штво из вре ме на Аустро-Угар ске до ста ду го ни је сно си ло по сле-
ди це за сво је ис ту пе про тив Ср ба, као што по твр ђу је при мер ше фа го спо дар ског 
од се ка Оси је ка Ан ту на Хр жи ћа, ко ји је то ком ра та био град ски ка пе тан и шеф по ли-
ци је.1 Хин ко Ву ко вић, ко ји је пре су дио Пан ти По по ви ћу и ко ме су Ср би пре ба ци ва-
ли то што је уочи ра та по ди гао оп ту жбу про тив Јо ва на Скер ли ћа (!) (због ње го вог 
члан ка у Срп ском књи жев ном гла сни ку „Су тра шња Ср би ја”, у ко ме је зна ме ни ти 
срп ски књи жев ни кри ти чар по ну дио сво је ви ђе ње Бе о гра да у 21. ве ку као на пред-
ног и раз ви је ног гра да) и што је 1918. го ди не за бра нио Хр ват ском штам пар ском 
за во ду у Оси је ку штам па ње књи жев но-фи ло зоф ске сту ди је Ми ло ша Ђу ри ћа Смрт 
мај ке Ју го ви ћа, и у ав гу сту 1919. го ди не на ла зио се на ме сту упра ви те ља др жав ног 
од вет ни штва у Оси је ку.2 Тек по том пре ме штен је у Бје ло вар да би, пре су дом кр. 
хр ват ско-сла вон ско-дал ма тин ског сто ла сед мо ри це од 15. ју ла 1921, због по вре де 
слу жбе них ду жно сти, био осу ђен бла гом ди сци плин ском ка зном уко ра. Про шло је 
још го ди ну да на док ко ми си ја за Хр ват ску и Сла во ни ју (у са ста ву: др Алек сан дар 
Ба дај, пред сед ник кр. сто ла сед мо ри це и пред сед ник ко ми си је, др Ни ко ла Ого ре ли-
ца, пот пред сед ник кр. сто ла сед мо ри це, и др Јо сип Му дров чић, већ ник сто ла сед-
мо ри це), за ду же на за од ре ђи ва ње су ди ја за ко је, у скла ду са чла ном 137 Уста ва, 
не ће ва жи ти за ко ном за га ран то ва на стал ност, ни је до не ла за кљу чак да „при ста је на 
об у ста ву стал но сти Хин ка Ву ко ви ћа јер је на зна че ним по ступ ком сво јим [против 
Пан те Поповића] по ка зао та ко во схва та ње ду жно сти др жав ног од вјет ни ка, да га 
та ко во ври је ђа ње слу жбе них ду жно сти при ка зу је не до стој ним зна ча ја су дач ког”. 
Исту од лу ку, об у ста вља ње стал но сти од но сно пен зи о ни са ње, ко ми си ја је до не ла 
и про тив већ ни ка суд бе ног сто ла у Оси је ку Стје па на Ми ло ше ви ћа, ини ци ја то ра по-
кре та ња по ступ ка про тив су ди је Бог да на Ђу ки ћа ко ји је ре зул то вао ње го вим пре ме-
шта њем.3

На истим по ло жа ји ма и у истим зва њи ма био је за по слен не са мо у суд ству 
већ и у осјеч кој по ли ци ји зна тан број ли ца ко ја су пред ста вља ла осо бе од нај ве ћег 
по ве ре ња прет ход ног, аустро у гар ског ре жи ма. Пре ма из ве шта ју ко ме са ра же ле знич-
ке по ли ци је ра ди ло се о сле де ћим лич но сти ма: „ре дар стве ни над зор ни ци” Ши мун 

1) „Нео ка ја ни гре си”, Стра жа, бр. 8, 20. IX 1919, стр. 2. С об зи ром на то да је ју го сло вен ска др жа ва 
во ди ла по ли ти ку на ци о нал ног по ми ре ња, не са мо у Оси је ку, већ ни у чи та вој Сла во ни ји „ни је во ђен ни-
је дан суд ски по сту пак про тив по чи ни ла ца зло чи на над срп ским ста нов ни штвом”. Đ. Stan ko vić, Isto rij ski 
ste re o ti pi i na uč no zna nje, str. 109.

2) „Нео ка ја ни гре си”, Стра жа, бр. 2, 9. VI II 1919, стр. 3.
3) АЈ, 63 (пов.)-2, За пи сник ко ми си је, Бе о град, 12. VI 1922.

Mр СОФИЈА БОЖИЋ    Ср би у Хр ват ској, хе ге мо ни сти или потлачени?
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По по вић и То мо Шпор чић, „ек це си ста” Пе тар Фи керт (Не мац), „аген ти” Фе ликс 
Голд штајн (Ма ђар) и Иван Рајс (Не мац), „ре дар стве ни на ред ни ци” Иван Жи вић и 
Стје пан Кон тор, стра жа ри Мар ко Је ла чић, Ђу ра Да бић (Ср бин) и Стје пан Ек хард, 
као и „ре дар стве ни тр жи шни над зор ник” Пе тар Еб нер. Осим ше фа по ли ци је Ту ћа-
на, јед ног пе ро во ђе и из ве сног бро ја „ре да ра”, ко ји су на кнад но при мље ни у слу-
жбу, у осјеч кој по ли ци ји ни је би ло, твр дио је да ље ко ме сар, „ни јед ног ор га на ко ји 
во ли ову др жа ву и ко ји јој ода но слу жи”. Ка да је шеф по ли ци је 1919. го ди не пред ло-
жио Стје па на Кон то ра за от пу шта ње због круп них пре кр ша ја, ме ђу ко ји ма су би ли 
и они по ли тич ког ка рак те ра, град ски ди сци плин ски се нат, над ле жан за при јем, ка-
жња ва ње и от пу шта ње по ли циј ских ор га на, ни је усво јио тај пред лог, већ је Кон то ра 
ка знио са мо стро гим уко ром. Исту по пу стљи вост град ски ди сци плин ски се нат ис по-
љио је и у слу ча ју ре да ра Мар ка Ле ши ћа. Ни је би ло ре ак ци је ни на при ја ву про тив 
ре да ра Мар ка Је ла чи ћа ко ји је по сле атен та та на кра ља из ја вио да је уме сто мо нар ха 
тре ба ло смак ну ти „ве ће ло по ве”, на и ме Ни ко лу Па ши ћа и Све то за ра При би ће ви-
ћа: др жав ни од вет ник уоп ште ни је узео овај слу чај у раз ма тра ње. Зна чај но ме сто 
по моћ ни ка ше фа по ли ци је, у чи јој су над ле жно сти би ла ра зна по вер љи ва пи та ња, 
за у зи мао је при ста ли ца Стје па на Ра ди ћа што, по ми шље њу ко ме са ра, ни је би ло у 
скла ду са др жав ним ин те ре си ма.1

Кра ље ви ни СХС за и ста је би ла по треб на ода на по ли ци ја у Оси је ку бу ду ћи да се 
тај град на ла зио у по гра нич ном по ја су а да је пи та ње раз гра ни че ња с Ма ђар ском ре-
ше но тек сре ди ном 1920. го ди не (Три ја нон ским ми ров ним уго во ром).2 Али, сва ки 
по ку шај мла де др жа ве, су о че не с про бле ми ма спољ но по ли тич ке при ро де, угро же не 
од уну тра шњих не при ја те ља, оп те ре ће не фи нан сиј ским те шко ћа ма, да у осјеч кој 
по ли ци ји не што про ме ни, ка ко би та ва жна ин сти ту ци ја ко нач но сво јим де ло ва њем 
по др жа ла ста би ли за ци ју Кра ље ви не, на и ла зио је на ве ли ки от пор јав но сти: ка да 
је у по ли ци ју при мље но 12 ре да ра и че ти ри аген та Ср би на, хр ват ска штам па оп ту-
жи ла је ве ли ког жу па на др Јо ва на Бо жи ћа за „ср бо ва ње”.3 Хр ват ским по ли тич ким 
кру го ви ма у Оси је ку сме та ло је, ме ђу тим, при су ство Ср ба не са мо у по ли ци ји већ и 
у чи нов нич ком апа ра ту уоп ште. У јед ном тре нут ку ме ђу Ср би ма се про нео глас да 
је осјеч ка ор га ни за ци ја Хр ват ске за јед ни це под не ла ком пе тент ним ор га ни ма вла сти 
у Бе о гра ду ли сту чи нов ни ка ко је је тре ба ло пре ме сти ти из Оси је ка; ме ђу не по жељ-
ним слу жбе ни ци ма би ли су, пре ма из во ри ма Стра же, сви чи нов ни ци срп ске на ци-
о нал но сти у Оси је ку, па чак и они нај ни жег ран га.4

На то ле рант ни ји од нос пре ма Ср би ма ни су мно го ути ца ли ни на по ри по је ди них 
пред став ни ка нај ви ших др жав них уста но ва да ути чу на ус по ста вља ње од но са раз-
у ме ва ња из ме ђу Ср ба и Хр ва та. У том сми слу де ло вао је на ро чи то офи цир ју го сло-
вен ске вој ске, ге не рал Жи ван Ми тро вић, ко ји се пре ма Хр ва ти ма по на шао вр ло по-
мир љи во, ис ка зу ју ћи по што ва ње њи хо вим ви ђе ним пред став ни ци ма, бла го на кло но 
се од но се ћи пре ма офи ци ри ма Хр ва ти ма ан ти ре жим ске ори јен та ци је и ува жа ва ју ћи 
Стје па на Ра ди ћа као ле ги тим ног во ђу хр ват ског на ро да. Ипак, до бре на ме ре ге не ра-
ла Ми тро ви ћа, ко ји је ве ро ват но „имао сво ју ви зи ју ка ко лич ним при ме ром тре ба 

1) АЈ, 14-209-754, Ко ме сар же љез. по ли ци је – Ми ни стар ству уну тра шњих де ла, Оси јек, 17. IX 1922.
2) По дроб ни је: An drej Mi tro vić, Ju go sla vi ja na Kon fe ren ci ji mi ra 1919–1920, Be o grad, 1969. и isti, Raz-

gra ni če nje Ju go sla vi je sa Ma đar skom i Ru mu ni jom 1919–1920: pri log pro u ča va nju ju go slo ven ske po li ti ke na 
Kon fe ren ci ji mi ra u Pa ri zu, No vi Sad, 1975.

3) „Хај ка на Ср бе”, Стра жа, бр. 146, 13. X 1921, стр. 2.
4) „Сви Ср би чи нов ни ци про скри бо ва ни!”, Стра жа, бр. 194, 10. IX 1924, стр. 3.
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по пу ла ри са ти вој ску у хр ват ској сре ди ни и ка ко при до би ја ти на кло ност Хр ва та офи-
ци ра, од но сно оних ко ји су без сим па ти ја гле да ли на но во ста ње по сле Ује ди ње ња”, 
оста ле су, ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња др Ми ле та Бје лај ца, без ре зул та та, од но сно 
„ни су има ле за по сле ди цу по зи тив ну про ме ну у по на ша њу јед не сре ди не”.1 

За кљу чак

Ако по ку ша мо да су ми ра мо све о че му је би ло ре чи на прет ход ним стра ни ца ма, 
мо гли би смо за кљу чи ти да се при пад ни ци срп ске за јед ни це у Оси је ку ни су осе ћа ли 
си гур но и спо кој но, већ на про тив – дис кри ми ни са но и не са свим без бед но. Из во ри 
ко је смо про у ча ва ли ба ца ју са свим дру гу све тлост – бар ка да се ра ди о том гра ду 
– на те зу о угро же но сти Хр ва та од „тла чи те ља” Ср ба ко ју је исто ри о гра фи ја ду-
го при хва та ла као ве ро до стој ну исто риј ску ин тер пре та ци ју. Они упу ћу ју на то да 
је пред ста ва о Ср би ма као не ка квим хе ге мо ни сти ма би ла ви ше плод про па ган де 
не го ре ал ног ста ња и по ка зу ју да је сва ко дне ви ца Ср ба, ко ји су у хр ват ској јав но-
сти си сте мат ски пред ста вља ни као осва ја чи и по ро бљи ва чи – док су они са ми о 
се би го во ри ли као о „гра ђа ни ма тре ћег ре да” – про ти ца ла под тен зи јом; да су би-
ли окру же ни не тр пе љи во шћу, да су до жи вља ва ли раз ли чи те об ли ке при ти са ка и 
на си ља, че сто стре пе ћи и стра ху ју ћи за сво ју ег зи стен ци ју. У сва ком слу ча ју, при-
мер Оси је ка и по ло жа ја срп ске за јед ни це у сла вон ској пре сто ни ци упо зо ра ва на 
ду бо ку по де ље ност ко ја је у хр ват ском дру штву по сто ја ла из ме ђу при пад ни ка два 
на ро да. Слич на ис тра жи ва ња срп ско-хр ват ских/хр ват ско-срп ских од но са и у дру-
гим хр ват ским гра до ви ма (као и у ру рал ним сре ди на ма) упот пу ни ла би сли ку о 
ду би ни уза јам ног (не)по ве ре ња с ко јим се ушло у за јед нич ку др жа ву и омо гу ћи-
ла објек тив ни је са гле да ва ње це ли не срп ско-хр ват ских/хр ват ско-срп ских од но са. 

1) M. Bje la jac, P. Tri fu no vić, n. d., str. 159–166.

Mр СОФИЈА БОЖИЋ    Ср би у Хр ват ској, хе ге мо ни сти или потлачени?
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Sum mary

Serbs in Cro a tia: He ge mo nists or the Op pres sed?
The Ca se of Serbs in Osi jek (1918–1924)

The ar tic le analyzes Ser bian-Cro a tian/Cro a tian-Ser bian re la ti ons in the ca pi tal of Sla-
vo nia, Osi jek, in the years fol lo wing uni fi  ca tion, with the in ten tion to test the ste re otype 
that Cro ats ha ve been op pres sed by the Ser bian fac tor. From the study of the ava i la ble 
ar chi ve ma te rial and lo cal press it fol lows that mem bers of the Ser bian com mu nity in 
Osi jek did not feel sa fe and calm but, on the con trary, di scri mi na ted and not qu i te se cu re. 
So ur ces that we stu died shed qu i te a dif fe rent light – at le ast when that city is con cer ned 
– on the the sis of Cro ats be ing en dan ge red by the Ser bian „op pres sors” which has for a 
long ti me been ac cep ted in hi sto ri o graphy as aut hen tic hi sto ri cal in ter pre ta tion. They po-
int out to the fact that the ima ge of Serbs as a kind of he ge mo nists was mo re a pro duct 
of pro pa gan da than of an ac tual si tu a tion and show that everyday li fe of Serbs, who ha ve 
been syste ma ti cally por trayed in Cro a tian pu blic as con qu e rors and op pres sors – whi le 
they them sel ves spo ke abo ut them sel ves as of „third ra te ci ti zens” – was ta king pla ce un-
der ten sion, that they we re sur ro un ded with ho sti lity, that they ex pe ri en ced va ri o us forms 
of pres su re and vi o len ce, of ten wor ri ed and fe a ring for the ir exi sten ce. The exam ple of 
Osi jek and the po si tion of Ser bian com mu nity in the ca pi tal of Sla vo nia warns of pro fo-
und cle a va ge which exi sted in Cro a tian so ci ety bet we en mem bers of the two pe o ples.
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Mr Vla dan JO VA NO VIĆ
In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je

ISE LJA VA NJE MU SLI MA NA IZ 
VARDAR SKE BA NO VI NE

– IZ ME ĐU STI HI JE I DR ŽAV NE AK CI JE –

U ni zu isto rij skih pro ce sa ko ji su to kom 20. ve ka de lo va li dez in te gra tiv no na sta bil-
nost ju go slo ven ske dr ža ve, naj ve ći deo se is po lja vao u for mi ma njin skog pi ta nja ili se 
in di rekt no ti cao (ugro že nih) pra va ma nji na. Od nos dr ža ve pre ma na ci o nal nim ma nji na ma 
i ver skim za jed ni ca ma je po okon ča nju Pr vog svet skog ra ta pro mo vi san kao po u zda ni do-
kaz de mo kra tič no sti jed nog dru štva, pa otu da ne ču di što je on bio glav ni pred u slov za pot-
pi si va nje Sen žer men ske kon ven ci je (1919) i ozbilj no is ku še nje sa ko jim se su o či la vi še na-
ci o nal na Kra lje vi na SHS. Bo ja zan ju go slo ven skih vla sti da će pri hva ta njem kon ven ci je 
o ma nji na ma ugro zi ti sop stve nu ne za vi snost br zo je eli mi ni sa na inert no šću kon trol nih 
me ha ni za ma tek for mi ra nog Dru štva na ro da. Sto ga su na ci o nal ne i ver ske ma nji ne i da lje 
tre ti ra ne kao „nu žno zlo”, ko je je tre ba lo u eko nom skom i po li tič kom smi slu uči ni ti im po-
tent nim, tim pre, što su uglav nom na se lja va le po gra nič ne kra je ve ne kon so li do va ne ju go-
slo ven ske dr ža ve. Ola ko po i sto ve ći va nje svih mu sli ma na (bez ob zi ra na nji ho vu et nič ku 
i so ci jal nu di fe ren ci ra nost) sa „vla sto dr šci ma” iz pret hod ne epo he stvo ri lo je at mos fe ru 
u ko joj su pre ka i ne pro mi šlje na re še nja po sta la re al nost, pri če mu je pod sti ca nje na ise-
lja va nje tre ba lo da bu de kraj nja me ra.1 Ide ja o mo guć no sti „le gal nog” ise lja va nja mo gla 
je po te ći i sa sa me Kon fe ren ci je mi ra či ji je Ko mi tet za no ve dr ža ve de li mič no udo vo ljio 
grč kom zah te vu za do bro volj nom raz me nom sta nov ni štva sa Bu gar skom.2 Ta kva prak sa 
će u na red nim de ce ni ja ma pre ra sti u mo del ko jim su bal kan ske dr ža ve, idu ći li ni jom ma-
njeg ot po ra, po ku ša va le da re še svo je et nič ke pro ble me.

Ovim ra dom je na či njen po ku šaj da se na osno vu ar hiv ske gra đe i li te ra tu re re kon-
stru i še pro ces ise lja va nja mu sli ma na Kra lje vi ne SHS/Ju go sla vi je u Tur sku, uz ne iz be žan 
osvrt na nji hov dru štve ni i po li tič ki sta tus u dr ža vi ko ju na pu šta ju i op šti, bal kan ski kon-

1) Zo ran Ja nje to vić, De ca ca re va, pa stor čad kra lje va. Na ci o nal ne ma nji ne u Ju go sla vi ji 1918–1941, INIS, 
Be o grad, 2005, str. 445–446. - U naj bo ljem slu ča ju, sma tra ni su „od ro đe nim ju žnim Slo ve ni ma” ko je je tre ba lo 
asi mi la ci jom vra ti ti nji ho voj „iz vor noj” na rod no sti.

2) Иван Ка тар џи ев, „Ма ке до ни ја ме ѓу Бал кан ски те и Вто ра та свет ска вој на (1912–1941)”, Исто ри ја 
на ма ке дон ски от на род, том 4, Ско пје, 2000, стр. 127.
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tekst. Pro stor Var dar ske ba no vi ne je u fo ku su kao glav no tran zit no pod ruč je ise lje ni ka, 
dok je po sred stvom do ku me na ta di plo mat skog ka rak te ra na či njen po ku šaj da se is tak nu 
mo gu ći mo ti vi za ise lja va nje, pri ka žu dr žav ni me ha ni zmi i po li tič ke okol no sti. S ob zi-
rom na ose tlji vost te me, bi lo je nu žno su o ča va nje sa po sto je ćim ste re o ti pi ma o „na sil-
nom ise lja va nju”, „ge no ci du”, „osve ti”, „in ko pa ti bil no sti eg zi sti ra nja raz li či tih ci vi li za-
ci ja na istom pro sto ru”, a iz istog raz lo ga pa žnja je po sve će na (re)in ter pre ta ci ji iz vo ra i 
kvan ti fi  ka ci ja ma ko je če sto pre ra sta ju u „sta ti stič ku bor bu za Bal kan”.1 Iako se ra di lo o 
bi la te ral nom pro jek tu ko ji je iz gu bio na ak tu el no sti iz vi še raz lo ga, na pri me ru ju go slo-
ven sko-tur skog aran žma na je mo gu će pri ka za ti ka rak ter mul ti et nič ke i ver ski me šo vi te 
ju go slo ven ske za jed ni ce u ko joj je dvoj nost iden ti te ta „na ro da tur ske kul tu re” is ko ri šće na 
kao po god na okol nost za ise lja va nje „ne lo jal nog ele men ta”. Da bi se pre ci zni je sa gle da la 
ulo ga srp skog fak to ra u de iure ju go slo ven skim od lu ka ma, sva ka ko tre ba ima ti u vi du i 
isto rij sko-so ci o lo ški pri stup pro ble mu u no vi joj svet skoj i do ma ćoj li te ra tu ri.2

***
Ras pa dom Oto man skog car stva do šlo je do in ten zi vi ra nja krup nih de mo graf skih po-

me ra nja na Bal ka nu, a raz li či ta per cep ci ja od lu ka Ber lin skog kon gre sa je u ve li koj me ri 
obo ji la isto ri o graf ski tret man pi ta nja po lo ža ja bal kan skih mu sli ma na u 20. ve ku. Ona se 
kre će od te za da su 1878. go di ne Osman skom car stvu am pu ti ra ni „svi ne po treb ni i sla bi 
de lo vi”, do onih o ra di kal noj de sta bi li za ci ji Bal ka na, le ga li za ci ji iz vr še nog et nič kog či-
šće nja i cr no-be lih pro jek ci ja u ko ji ma se od nos bal kan skih dr ža va pre ma mu sli ma ni ma 
pred sta vlja kao „dr žav no hu li gan stvo i var var stvo”.3 Na su prot to me, odr ža nje hri šćan skih 
za jed ni ca pod vi še ve kov nom vla šću mu sli ma na u Špa ni ji i na Bal ka nu uglav nom se is ti če 
kao pro dukt to le rant nog pax oto ma ni ca si ste ma ko ji je „za do vo lja va njem po tre ba svo jih 
po da ni ka do pri hva tlji vog ste pe na”, svo jom ne e fi  ka sno šću i la ba vo šću tur sku in va zi ju 
uči nio „pri jat nim i bez bol nim is ku stvom”. Pre ma ovoj in ter pre ta ci ji, tur ska vlast je ne-
smo tre no po ja ča va la grup nu so li dar nost svo jih po da ni ka i ti me ni je ugro ža va la nji ho vu 
ko he ziv nost i na ci o nal ni iden ti tet već, na pro tiv, sa mu se be uru ša va la.4

Ipak, po red sti ca nja ne za vi sno sti bal kan skih ze ma lja, jed na od oči gled ni jih po sle di-
ca ve li ke is toč ne kri ze bi la je i ma sov na mi gra ci ja mu sli ma na ka ju go i sto ku Bal ka na i 
Tur skoj, tj. ka do mo vi ni „ko ju ni ka da ra ni je ni su vi de li”. Jo van Tri fu no ski sma tra da su 
i ne et nič ki Tur ci, vo đe ni ver skim ose ća jem, pro past Oto ma skog car stva do ži vlja va li kao 

1) Ju stin McCarthy, „Sta nov ni štvo osman lij ske Evro pe pri je i po sli je pa da Car stva”, u: Fi kret Kar čić (ur.), 
Mu sli ma ni Bal ka na: „Is toč no pi ta nje” u XX vi je ku, Tu zla, 2001, str. 57. 

2) Hugh Po ul ton, Su ha Ta ji-Fa ro u ki (eds.), Mu slim Iden tity and the Bal kan Sta te, C. Hurst & Co, 1997; 
H. Po ul ton, Bal kan. Ma nji ne i dr ža ve u su ko bu, Su bo ti ca, 2002; Sa rah Spen cer (ed.), The Po li tics of Mi gra tion. 
Ma na ging Op por tu nity, Con fl ict and Chan ge, Blac kwell Pu blis hing, Ox ford, 2003; Ju stin McCarthy, The Ot to-
man Pe o ples and the End of Em pi re, Ox ford Uni ver sity Press, 2001; Na ta lia Ri bas-Ma te os, Me di ter ra nean in 
the Age of Glo ba li za tion: Mi gra tion, Wel fa re, and Bor ders, New Jer sey, 2005; Re nee Hir schon (ed.), Cros sing 
the Aegean: An Ap pra i sal of the 1923 Com pul sory Po pu la tion Ex chan ge bet we en Gre e ce and Tur key, Ox ford, 
2003; Ro bert El sie (ed.), Ko so vo in the He art of the Pow der Keg, East Euro pean Mo no graphs, Bo ul der, 1997; 
Ste van K. Pa vlo vić, Isto ri ja Bal ka na 1804–1945, Clio, Be o grad, 2004; Sa fet Ban džo vić, „Ra to vi i de mo graf ska 
de o sma ni za ci ja Bal ka na 1912–1941”, Pri lo zi, br. 32, Sa ra je vo, 2003; Zo ran Ja nje to vić, De ca ca re va, pa stor čad 
kra lje va. Na ci o nal ne ma nji ne u Ju go sla vi ji 1918–1941, INIS, Be o grad, 2005; Vla dan Jo va no vić, Ju go slo ven-
ska dr ža va i Ju žna Sr bi ja 1918–1929 (Ma ke do ni ja, San džak, Ko so vo i Me to hi ja u Kra lje vi ni SHS), INIS, Be o-
grad, 2002.

3) Sa fet Ban džo vić, „Bal ka ni za ci ja Bal ka na”, Re pu bli ka. Gla si lo gra đan skog sa mo o slo ba đa nja, br. 202–
203, Be o grad, 1998; Zef Mir di ta, „Al ban ci u svje tlo sti vanj ske po li ti ke Sr bi je”, Me đu na rod ni znan stve ni skup 
„Ju go i stoč na Euro pa 1918–1995”, Za greb, 1998: http//www.hic.hr/bo oks/ju go i stoc na-euro pa.

4) L. S. Sta vri a nos, The Bal kans Sin ce 1453, Holt, Ri ne hart and Win ston, 1963, str. 112–115.
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sop stve nu ne sre ću, pa su se ise lja va li u Tur sku sma tra ju ći je do mo vi nom, dok je Cvi jić 
bio uve ren da su po sle oslo bo đe nja Sr bi je Tur ci ise lje ni „pri rod nom evo lu ci jom”.1 Ne-
po sred no po austro u gar skoj oku pa ci ji BiH (1878) oko 50.000 ise lje ni ka je kre nu lo za 
Istam bul, dok je na že le znič koj pru zi Mi tro vi ca–So lun u ok to bru iste go di ne re gi stro va-
no 60.000 ise lje nič kih po ro di ca. Isto vre me no, u no vo pa zar skom san dža ku je pro ce nat 
mu sli man skog sta nov ni štva ra pid no na ra stao sa 45% na 60%, pr ven stve no za hva lju ju ći 
do se lje ni ci ma iz Bo sne. Austro u gar ska anek si ja BiH iz 1908. iza zva la je no vi ta las ise lja-
va nja mu ha dži ra u no vo pa zar ski san džak, ali je ono do bi lo ne što dru ga či ji ka rak ter, po što 
je mla do tur ska vlast spro vo di la „oto ma ni zi ra nje” evrop skog de la Tur ske sa mno go vi še 
pla na (sma tra li su da u „na se o bi na ma mu ha džir skim le ži uslov za mi ran raz vi tak tur ske 
im pe ri je”). Po što su do se lje ni ci bi li „lju ta si ro ti nja” i „pr gav svet”, tur ske vla sti su im 
ustu pa le sva ima nja ko ja su Sr bi na pu sti li pr vih go di na 20. ve ka, be že ći pred Ar na u ti ma 
i Tur ci ma.2 Po li tič ke i na ci o nal ne aspi ra ci je bal kan skih na ro da s kra ja 19. i po čet ka 20. 
ve ka šte ti le su pra vil noj pro ce ni et no graf ske struk tu re Ma ke do ni je, pa je ta ko npr. broj 
Tu ra ka Ma ke do ni je u naj ši rem ge o graf skom smi slu va ri rao iz me đu 225–620.000.3

To kom Pr vog bal kan skog ra ta ise lja va nje mu sli ma ni ma je bi lo in ten ziv ni je sa pod ruč-
ja ko ja su za po se le do bro vo ljač ke je di ni ce cr no gor ske voj ske.4 Pre ma sve do če nju La va 
Troc kog, ko ji je u je sen 1912. ra dio kao iz ve štač ki jev skog li sta sa bal kan skog ra ti šta, ni 
po stup ci srp skih sna ga pre ma mu sli man skom sta nov ni štvu u skop sko-ku ma nov skom kra-
ju ni su bi li ni šta ma nje bru tal ni.5 I po red ga ran ci ja Sr bi je i Bu gar ske da će mu sli man ski 
dr ža vlja ni ima ti pu na gra đan ska, po li tič ka i ver ska pra va, te da će sve tov ne ško le bi ti dvo-
je zič ne, nji ho vo ise lja va nje je uze lo ma ha već od je se ni 1913. go di ne. Beč ka štam pa je 
pi sa la da se do kra ja mar ta 1914. iz obla sti do de lje nih Grč koj od se li lo 24.296, Bu gar skoj 
45.900, dok je iz „no vo o slo bo đe nih kra je va” Sr bi je emi gri ra lo oko 60.000 mu sli ma na.6 
Pre ma iz ve šta ju austro u gar skog vi ce kon zu la u Ba ru od apri la do ju la 1914. pre ko bar ske 
lu ke se u Tur sku ise li lo 16.570 lju di, a iz obla sti ko je su pri po je ne Sr bi ji 40.000 mu sli ma-
na. Mi ni star stvo ino stra nih de la Tur ske je ope ri sa lo zbir nim po dat kom o 200.000 mu sli-
ma na ise lje nih iz nje nih iz gu blje nih bal kan skih pro vin ci ja, dok Dža stin Me kar ti tvr di da 
je čak 62% mu sli ma na na pu sti lo re gion. Pre ma nje go vim is tra ži va nji ma, na pro sto ri ma 
ko ji su po sle bal kan skih ra to va pri po je ni srp skoj i cr no gor skoj kra lje vi ni (po tom Kra lje vi-
ni SHS) oko 46% za te če nih mu sli ma na je osta lo da ži vi i pod ju go slo ven skom upra vom:

1) Jo van F. Tri fu no ski, Al ban sko sta nov ni štvo u SR Ma ke do ni ji, Be o grad, 1988, str. 100; Jo van Cvi jić, 
„Reč o 25-go di šnji ci ‘Pri vred ni ka’”, Srp ski knji žev ni gla snik, X, br. 2, Be o grad, 1923, str. 134.

2) Av di ja Av dić, „Op šti po gled na mi gra ci o na kre ta nja mu sli man skog sta nov ni štva na Bal ka nu od kra ja 
XIX ve ka do za klju če nja Ju go slo ven sko-tur ske kon ven ci je (11. ju la 1938)”, No vo pa zar ski zbor nik, br. 9, No vi 
Pa zar 1985, str. 147–152.

3) Ar hiv SA NU, br. 10081/6, Ras pra va V. Ni ko li ća: „Ma ke don ski pro blem”.
4) Sa fet Ban džo vić, Ise lja va nje mu sli ma na iz San dža ka, Sa ra je vo, 1991, str. 14–17. - Ubi stva mu sli ma na 

u Sje ni ci, Pla vu i Gu si nju po kre nu la su no vi ta las iz be gli ca, pa je u Plje vlji ma od 14.000 lju di 1913. go di ne 
osta lo sve ga 8.000.

5) Ge or ge We is sman, Du nean Wil li am (Eds.), The War Cer ro spon den ce of Leon Trotsky: Bal kan Wars 
1912–1913, Path fi n der, New York, 1993, pp. 267–277.

6) Bo gu mil Hra bak, Ar ba na ški upa di i po bu ne na Ko so vu i u Ma ke do ni ji od kra ja 1912. do kra ja 1915. 
go di ne, Vra nje, 1988, str. 97.

Mr VLADAN JOVANOVIĆ    Iseljavanje muslimana iz Vardarske banovine
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MU SLI MA NI 
1911. GODINE

PRE O STA LI
MU SLI MA NI RAZLI KA

GRČ KA 746.485 124.460 622.025

BU GAR SKA 327.732 179.176 148.556

JU GO SLA VI JA 1.241.076 566.478 674.598

UKUP NO 2.315.293 870.114 1.445.179

J. McCarthy, „Sta nov ni štvo osman lij ske Evro pe”, str. 56.

Kao uzro ci ise lja va nja se po mi nju ši re nje ose ća nja ne mi nov no sti od la ska, ver ski fa na-
ti zam ko ji stro go za bra nju je Tur či nu da ži vi pod upra vom na ro da dru ge ve re, rod bin ske 
ve ze, strah od od ma zde zbog na si lja nad hri šća ni ma, uče šće do bro vo lja ca u austro u gar-
skoj voj sci, kao i ne ka žnje na ne prav da ko ju su po či ni le no ve vla sti. Na da u bo lji i bo ga-
ti ji ži vot u Tur skoj bi la je ta ko đe je dan od po kre tač kih mo ti va.1 Tur ski list La re pi blik je 
1937. pi sao ka ko su Tur ci u svo joj isto ri ji uvek is po lja va li „ka va ljer sku tr pe lji vost” pre-
ma na ro di ma pod nji ho vom upra vom, te se za la gao za pri jem Tu ra ka ko ji su osta li iz van 
gra ni ca Tur ske („po što Tur čin ne mo že da pod no si rop stvo i pre zir”).2 Čak je i Mu sta fa 
Ke mal Ata turk iz ja vio ka ko su mu ha dži ri bi li „tur ska na ci o nal na uspo me na na ze mlje 
ko je smo iz gu bi li”.3

Po lo žaj mu sli ma na na ju gu Kra lje vi ne SHS/Ju go sla vi je
(o mo gu ćim mo ti vi ma za ise lja va nje)

Dru štve ni i po li tič ki sta tus mu sli ma na ša ro li kog et nič kog po re kla ko ji su ži ve li u po-
kra ji ni „Ju žnoj Sr bi ji” (48,2% sta nov ni štva po kra ji ne), a od 1929. u Var dar skoj ba no vi ni 
(31,2%) bio je u ne po sred noj ve zi sa me đu na rod nim oba ve za ma ko je je pre u ze la Kra lje-
vi na SHS u Sen-Žer me nu. Pre ma fran cu skim iz vo ri ma s po čet ka 20. ve ka sko ro 60% te-
ri to ri je Ma ke do ni je i Sta re Sr bi je či ni li su krup ni tur ski po se di, pa se to kom oslo ba đa nja 
ovih kra je va pri stu pi lo nji ho vom raz bi ja nju, uz obra zlo že nje da ju go slo ven ska dr ža va 
ni je po zva na da na svom ze mlji štu „kon zer vi ra mu ha me dan stvo”.4 Tra ljav po če tak agrar-
ne re for me i ha o tič ni imo vin ski od no si u po kra ji ni ote ža va li su pred vi đe nu ko lo ni za ci ju 
Ma ke do ni je i Ko so va, gde su 23% pred vi đe nih par ce la či ni la tzv. bez vla snič ka ima nja, 

1) Ja smi na Ras to der, Spi sko vi ise lje nih u Tur sku iz San dža ka iz av gu sta i ok to bra 1935. go di ne, Se pa rat, 
s. a., str. 259–260; A. Av dić, „Op šti po gled...”, str. 154–156; S. Ban džo vić, Ise lja va nje mu sli ma na iz San dža ka, 
str. 17–19. - Ban džo vić po mi nje i do ku ment St. Pro ti ća (1923) ko jim je pred lo že no da se u na red noj de ce ni ji 
broj mu sli ma na u „Ju žnoj Sr bi ji” mo ra sve sti na 15% ta da šnjeg sta nja.

2) Ar hiv Ju go sla vi je (AJ), Po slan stvo Kra lje vi ne Ju go sla vi je u Tur skoj (370), fasc. 9, arh. jed. 42, list 749.
3) S. Ban džo vić, „Ra to vi i de mo graf ska de o sma ni za ci ja Bal ka na”, str. 214.
4) ASA NU, br. 10081/7.
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na pu šte na od Tu ra ka.1 Li kvi da ci jom fe u dal nih od no sa ma sa mu sli ma na ko ji su osta li u 
Ma ke do ni ji je osta la bez iz vo ra pri ho da, pa se 59% biv ših ze mljo po sed ni ka pre o ri jen ti-
sa lo na za na te i tr go vi nu (32% svih du ća na i rad nji u po kra ji ni su dr ža li mu sli ma ni).2 Na 
dru goj stra ni, skrom no uče šće Tu ra ka u dr žav nim slu žba ma ilu stru je po da tak da je po čet-
kom 30-ih go di na na te ri to ri ji Var dar ske ba no vi ne ra di lo sve ga se dam tur skih le ka ra, pet 
pro fe so ra, če ti ri advo ka ta i 17 uči te lja, 25 še ri jat skih su di ja i 176 slu žbe ni ka Islam ske 
ver ske za jed ni ce.3

Po li tič ka de lat nost „ju žnih mu sli ma na” od vi ja la se pre ko Dže mi je ta, ko ji je 1919–25. 
oku pljao fe u dal ne i ver ske kru go ve iz tur sko-al ban skih sre di na. Po sred stvom Dže mi je ta 
ra di ka li su pa ri ra li srp skim opo zi ci o nim stran ka ma, a ko ri ste ći se ne za in te re so va no šću 
nje go vih „de mo ra li sa nih” vo đa, od la ga li su re ša va nje vi tal nih pi ta nja mu sli ma na (pro-
svet no, ver sko, agrar no). No vi ja is tra ži va nja na ci o nal ne struk tu re ra di kal skih po sla nič kih 
kan di da ta (1920–27) po ka zu ju da su mu sli ma ni či ni li 29,5%.4 Sa mo stal ni uspeh Dže mi-
je ta na par la men tar nim iz bo ri ma 1923. go di ne (31% gla so va, tj. 14 man da ta), za raz li ku 
od kom bi no va nih li sta sa ra di ka li ma 1920. go di ne (osam man da ta), iza zvao je ozbilj nu 
dr žav nu ak ci ju ko ja se kre ta la od pri kri ve nih do otvo re nih re pre siv nih me ra (pret nje ne-
po volj nim ot ku pom du va na i ise lje njem u Ma lu Azi ju, noć ne ra ci je u San dža ku, blo ka de 
tur skih tr go va ca, iz bor ne ma ni pu la ci je, pa i fi  zič ka eli mi na ci ja).5 Tur ci su sa mi fi  nan si ra li 
svo je gla si lo Hak, ko je je 1924. skop ska žu pa ni ja za bra ni la zbog ob ja vlji va nja „an ti dr žav-
nog” tek sta, pa je Dže mi jet na iz bo ri ma 1925. ostao bez ijed nog man da ta.6 Kon tro verz no 
hap še nje, su đe nje i oslo ba đa nje Fer ha ta Dra ge po kla pa ju se sa ras pu šta njem stran ke i 
nje nim sta vlja njem van za ko na (1925).7 Ova iz bor na go di na je u sve sti mu sli ma na osta la 
kao „bol na 1925”, ka da su vla sti pod sti ca le ka ra va ne ise lje ni ka, ta ko što su sre ski na čel-
ni ci da no noć no po pu nja va li pa so še („ka ko bi se o ba išla br že”).8 Broj ise lje ni ka u ovom 
pe ri o du je te ško od re di ti, jer tzv. kon ti nen tal na sta ti sti ka (ko ja se vo di od ja nu a ra 1927) 
ni je ob u hva ta la ise lja va nje mu sli ma na iz BiH i Ju žne Sr bi je u Tur sku, po što ono na vod no 
ni je bi lo in spi ri sa no eko nom skim, već ver sko-po li tič kim mo ti vi ma!9

Pro kla mo va no ško lo va nje na je zi ci ma ma nji na re zul ti ra lo je otva ra njem 90 osnov nih 
i 10 pri vat nih ško la i za ba vi šta u ko ji ma je 117 tur skih na stav ni ka pre da va lo tur ski je zik 
(za stu pljen kao i dr žav ni), pri če mu su tur ske ško le otva ra ne i u al ban skim sre di na ma. 
Uz na po me nu o ma sov noj ne pi sme no sti (80% Tu ra ka, 97% Al ba na ca) tre ba is ta ći da su 
mu sli man ski uče ni ci či ni li tek 12% đa ka u osnov nim ško la ma, dok je uče šće tur skih pre-

1) AJ, Fond Mi ni star stva agrar ne re for me (96), fasc. 14, arh. jed. 51; 96-13-49. - Naj vi še na pu šte ne ze mlje 
bi lo je na pod ruč ji ma agrar nih po ve re ni šta va u Stru mi ci, Šti pu, Sko plju, Ne go ti nu i Bi to lju.

2) AJ, Kra ljev dvor (74). fasc. 51, a. j. 74, re fe rat Vi da Đur đe vi ća; Rast ko S. Pu rić, „Ana li za sa sta va rad ni-
štva i rad nog tr ži šta Ju žne Sr bi je”, So ci jal ni ar hiv, br. 5–6, Be o grad, 1939, str. 141.

3) ASA NU, Za o stav šti na Vu ka ši na Ži vo ti ća, br. 14458/I-8, Mo slems in Yugo sla via, str. 9.
4) Gor da na Kri vo ka pić-Jo vić, „So ci jal na struk tu ra Na rod ne ra di kal ne stran ke (1918–1929). Ski ca”, Sr bi ja 

u mo der ni za cij skim pro ce si ma XX ve ka, Be o grad, 1994, str. 328.
5) AJ, Zbir ka Ili je Pr ži ća (398), fasc. 1, Po lo žaj Tu ra ka u Ju go sla vi ji, str. 7–8; Ste no graf ske be le ške Na-

rod ne skup šti ne Kra lje vi ne SHS, III preth. sast, 22. mart 1925, str. 47–51. - Obič no se po mi nju ub si tva 28 mu-
sli ma na u Star če vi ću kraj Tu ti na (1922) i „Ša ho vić ki po kolj” 350 lju di (1924). - J. Ras to der, Spi sko vi ise lje nih, 
str. 260.

6) AJ, Mi ni star stvo unu tra šnjih po slo va (14), fasc. 76, a. j. 257. - Hak je re dov no ob ja vlji vao spi sko ve 
po gi nu lih mu sli ma na.

7) ASA NU, br. 13316/103, Fe rad beg Ali Dra ga, str. 1–3.
8) S. Ban džo vić, Ise lja va nje mu sli ma na, str. 39.
9) Mi ni star stvo so ci jal ne po li ti ke. Ise lje nič ka slu žba, Iz ve štaj Na rod noj skup šti ni za 1926/27. god, Be o-

grad, 1928, str. 39–40. - Mi ni star stvo so ci jal ne po li ti ke je tra ži lo po dat ke o ise lje nim mu ha dži ri ma od Mi ni star-
stva unu tra šnjih de la, „in te re sant no sti ra di”.
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da va ča u na stav nom ka dru po kra ji ne iz no si lo 6,4%.1 Do 1927. u po kra ji ni su ra di le 73 
sred nje ver ske ško le - me dre se, da bi ih po sle nji ho ve re for me osta lo sve ga pet: pri vat ne 
su re gru to va le ni že ver ske slu žbe ni ke, dok je dr žav na Ve li ka me dre sa kra lja Alek san dra u 
Sko plju svo jim pi tom ci ma pru ža la mo guć nost da ljeg obra zo va nja na do ma ćim ili stra nim 
uni ver zi te ti ma.2 U me mo ran du mu upu će nom Tre ćem kon gre su na ci o nal nih ma nji na u 
Že ne vi 1. sep tem bra 1927. VMRO je na gla si la da su tur ske ško le u ma ke don skim okru zi-
ma bi le pred za tva ra njem, da al ban ske i ne po sto je, te da su vla sti i one ko je su na zi va li 
„Sr bi ma mu ha me dan ske is po ve sti” de por to va le u Tur sku.3

Ver ski po lo žaj mu sli ma na u pet muf tij sta va Ma ke do ni je, San dža ka i Ko so va bio je 
na iz gled za do vo lja va ju ći. Po sto je ća in fra struk tu ra Islam ske ver ske za jed ni ce (1.131 dža-
mi ja, 419 ima ma-ma ti ča ra) odr ža va na je sa gla sno za ko nu, tj. po lo vi nu nje nog bu dže ta 
po pu nja va la je dr ža va, dok su osta tak po kri va li pri ho di sa va kuf skih ima nja i ver ska tak sa 
ko ju su pla ća li mu sli ma ni.4 Kra jem sep tem bra 1931. Mi ni star stvo prav de je na ja vi lo da 
bi u do gled no vre me sve mu sli man ske ver ske slu žbe ni ke dr ža va mo gla ski nu ti sa svog 
bu dže ta i pre pu sti ti ih Islam skoj ver skoj za jed ni ci.5 Me đu tim, od nos dr ža ve se mo že sa-
gle da ti i kroz uče sta lu po li ti za ci ju ima ma i do vo đe nje ap sol ve na ta še ri jat ske ško le ko ji 
ni su go vo ri li tur ski, a na ro či to kroz pro ble ma ti čan tret man imo vi ne, tj. va kuf skih ima nja 
(ru še nje dža mi ja, ha ma ma, pre tva ra nje gro ba lja u par ko ve i po ljo pri vred na do bra, ver skih 
obje ka ta u voj ne ma ga ci ne i sl.).6 Mi ni star stvo ve ra je u vi še na vra ta za bra ni lo uzur pa ci-
ju gro ba lja ka ko se ti me ne bi „vre đa la ose tlji vost” mu sli ma na, ali je re sor po ljo pri vre de 
imao dru ga či je po gle de na stvar.7

Po vo dom ju bi le ja skop ske me dre se, sa ra jev ski no vi nar je pri me tio da je nje no osni-
va nje pro bu di lo iz učma lo sti ta mo šnje mu sli ma ne: „Eko nom ski pot pu no sro za ni, no vo 
do ba i no ve pri li ke sa svim su ih zbi ni le i oša mu ti le, da ni sa mi ni su zna li šta će ra di ti. U 
toj op ćoj po met nji naj bo lje im se či ni lo oti ći oda tle, na pu sti ti svo je do mo ve, osta vi ti svo ju 
ze mlju ko ju je sto lje ći ma orao i oti ći u Tur sku.”8

Mi gra ci je mu sli ma na kao bal kan ski pro ces

Dvo go di šnji ru sko-tur ski rat ko ji je okon čan mi rom u San Ste fa nu (1878) uzro ko vao 
je ma sov nu se o bu mu sli ma na sa pod ruč ja Bu gar ske. Pre ma pro ra ču nu Te fl i ka Bi ji ko glua, 
ka da su Ru si pre šli Du nav i kre nu li ka Je dre nu, emi gri ra lo je 600.000 Tu ra ka, od ko jih 
je 100.000 pre šlo u Ana do li ju, 150.000 u Istam bul, a isto to li ko je osta lo u Ro dop skim 
pla ni na ma, što je po tvr di la i spe ci jal na ko mi si ja Ber lin skog kon gre sa.9

1) AJ, 398-1, Po lo žaj Tu ra ka u Ju go sla vi ji, str. 2–4.
2) AJ, Mi ni star stvo prav de (63), fasc. 157, a. j. 694.
3) Ma ce do nia. Do cu ments and ma te rial, So fi a, 1979, str. 803; Bal kan ska fe de ra ci ja, No. 74/75, Vi en na, 

1 Sept. 1927.
4) ASA NU, br. 14458/I-8, Mo slems in Yugo sla via, str. 2–6.
5) AJ, 63-XIV-136.
6) AJ, 63-XIV-132; Ra muš Osma no vić: Ste no graf ske be le ške Na rod ne skup šti ne Kra lje vi ne SHS, CVI red. 

sast., 25. jul 1922, str. 791–792; Mi lo slav Sto ja di no vić, „Raz mi šlja nja o Ju žnoj Sr bi ji”, Sa vre me na op šti na, br. 
31, Be o grad, 1931, str. 28–30.

7) AJ, 63-XIV-130, re še nje mi ni stra ve ra od 7. 10. 1925.
8) AJ, 38-706-885, Na rod na prav da, Sa ra je vo, 27. 9. 1940.
9) A. Av dić, „Op šti po gled...”, str. 149. - Još ve ćim bro je vi ma ba ra ta Bi lal Šim šir ko ji tvr di da Bi ji ko glu 

ni je uzeo u ob zir 300.000 ise lje ni ka ko ji su emi gri ra li u so lun ski i ko sov ski vi la jet, ni ti 200.000 onih ko ji su 
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Slom Osman lij skog car stva u Pr vom svet skom ra tu i oku pa ci ja Tur ske od voj nih 
sna ga En gle ske, Fran cu ske, Grč ke i Ita li je stvo ri li su no ve de mo graf ske kom pli ka ci je. 
Grč ko is kr ca va nje u Iz mi ru i pro dor u unu tra šnjost Ana do li je ini ci ra li su rat za tur sku ne-
za vi snost ko ji je okon čan ok to bra 1922. ka da su sna ge pu kov ni ka Mu sta fe Ke ma la ušle u 
pod ruč je Te sna ca (iz ko ga su se po vu kli Fran cu zi, Ita li ja ni i Gr ci): u no vem bru 1922. je 
svrg nut po sled nji sul tan, a ok to bra 1923. je pro gla še na Re pu bli ka Tur ska. Mi rov na kon fe-
ren ci ja u Lo za ni (nov. 1922 – jul 1923) osta vi la je Tur skoj či ta vu te ri to ri ju u Ma loj Azi ji i 
Is toč noj Tra ki ji, prem da se mo ra la od re ći arap skih ze ma lja i ostr va u Ege ju.1

Iako je ugo vo rom u Lo za ni po tvr đe no te ri to ri jal no je din stvo tur ske na ci je, ona je 
tek kra jem 1929. do bi la pra vo da sa mo stal no od lu ču je o svo jim ca rin skim za ko ni ma, a 
shod no to me i o pi ta nju imi gra ci je mu sli man skog sta nov ni štva iz bal kan skih ze ma lja. Iz u-
ze tak pred sta vlja tur sko-grč ka Kon ven ci ja o raz me ni sta nov ni štva (ja nu ar 1923, Lo za na) 
ko jom je ise lje no 1.230.000 hri šća na iz ma lo a zij skog pri mor ja (640.000 ih je za vr ši lo u 
Egej skoj Ma ke do ni ji), dok je sa dru ge stra ne u Tur sku iz Grč ke ise lje no 360.000 Tu ra ka 
i dru gih mu sli ma na.2 Pre ma ra ču ni ci ko ju nu di Ve ster ma nov Atlas svet ske isto ri je, po-
sle grč ko-tur skog ra ta mi gra ci ja ma je bi lo za hva će no 1.082.000 Gr ka, 635.000 Tu ra ka, 
250.000 Bu ga ra i 125.000 Jer me na.3 

Po red pra će nja de mo graf skih po sle di ca grč ko-tur skog ra ta, pa žnja ju go slo ven ske di-
plo ma ti je bi la je usme re na i na tur sko-ru mun ske pre go vo re o ise lja va nju 400.000 Tu ra ka 
iz Do bru dže. Ohra bre na uspe hom raz me ne sta nov ni štva sa Grč kom, tur ska vla da je ju na 
1934. do ne la za kon o ko lo ni za ci ji i iste go di ne za klju či la sa Ru mu ni jom spo ra zum o 
ise lja va nju ko je je tre ba lo oba vi ti u ro ku od pet go di na. Pre ma re či ma ju go slo ven skog 
po sla ni ka u An ka ri (1939), Tur ska je in ten ziv nom imi gra ci jom „po de snog ele men ta” na-
me ra va la da na se li opu ste li po jas pre ma Ira nu i Ira ku sa ko ga je po čet kom 30-ih go di na 
na naj bru tal ni ji na čin pro te ra la Kur de i po što po ku šaj na se lja va nja tog po ja sa do ma ćim 
Tur ci ma (zbog stra ha od osve te) ni je us peo.4 

Bu du ći da je u ta da šnjoj Bu gar skoj ži ve lo 789.296 mu sli ma na (15%), to je i ta mo 
ne mi nov no do šla na red ide ja o nji ho vom ise lja va nju u „ma ti cu”. U ma ju 1935. do MIP-a 
je sti gla tur ska pro ce na da je u Do bru dži osta lo još sve ga 102.000 mu sli ma na, a do no-
vem bra 1935. ka da je tur ski par la ment usvo jio do pu ne za ko na o ko lo ni za ci ji, u Tur sku 
je use lje no 600.000 mu sli ma na, od če ga je 400.000 bi lo po sle di ca raz me ne sa Grč kom, 
do go vo re ne u Lo za ni.5

po be gli u dru ge kra je ve Im pe ri je.
1) Če do mir Po pov, Od Ver sa ja do Dan ci ga, Be o grad 1995, str. 174–176.
2) Тодор Симовски, „Миграционите движења од 1912 до 1971 година и реперкусиите врз етничкот 

состав на населението во Егејска Македонија”, Ise lje ni štvo na ro da i na rod no sti Ju go sla vi je i nje go ve uza jam-
ne ve ze s do mo vi nom, Za greb, 1978 (da lje: INNJ), str. 227–230.

3) Der gros se Atlas zur Welt geschic hte, Or bis Ver lag/We ster mann GmbH, Bra unschwe ig, 1990, str. 153.
4) AJ, 370-9-42, l. 622, 623, 853.
5) AJ, 370-9-42, l. 629, 681, 682, 718. - To kom 1936. u Tur sku se use li lo 30.000 lju di ko ji ma je po de lje no 

631.650 ha ze mlje, dok je u dru goj po lo vi ni 1937. use lje no 13.319 li ca iz Bu gar ske, 8.461 iz Ru mu ni je i sve ga 
57 iz Ju go sla vi je. Te žnja Tur ske da pre vas hod no po pu ni Tra ki ju ogle da la se i u bro ju po dig nu tih ku ća (u Tra ki ji 
44.118, a u vi la je tu Ko dža e li sve ga 808 ku ća).
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Od ide a la do raz o ča re nja
(ju go slo ven ski mu sli ma ni i „no va Tur ska”)

Sli ka re for mi sa ne Tur ske bi la je opreč na stan dard nim pred sta va ma ju go slo ven skih 
mu sli ma na o Ori jen tu. Po red pro gla še nja re pu bli ke (1923) Mu sta fa Ke mal je za ko ni ma 
1924–1935. iz ko re na pro me nio dr ža vu, pot pu no je odvo jiv ši od cr kve.1 Neo če ki va ni do-
me ti re for mi su uti ca li da do ju go slo ven skih mu sli ma na do pru čak i gla si ne o to me ka ko 
će Tur ska pri hva ti ti pro te stan ti zam kao dr žav nu ve ru!2 Po čet kom 1927. Sul tan-Mu ra to va 
dža mi ja u Sko plju je bi la pre pla vlje na ko mu ni sti ma i re pu bli kan ci ma („obo ža va o ci ma 
Ke ma la”), pred ko ji ma je ho dža to kom slu žbe pro pa gi rao ve ša nje svih dr žav nih ima ma 
i ho dža ko ji su se pro ti vi li „bolj še vi za ci ji mu sli ma na”. Me đu tim, stvar na eman ci pa ci ja 
mu sli ma na pri met na je u sve če šćim zah te vi ma bi ro krat ske pri ro de (da se u slu žbe nim 
ak ti ma ume sto „mu ha me da nac” pi še „mu sli man”) i mol ba ma za uki da nje fe re dže.3

Sre di nom 30-ih go di na tur ski par la ment je re gu li sao na se lja va nje emi gra na ta sa Bal-
ka na, dok je mi ni star unu tra šnjih de la do bio pra vo da sam po me ra sta nov ni štvo. Uki da nje 
ple me na i ple me skih ti tu la bi lo je uvod u kon fi  ska ci ju ple men skih do ba ra i nji ho vog ustu-
pa nja ise lje ni ci ma sa Bal ka na, pri če mu je pro pi san cen zus od 10% ko ji stra ni po da ni ci 
ni su sme li pre ći u va ro ši ma.4 Tur ski li sto vi Ta nin, a na ro či to u Sko plju uti caj ni Va tan 
pi sa li su o bu ji ca ma ise lje ni ka ko je su kre nu le u Tur sku po sle „ana dol ske po be de” i pod 
pri ti skom „šo vi ni stič kog re ži ma”. Čak je i ju go slo ven sko Mi ni star stvo ino stra nih po slo-
va u re ak ci ji na pri ču o te ro ru nad mu sli ma ni ma ob ja vi lo de man ti po ko me je 1922/23. 
iz da to sve ga pet pa so ša za Tur sku! Va tan je svo jim tek sto vi ma pod sti cao tur sku vla du da 
emi gran ti ma ustu pa naj plod ni ju ze mlju „da nji ho vo za do volj stvo bu de ve či ti ma mac za 
osta le”, ali je bi lo i no vi na ko je su se pro ti vi le pri hva ta nju bal kan skih mu sli ma na „me đu 
ko ji ma ima vr lo ma lo Tu ra ka po kr vi”. Kra jem 1923. de le gat Kra lje vi ne SHS je pi sao 
da se Tur ci ču de to li koj na je zdi mu sli ma na, pa je Ad nan bej okri vio ni že ju go slo ven ske 
či nov ni ke za re pre si ju pre ma mu sli ma ni ma, isto vre me no po na vlja ju ći ka ko Tur ska ne će 
pri ma ti ar na ut ske ise lje ni ke. Za i sta, po čet kom ja nu a ra 1924. usle di la je na red ba MUD-a 
Tur ske ca ri grad skom va li ja tu da ne iz da je vi še „nu fus-te ske re” do se lje nim mu ha dži ri ma, 
uz obra zlo že nje da Tur ska ne že li mu ha dži re ar na ut skog po re kla, te da je pre za u ze ta raz-
me nom sta nov ni štva sa Grč kom.5 Ot pri li ke u isto vre me do go di lo se ne ko li ko ubi sta va 
emi gra na ta u Ca ri gra du ko ja su vla du Kra lje vi ne SHS uve ri la da je na po mo lu „ši ra za-
ve ra” pro tiv nje nih ise lje ni ka.6 Na me ra Ju go sla vi je da se kroz ise lja va nje „na ro da tur ske 
kul tu re” oslo bo di ne lo jal nog al ban skog sta nov ni štva ni je na i šla na odo bra va nje u An ka ri. 
O ote ža nom ise lja va nju Ar ba na sa ko ji su že le li da se pre ko Tur ske do mog nu Al ba ni je 
sve do če in struk ci je ju go slo ven skog MIP-a po sla ni ku u Ca ri gra du, kao i prak sa tur skog 
kon zu la ta u Sko plju da od po ten ci jal nih ise lje ni ka al ban skog po re kla zah te va per fekt no 
zna nje tur skog je zi ka.7

1) Mir ja na Te o do si je vić, Mu sta fa Ke mal Ata turk u ju go slo ven skoj jav no sti, Be o grad, 1998, str. 157–158.
2) AJ, 370-56-142, l. 487.
3) AJ, 63-136, iz ve štaj za MUD iz Sko plja 26. 3. 1927, MIP mi ni stru pro sve te 23. 4. 1937.
4) Var dar, br. 263, Sko plje, 25. 8. 1934, str. 1.
5) AJ, 370-9-42, l. 496-499, 511-513, 518, 524, 525, 532, 534, 544. - Gla so vi pro tiv imi gra ci je su po na vlja-

li da bal kan ski mu sli man, ko ji je „živ, ne mi ran, tur bu len tan, a pri tom in te li gen tan, pred u zi mljiv i ži lav” te ško 
mo že da op sta ne sa „mir nim, in do lent nim i fa ta li stič nim Ana dol cem”.

6) AJ, 370-10-43, l. 37.
7) AJ, 370-9-42, l. 590, 748.
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Već fe bru a ra 1925. li sto vi Va tan, Ta nin i Ak šam su pi sa li ka ko je tur ska vla da odo bri-
la use lje nje 30.000 mu sli ma na iz Sr bi je, te da je sa mo za 1926. pred vi de la pri hvat 50.000 
ise lje ni ka! Tur ska vla da ni je po tvr di la ove in for ma ci je, ali ih ni je ni de man to va la, što je 
na ve lo po me nu te li sto ve na za klju čak ka ko vla da u An ka ri če ka da ju go slo ven ski mu sli-
ma ni pr vo pro da ju svo ju imo vi nu, a on da „kre nu pu nih, a ne pra znih ša ka za Tur sku”. 
Na sto je ći da pre mo sti bi ro krat ske pre pre ke upra va Var dar ske ba no vi ne je su ge ri sa la da 
se na ise lje nič kim pa so ši ma za Tur sku ne na gla ša va da su za ise lje nje, već da se sa mo na 
pr voj stra ni na zna či rok tra ja nja vi ze!1 Ma sov no ise lja va nje do bro sto je ćih Al ba na ca iz 
pri zren skog kra ja „na pe čal bu” u Smir nu iza zi va lo je sum nju u nji ho ve stvar ne na me re, 
pa je ju go slo ven ski de le gat u fe bru a ru 1928. po tvr dio da se ra di o ve li kim za ra da ma na 
iz grad nji že le zni ce, a ni ka ko o po li tič kim mo ti vi ma.2

Po čet kom 30-ih go di na iz ju go slo ven skog po slan stva u Ca ri gra du su po če le sti za ti 
ve sti o to me da po li ci ja za bra nju je stran ci ma ba vlje nje po slo vi ma „re zer vi sa nim za Tur-
ke”, zbog če ga su se na uda ru na šli i sta ri cr no gor ski na se lje ni ci ko ji su iz Zon gul da ka 
pro te ri va ni kao „Gr ci”, a nji ho va ne po kret na imo vi na kon fi  sko va na. Du ži bo ra vak je us-
kra ćen i ve li kom bro ju pe čal ba ra ko ji su uče stvo va li u iz grad nji no ve pre sto ni ce An ka re, 
zbog če ga su ovi mo ra li uzi ma ti bu gar sko dr ža vljan stvo ka ko bi osta li u Tur skoj. Usva ja-
njem tzv. Za ko na br. 2007 od 11. ju na 1932. go di ne Tur ska je de fi  ni sa la šest ka te go ri ja 
za ni ma nja ko ji ma se stran ci ni su vi še mo gli ba vi ti. Pod udar za ko na je do šlo oko 1.300 
ju go slo ven skih dr ža vlja na, prem da je u go roj si tu a ci ji bi lo 20.000 grč kih i 15.000 ita li jan-
skih rad ni ka.3 U ju go slo ven skom kon zu la tu u Ca ri gra du je vla da lo uve re nje da je Za kon 
sred stvo za „na sil nu tur ki za ci ju”, te da se do 16. ju na 1933. Ju go sla vi ja mo ra pri pre mi ti 
za re pa tri ja ci ju svo jih gra đa na. Tek ma ja 1933. MIP je za tra žio od svog po sla ni ka de talj-
nu evi den ci ju rad ni ka ko ji su osta li bez po sla, ali je po ku šaj po pi si va nja ju go slo ven ske 
ko lo ni je u Ca ri gra du shva ćen kao pri pre ma „re pa tri ra nja u ma si”. Pri ti snu ta ro ko vi ma 
i ne volj na da pri mi pe čal ba re iz Tur ske, ju go slo ven ska vla da je pri be gla kom pro mi su 
– re kla mi ra nju uno snih po slo va na „per sij skoj že le zni ci” i for ti fi  ka ci ji Dar da ne la. Ipak, 
ma nji broj rad ni ka je ok to bra 1934. is ko ri stio bes pla tan pre voz i bro do vi ma „Ja dran ske 
plo vid be DD” do plo vio do dal ma tin skih lu ka.4

Ne a žur nost i ne sprem nost kon zu la ta i po slan sta va u Tur skoj da se iza đe u su sret 
po vrat ni ci ma bi la je oči gled no di ri go va na sa vi šeg me sta. Iz jed nog do ku men ta MIP-a 
upu će nog po sla ni ku u An ka ri ok to bra 1934, po red stan dard nog spi ska po da ni ka ko ji su 
is tu pi li iz ju go slo ven skog dr ža vljan stva, ka že se: „Po vra tak ovih li ca u Kra lje vi nu ne po-
že ljan je, jer ne ma ju ći ov de ni ka kvog ima nja, pa la bi na te ret dr ža ve, op šti ne ili rod bi ne. 
Sto ga Mi ni star stvo ima čast mo li ti, da se pri lo že ni spi sak dr ži u evi den ci ji, ka ko se u nji-
ma ime no va nim li ci ma ne bi iz da la do zvo la za po vra tak u na šu ze mlju.”5 

1) AJ, 370-9-42, l. 549, 551, 559, 564, 575, 578.
2) AJ, 370-10-43, l. 136, 137, 139. - Si ro ti nja iz gor skog sre za je išla u Tur sku na se zon ske po slo ve (čo ba-

ni, bo za dži je), ali ih je tur ska bi ro kra ti ja pri mo ra va la da uzi ma ju tur ske pa so še.
3) AJ, 370-10-43, l. 109, 133, 135, 174, 175, 203. - 1) šo fe ri, tu ma či, ber be ri, kro ja či, mu zi kan ti /80 ju-

go slo ven skih po da ni ka/; 2) op šti rad ni ci /100/; 3) por ti ri, kel ne ri, so ba ri ce, ulič ni pro dav ci /700/; 4) fo to gra fi , 
štam pa ri, uto va ri va či ro be /40/; 5) pro dav ci mo no pol skih ar ti ka la, pe va či-ce, rad ni ci u vo do vo du i sa o bra ća ju 
/20/; 6) po sred ni ci, in du stri ja gvo žđa/šu mar stva, me ha ni ča ri, pi lo ti /60/.

4) AJ, 370-10-43, l. 178, 179, 244, 251, 262, 356.
5) AJ, 370-9-42, l. 583 (1. 10. 1934).
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Po vra tak ise lje ni ka u Var dar sku ba no vi nu (1931–33)

GO DI NA Tur ska Ru mu ni ja Al ba ni ja Grč ka Bu gar ska

1931. 83 140 17 70 52

1932. 175 45 48 116 122

1933. 59 140 17 28 27

Sta ti stič ki go di šnjak Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1930–1940, knj. II–X, Be o grad, 1931–1933.

Strah od ula ska tur skih dr ža vlja na u Ju go sla vi ju ma ni fe sto vao se na vi še na či na. To-
kom 1928. nji ho vi pa so ši su u Kra lje vi ni SHS vi zi ra ni naj vi še na šest me se ci, dok im za 
po vra tak u Tur sku ni je na pla ći va na ni ka kva tak sa. Od ja nu a ra 1930. uče sta la je prak sa 
da se kod „spor nih po da ni ka” (onih ko ji ni su re gu li sa li imo vin ske od no se u Ju go sla vi ji) 
iz da je še sto me seč na vi za sa mo še fu po ro di ce.1 Vi zi ra nje pa so ša za tur ske dr ža vlja ne bi lo 
je do sta sku po, prem da je i od la zak iz Tur ske bio ne što kom pli ko va ni ji po što su vla sti 
zah te va le iz la znu vi zu i na ro či tu „kar tu isto vet no sti”.2 Ka da se ra di lo o raz o ča ra nim mu-
sli ma ni ma ko ji su, ne pre po znav ši re for mi sa nu Tur sku že le li na zad, Kon zu lat je do bio 
in struk ci je da u ta kvim slu ča je vi ma ni po što ne iz da je vi zu.3 Iz lo že ni „de na ci o na li za ci ji” 
i ne ra zu me va nju tur skih vla sti za ak tiv no sti i pro jek te ko ji ma bi sa ču va li je zik, obi ča je i 
svest o po re klu, emi gran ti su od ja nu a ra 1935. uzi ma li no va pre zi me na po što je u Tur skoj 
stu pio na sna gu za kon o oba ve znom po ro dič nom ime nu.4

Sti hi ja do bi ja dr žav nu for mu:
Ju go slo ven sko-tur ska kon ven ci ja (1938)

Us po sta vlja njem di plo mat skih od no sa iz me đu Tur ske i Ju go sla vi je (1925) stvo re ni 
su pred u slo vi za kon fe ren ci ju Bal kan skog spo ra zu ma (1930), pr vu zva nič nu po se tu kra-
lja Alek san dra Tur skoj (ok to bar 1933), ju go-tur ski ugo vor o pri ja telj stvu, ne na pa da nju, 
sud skom ras pra vlja nju, ar bi tra ži i kon ci li ja ci ji (no vem bar 1933) i for mi ra nje Bal kan skog 
sa ve za iz me đu Ju go sla vi je, Tur ske, Grč ke i Ru mu ni je (1934). Po red uvre že nog mi šlje nja 
da „ko rekt nost u me đu na rod nim od no si ma Tur ci sma tra ju kao sla bost”,5 do šlo je i do pri-
vred nog zbli ža va nja dve ze mlje. Na i me, u An ka ri je apri la 1931. pot pi san spo ra zum o za-
jed nič kom tr ži šnom na stu pu pro iz vo đa ča opi ju ma, a bu du će da su tur ski i ju go slo ven ski 
si ro vi opi jum za do vo lja va li čak 80% po tre ba svet skih pre ra đi va ča, u Ca ri gra du je osno-

1) AJ, 370-56-142, l. 484, 487, 491.
2) Slu žbe ni gla snik Mi ni star stva unu tra šnjih po slo va, br. 2, 1. 2. 1937, str. 42–43; br. 6, 1. 6. 1937, str. 226.
3) AJ, 370-56-142, l. 457.
4) Var dar, br. 274, 20. 9. 1934, str. 1; Ejup Mu šo vić, „Po sle rat ne mi gra ci je i imi gra ci je sta nov ni štva no vo-

pa zar skog kra ja”, No vo pa zar ski zbor nik, br. 13, No vi Pa zar, 1989, str. 144–145: Ejup Mu šo vić, „Ju go slo ven sko 
ise lje ni štvo u Tur skoj”, Zbor nik ra do va Et no graf skog in sti tu ta, knj. 12, Be o grad, 1981, str. 72.

5) AJ, 370-56-142, l. 489.
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van Cen tral ni bi ro za opi jum.1 Pi ta nje ko je je na ru ša va lo nor mal nu ko mu ni ka ci ju bi lo je 
od šte ta od mi li jar du di na ra ko ju je Tur ska tra ži la za 100.000 „ote tih hek ta ra” ze mlje.2 

Ise lja va nje mu sli ma na sa ju go slo ven skog pro sto ra u Tur sku prav no je re gu li sa no sep-
tem bra 1928. na osno vu čla na 55 Za ko na o dr ža vljan stvu. Nji me je bi lo pred vi đe no da 
„ne slo ven ski” dr ža vlja ni Kra lje vi ne SHS mo gu is tu pi ti iz dr ža vljan stva u na red nih pet 
go di na, pri če mu bi mo men tal no bi li iz bri sa ni iz voj nih i op štin skih spi sko va, dok bi im 
olak ši ce za ise lje nje i pro da ju nji ho ve imo vi ne omo gu ćio Mi ni star ski sa vet. Me đu tim, 
bez ja sno re gu li sa nog bi la te ral nog po stup ka ise lje ni ci su če sto vra ća ni sa tur ske gra ni ce 
o tro šku Kra lje vi ne SHS.3 Od lu ka tur ske vla de da za bra ni da lje use lja va nje iza zi va la je 
eko nom ske i so ci jal ne po sle di ce jer je ju go slo ven ska dr ža va na te re tu ima la do sta be ze-
mlja ša ko ji su če ka li na ze mlji šte mu sli ma na. Otu da je i ko mu ni ka ci ja iz me đu MIP-a i Ge-
ne ral nog kon zu la ta u Ca ri gra du po sta la go to vo sva ko dnev na.4 „Mi fa vo ri zu je mo ise lje nje 
mu sli ma na iz Ju žne Sr bi je”, ka že ge ne ral ni kon zul Kra lje vi ne SHS u Ca ri gra du i pod se ća 
da su pre ćut nim spo ra zu mom ju go slo ven ske vla sti iz da va le mu sli ma ni ma pa so še „bez 
pra va po vrat ka”. Do ko je me re se išlo po ka zu je prak sa iz ma ja 1933. ka da se za istup iz 
dr ža vljan stva ni su mo ra le is pu ni ti for mal no sti iz čl. 55, već je bi lo do volj no da va nje „jed-
ne pro ste iz ja ve”, dok se u ime ne pi sme nih mo gao pot pi sa ti bi lo ko ji či nov nik po slan stva: 
„A ka ko je naš in te res da se što vi še ne slo ve na ko ri ste ovom za kon skom od red bom, to je 
po treb no u pri me ni za ko na bi ti što li be ral ni ji”.5

Or ga ni zo va no ise lja va nje mu sli ma na po sta lo je sre di nom tri de se tih go di na te ma ko-
jom se za ni ma la naj ši ra jav nost, a ne ko li ko pri me ra po tvr đu je da je ini ci ja ti va „od o zdo” u 
ve li koj me ri bi la in spi ri sa na ne kim (ne)zva nič nim i taj nim dr žav nim od lu ka ma. Skop ski 
advo kat Di mi tri je Ana sta si je vić je av gu sta 1936. upu tio pi smo pred sed ni ku vla de ko jim 
ga je oba ve stio ka ko on lič no ra di na „ise lja va nju i raz re đi va nju ar na ut skih ma sa u Ju-
go sla vi ji”.6 Da le ko kon kret ni ji i de talj ni ji bio je Va sa Ša le tić, uprav nik Sa ve za agrar nih 
za dru ga Ju žne Sr bi je, u svom pi smu Mi ni star skom sa ve tu (mart 1936). Ise lja va nje Ar na-
u ta je tre ba lo da bu de „lo gič ni na sta vak oslo bo di lač kog ra da”, sma tra Ša le tić, ali su „uto-
pi stič ke sa nja ri je iz 1918. ome le pro te ri va nje za stra še nog stra nog ele men ta”. Agrar nu 
re for mu opi su je kao „to čak bez oso vi ne”, jer je dr ža va na se lja va la Sr be me đu 450.000 
Al ba na ca, po na vlja ju ći gre šku Austro-Ugar ske ko ja je Ma đa re na se lja va la me đu srp ske 
ma se. Ima ju ći u vi du da je po la mi li o na Al ba na ca pred sta vlja lo „mi nu u te me lji ma Ju žne 
Sr bi je” či ji su upa ljač dr ža le Al ba ni ja i Ita li ja, Ša le tić je do šao do za ključ ka da Ar na u te 
ne tre ba ise lja va ti u Al ba ni ju jer bi se ti me oja ča la nje na ofan ziv na moć („Tre ba is ko ri sti ti 
nji hov ver ski fa na ti zam, pa ih ise li ti kao mu sli ma ne u Tur sku”). Za go va rao je do go vor 
sa Tur skom, ko joj je tre ba lo pre do či ti da su Al ban ci i za nju opa sni ji ako su u Sr bi ji kao 
„avan gar da im pe ri ja li stič ke Ita li je”, pa je pred lo žio zdu šno fi  nan si ra nje nji ho vog pre vo za 

1) Ste no graf ske be le ške Na rod ne skup šti ne Kra lje vi ne SHS, red. saz. za 1932/33, knj. I, Be o grad, 1932, X 
r. s, 18. 11. 1932, str. 121–122.

2) Vuk Vi na ver, Ju go sla vi ja i Fran cu ska iz me đu dva svet ska ra ta (Da li je Ju go sla vi ja bi la fran cu ski „sa-
te lit”), Be o grad, 1985, str. 171.

3) AJ, 370-9-42, l. 506, 630, MIP de le ga tu SHS u Ca ri gra du Tra ja nu Živ ko vi ću (3. 6. 1923). - Re dov ne tur-
ske vi ze ni su bi le do volj ne za do bi ja nje „nu fu sa” (is pra ve o dr ža vljan stvu), što je na ro či to po ga đa lo mu sli ma ne 
ko ji su pre ko Bu gar ske išli ka Tur skoj.

4) AJ, 370-9-42, l. 591. - Ko re spon den ci ja je obi lo va la sa ve ti ma o mo de lu re a li za ci je „grup nih tran spor ta”, 
tak ti ci pre ma tur skim vla sti ma i sl.

5) AJ, 370-56-142, l. 487, 489, 499. - Pro ce du ra je zah te va la da, po za tra že nom is tu pu iz dr ža vljan stva, 
MIP pro sle di spi sko ve po slan stvi ma u Ti ra ni i An ka ri i ge ne ral nom kon zu la tu u Ca ri gra du, po sle če ga bi usle-
di lo odo bre nje.

6) AJ, Fond Mi lan Sto ja di no vić (37), fasc. 22, aj. 175, l. 356.
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i sme šta ja kroz bes plat no iz da va nje gra đe vin skog ma te ri ja la Tur skoj, uz po treb nu do zu 
dis kre ci je: „Ise lja va nje Ar na u ta ne sme da no si pe čat dr žav ne ak ci je, već pe čat ver skog 
za no sa Ar na u ta... i pri vat ne ini ci ja ti ve ot ku pa ima nja”. Sto ga je kom plet na or ga ni za ci-
ja tre ba lo da bu de pre pu šte na Sa ve zu agrar nih za dru ga, kao naj po de sni joj in sti tu ci ji za 
ot kup al ban skih ima nja i tran sfer Al ba na ca u Tur sku. Me re ko je Ša le tić pre po ru ču je za 
ubr za va nje pro ce sa ise lja va nja, u pot pu no sti se po du da ra ju sa za ključ ci ma in ter mi ni ste ri-
jal ne kon fe ren ci je!1 

Na i me, 20. sep tem bra 1935. u MIP-u su se sa sta li pred stav ni ci pet mi ni star sta va i 
Ge ne ral šta ba ra di ela bo ra ci je pi ta nja mo gu ćeg ise lja va nja mu sli ma na, dok je če ti ri da na 
ka sni je sa sta vljen i pro je kat tzv. Užeg ko mi te ta in ter mi ni ste ri jal ne kon fe ren ci je o ise lje-
nju ne slo ven skog ele men ta iz Ju žne Sr bi je. Me đu za ključ ci ma ovog pro jek ta do mi ni ra 
po tre ba hit nog do no še nja bi la te ral nih kon ven ci ja sa Tur skom i Al ba ni jom, a u slu ča ju 
pro ble ma sa ise lja va njem Al ba na ca pred lo že no je nji ho vo pre se lje nje u unu tra šnjost Ju-
go sla vi je. Po vla sti ce (oslo ba đa nje od svih po re za i voj ne oba ve ze) su bi le pred vi đe ne za 
one ko ji se do bro volj no od rek nu dr ža vljan stva, a na bes pla tan pre voz do So lu na mo gli su 
ra ču na ti sa mo oni ko ji bi svo ju ne po kret nu imo vi nu osta vi li dr ža vi! Go to vo svi pred lo zi 
pu kov ni ka J. So ko lo vi ća su jed no gla sno pri hva će ni i usvo je ni kao me re ko je pro je kat 
pred la že za „uspe šni je i br že ise lja va nje ne slo ven skog ži vlja u Tur sku, od no sno Ar ba ni-
ju”: su zbi ja nje pro pa gan de pro tiv ise lja va nja ko ja se vo di la iz Ti ra ne, što če šće po zi va nje 
ne slo ven skih re gru ta iz gra nič nih sre zo va na voj ne ve žbe i ma ne vre, za bra na pri ma nja u 
dr žav nu slu žbu „li ca ko ja do la ze u ob zir za ise lje nje”, pre me štaj ak tu el nih ne slo ven skih 
či nov ni ka u dru ge kra je ve ze mlje, „na ci o na li zo va nje ge o graf skih obje ka ta i osob nih pre-
zi me na” itd.2

Da su ovi pred lo zi ve o ma br zo po če li da se pri me nju ju u prak si, po ka zu ju „me re za 
su zbi ja nje al ban ske ire den te” ba na Var dar ske ba no vi ne Ran ka Tri fu no vi ća ko je je pot pi-
sao nje gov po moć nik Du šan Fi li po vić 29. apri la 1936. go di ne. Na i me, tre ba lo je „bi lo 
pro pa gan dom, bi lo iz u zet nim me ra ma” sti mu li sa ti ise lja va nje Al ba na ca u Tur sku. Za po-
če tak, bi lo je do volj no pro ši ri ti gla si ne po čar ši ja ma da će u Tur skoj do bi ti naj plod ni ju 
ze mlju i ve ća pra va ne go u Al ba ni ji. Da lja me to do lo gi ja je isto vet na po me nu tim me ra ma 
V. Ša le ti ća (ku lu če nje na isu ši va nju mo čva ra, ka žnja va nje đač kih ro di te lja, za bra na pro-
iz vod nje du va na), ali uklju ču je i su ge sti je in ter mi ni ste ri jal ne kon fe ren ci je: kon fi  ska ci ju 
al ban skih udž be ni ka, na tu ra nje slu žbe nog je zi ka, ka žnja va nje či nov ni ka ko ji od la žu iz-
vr še nja sud skih pre su da Al ban ci ma, na pla tu za o sta lih po re za „bez mi lo sr đa”, što če šće 
pro gla ša va nje stoč nih za ra za u al ban skim se li ma, na ci o na li zo va nje ime na i ge o graf skih 
poj mo va i sl.3 

****
Na sto ja nja ju go slo ven ske vla de da po stig ne spo ra zum sa Tur skom pre ma ko me ise-

lja va nje mu sli ma na vi še ne bi bi lo jed no stra ni akt, da ti ra ju od 1930. go di ne. Tur ski šef 

1) AJ, 37-22-175, l. 362-365. - Ša le tić je pred la gao: upro šća va nje iz da va nja pa so ša, re vi zi ju ka ta star ske 
kla si fi  ka ci je ze mlje („met nu ti u naj vi še kla se ze mlje Ar na u ta i Tu ra ka”), za bra nu sa đe nja du va na u ar na ut skim 
sre zo vi ma „pod iz go vo rom da ima mo do sta du va na ili ih na ot ku pu stro go ce ni ti”, dra kon sko ka žnja va nje al ban-
skih go ro se ča, ši re nje ku lu ka u al ban skim kra je vi ma, stro gu pri me nu ve te ri nar ske ured be i sl. 

2) AJ, 370-9-42, l. 637-643, Za pi snik In ter mi ni ste ri jal ne kon fe ren ci je od 20. 10. 1935. i pro jekt Pla na o 
ise lje nju. - U ra du Kon fe ren ci je su uče stvo va li pred stav ni ci Mi ni star stva ino stra nih po slo va (Ili ja Mi li kić - pred-
se da va ju ći, Mi li vo je Mil čić, Pe tar Ca brić, Ra do van Mi tro vić), po ljo pri vre de (Vo ji slav Ma gov če vić, Đu ra Ta ta-
lo vić), unu tra šnjih po slo va (Du šan Ta dić), fi  nan si ja (Du šan Traj ko vić), sa o bra ća ja (Mi loš Po po vić) i Glav nog 
ge ne ral šta ba (puk. Jo van So ko lo vić).

3) AJ, 37-51-315, l. 41.
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di plo ma ti je Ru ždi Aras je tvr dio sep tem bra 1935. ka ko je već sa biv šim ju go slo ven skim 
pre mi je rom Jev ti ćem bio po stig nut ko nač ni do go vor o ise lja va nju.1 Ipak, du go traj ni pre-
go vo ri su re a li zo va ni tek 11. ju la 1938. ka da je u Ca ri gra du pa ra fi  ran tekst kon ven ci je.2 
Pred log za for mi ra nje me šo vi te ko mi si je za ise lja va nje po te kao je od tur skog mi ni stra 
ino stra nih po slo va Ru ždi ja Ara sa u An ka ri fe bru a ra 1938. na sa stan ku Sa ve ta Bal kan skog 
spo ra zu ma, a Ko mi si ja za ise lja va nje se sa sta la u Ca ri gra du 9. ju na 1938. i njo me je pred-
se da vao tur ski de le gat Ha san Sa ka.3 

Na osam sed ni ca ove ko mi si je do mi ni ra lo je ne ko li ko pro ble ma, od ko jih je pr vi 
re šen ta ko što je tekst tur sko-ru mun ske kon ven ci je i is ku stvo ste če no u nje noj pri me ni 
po sta vljen kao obra zac ju go-tur skog spo ra zu ma. Ozbilj ni ji pro blem je pred sta vlja lo fi  nan-
si ra nje pre se lje nja 200.000 lju di, pa je Ha san Sa ka sta vio do zna nja da Tur ska oče ku je 
da Ju go sla vi ja pla ti tran sport emi gra na ta do So lu na i ma kar po lo vi nu „re al nih tro ško va” 
pre se lje nja (za ot kup ze mlji šta u Ana do li ji), tj. 20 mi li o na tur skih li ra.4 U ve zi sa tim bio 
je i me ha ni zam pla ća nja: ju go slo ven ska stra na je in si sti ra la da „od šte ta” bu de pla će na po 
gla vi emi gran ta, dok je Tur ska sma tra la ra ci o nal ni jim pla ća nje po ise lje noj po ro di ci (ra ču-
na la je da po ro di ca ima naj ma nje pet čla no va). Po što je ju go slo ven ska stra na po pu sti la, 
11. ju la 1938. je pot pi sa na Kon ven ci ja ko ja se sa sto ja la iz 21 čla na.5 Njo me je uze to u 
ob zir ju go slo ven sko mu sli man sko sta nov ni štvo „ko je go vo ri tur ski je zik i ima tur sku kul-
tu ru”, ali ne i Ro mi i „no mad sko sta nov ni štvo”! Ge o graf ski je de fi  ni san pro stor za ise lja-
va nje (38 sre zo va Var dar ske, pet Zet ske i tri sre za Mo rav ske ba no vi ne), pri če mu San džak 
i BiH ni su bi li ob u hva će ni, pa su se ta mo šnji mu sli ma ni na pu tu za Tur sku za dr ža va li u 
sre zo vi ma na ve de nim u Kon ven ci ji. Tur ska se oba ve za la da pri mi 40.000 po ro di ca u ro ku 
od šest go di na ko je bi se ise lja va le od ma ja do ok to bra sva ke go di ne. Od red be su va ži le 
is klju či vo za se o sko sta nov ni štvo, prem da su se mo gli ise lja va ti i sta nov ni ci gra do va 
kao „slo bod ni emi gran ti”. Sva ne po kret na ise lje nič ka ima nja pri pa la bi ju go slo ven skoj 
dr ža vi u tre nut ku kad go di šnja li sta emi gra na ta bu de do sta vlje na tur skim pred stav ni ci ma 
u Ju go sla vi ji i kad emi gran ti na pu ste pre bi va li šte i do đu do lu ke. Do go vo re na od šte ta 
ko ju bi Ju go sla vi ja pla ća la Tur skoj bi la je 500 tur skih li ra po po ro di ci, tj. 20.000.000 li ra 
za svih 40.000 po ro di ca. Is pla ta bi se oba vlja la sva ke go di ne od 1. apri la do 1. ok to bra 
shod no bro ju ise lje nih po ro di ca (u 12 ra ta na šest go di na) i to 30% u stra noj va lu ti, a 70% 
u di na ri ma de po no va nim na ra čun Re pu bli ke Tur ske kod Na rod ne ban ke Ju go sla vi je. 
Ta sred stva bi bi la utro še na za sve tran sak ci je i ku po vi nu ju go slo ven ske ro be bez na pla-
te po re za, osim one ko ja se pla ća la u de vi za ma (ba kar, vu na, ko ža, ora ho vi na, ulja ri ce, 
ma sli ne i ži to). Ise lje ni ci bi do bi ja li sta tus emi gra na ta po da va nju iz ja ve o istu pa nju iz 
dr ža vljan stva, a sta tus tur skih dr ža vlja na po pot pi si va nju go di šnje li ste ise lje ni ka od stra-
ne tur skih de le ga ta. Osim oslo ba đa nja od voj ne oba ve ze mu sli ma na či je su po ro di ce na 
li sta ma za ise lja va nje, Ju go sla vi ja se oba ve za la da ne će po zi va ti re gru te islam ske ve re ni 

1) S. Ban džo vić, „Ra to vi i de mo graf ska de o sma ni za ci ja Bal ka na”, str. 222.
2) Slič na kon ven ci ja, ko ju je Tur ska za klju či la 1936. sa Ru mu ni jom, pred vi đa la je ise lja va nje 400.000 

Tu ra ka iz Do bru dže, dok se ise lja va nje Tu ra ka iz Bu gar ske (u ko joj je bi lo 15% mu sli man skog sta nov ni štva) i 
da lje od vi ja lo sti hij ski, bez prav ne re gu la ti ve.

3) Av di ja Av dić, „Ju go slo ven sko-tur ski pre go vo ri o ise lja va nju mu sli man skog sta nov ni štva u pe ri o du iz-
me đu dva svet ska ra ta”, No vo pa zar ski zbor nik, br. 15, No vi Pa zar, 1991, str. 112–114. - Po red nje ga, Ko mi si ju 
su sa či nja va li i Džev det Ata sa gon (funk ci o ner tur skog Mi ni star stva zdra vlja i so ci jal ne po mo ći), ru mun ski 
de le gat M. A. Te le mak, grč ki po sma trač R. Ra fael i dva ju go slo ven ska de le ga ta – Mi lan Ri stić (šef Bal kan skog 
od se ka MIP-a) i Vo ji slav Ma gov če vić (in spek tor Mi ni star stva po ljo pri vre de).

4) AJ, 370-9-42, l. 771.
5) A. Av dić, „Ju go slo ven sko-tur ski pre go vo ri...”, str. 114–117.
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iz jednog sre za ko ji je pred vi đe n za ise lja va nje. Kon ven ci ja je pred vi đa la tran sfer ise lje ni-
ka i nji ho ve po kret ne imo vi ne do so lun ske lu ke o tro šku Ju go sla vi je, dok bi se ukr ca va nje 
oba vlja lo na osno vu ko lek tiv nih tur skih pa so ša i bes plat nih ju go slo ven skih iz la znih vi za 
u Ju go slo ven skoj slo bod noj zo ni u So lu nu.1

Slab od jek Kon ven ci je u ju go slo ven skoj štam pi vi še go vo ri o taj no sti pa ra fi  ra nog 
spo ra zu ma ne go o nje go vom skrom nom zna ča ju.2 U ne ko li ko do ku me na ta se na gla ša va 
po tre ba za „za jam če nom dis kre ci jom” pre go vo ra, prem da je još u ma ju 1938. ita li jan ska 
štam pa ob ja vi la i naj pi kant ni je de ta lje oko ise lja va nja! Još ve ći pro blem je pred sta vlja la 
no va uce na ko jom je tur ska vla da uslo vlja va la ra ti fi  ka ci ju Kon ven ci je. Na i me, Tur ska 
je tra ži la od Ju go sla vi je da za tri go di ne is pla ti 20 mi li o na li ra i ti me stek ne uslov da u 
istom ro ku ise li po lo vi nu pred vi đe nog bro ja po ro di ca (20.000) o svom tro šku. Bez ob-
zi ra na ne po volj ne fi  nan sij ske uslo ve, ovo ubr za va nje pro ce sa ise lja va nja je oči gled no 
od go va ra lo ju go slo ven skoj vla di, što se vi di iz te le gra ma Cin car-Mar ko vi ća upu će nog 
13. av gu sta 1939. po sla ni ku u An ka ri.3 Na knad no pre i spi ti va nje i tu ma če nje do go vo ra 
vo di lo je za ključ ku da je „taj ni smi sao” Kon ven ci je ise lja va nje al ban skog sta nov ni štva 
ko me ju go slo ven ska dr ža va ni je mo ra la da pla ti ni ka kvu od šte tu za se o ska ima nja, te da 
je Kon ven ci ja bi la ta ko sro če na da se ise lja va nje mo glo uči ni ti oba ve znim „bez ob zi ra na 
vo lju po go đe nog sta nov ni štva”, ka ko tur skog ta ko i al ban skog.4

U Ti ra ni se s pra vom stra ho va lo da su ju go slo ven sko-tur ski pre go vo ri bi li sra ču na ti 
na ažu ri ra nje ise lja va nja Al ba na ca-mu sli ma na, pa je usle di la pra va po li tič ka kam pa nja 
pro tiv za klju či va nja Kon ven ci je.5 U kam pa nju „iz nu tra” bio je uklju čen i ju go slo ven ski 
re is-ul-ule ma Fe him Spa ho, ko ji je ok to bra 1938. u No vom Pa za ru po zvao ver ni ke da ne 
na pu šta ju svo ju de do vi nu.6 Lič na ur gen ci ja kra lja Zo gua kod tur skog pred sed ni ka (1935) 
ima la je za cilj vra ća nje svih ko sov skih i ma ke don skih Al ba na ca u Al ba ni ju,7 a u istom 
du hu bi la je i po se ta Fer hat-be ga Dra ge i Ma li ća Pe li va no vi ća Ca ri gra du i An ka ri, gde 
su lo bi ra li da se iz Kon ven ci je iz u zmu et nič ki Al ban ci. Fer hat Dra ga je ok to bra 1938. 
pre dao dr Spa hu me mo ran dum pro tiv spro vo đe nja ju go-tur ske kon ven ci je o ise lja va nju.8 
U mi si ju sa slič nim za dat kom al ban ska vla da je u An ka ru po sla la i Meh me da Ko nji ca 
sep tem bra 1938. Su de ći po re či ma Cin car-Mar ko vi ća iz apri la 1939, Ru ždi Aras ni je pod-
le gao al ban skim pri ti sci ma i bio je spre man da do kra ja spro ve de pot pi sa nu kon ven ci ju.9 

1) AJ, 370-9-42, l. 803-811. - Ise lje ni ci su ima li pra vo da sa so bom po ne su naj vi še če ti ri gr la krup ne sto ke 
i de set sit nih ži vo ti nja, od na ki ta naj vi še jed nu ogr li cu po oso bi, dok je sva ki kuć ni sta re ši na mo gao iz ne ti do 
2.000 din. u go to vi ni i de vi ze či ja vred nost ne pre la zi 4.000 din! Vi šak nov ca su mo gli utro ši ti na ku po vi nu 
ro be u Ju go sla vi ji či ji uvoz u Tur sku ni je bio za bra njen ili ga sta vi ti na te ku ći ra čun ko jim bi NBJ tran sfe ri sa la 
no vac na ra čun CBRT.

2) AJ, 370-9-42, l. 922; Po li ti ka, br. 10819, 13. 7. 1928, str. 2. - „Ne pre po ru ču je se re do van po stu pak za 
oza ko nje nje iz raz lo ga unu tra šnje i spolj ne po li ti ke. Bi lo bi bo lje uve sti kon ven ci ju u ži vot pu tem ured be, a 
za tim je po vrat no oza ko ni ti idu ćim fi  nan sij skim za ko nom”, sma tra li su ju go slo ven ski zva nič ni ci apri la 1939. 
go di ne.

3) AJ, 370-9-42, l. 773, 777, 927, 931. - Cin car-Mar ko vić je su ge ri sao ju go slo ven skom po sla ni ku da pri-
sta ne na sve uslo ve tur ske vla de, iako je po no vo do šlo do iz me ne pla na za tu go di nu: ume sto pred vi đe nih 4.000 
ise lje ni ka, Tur ska je obez be di la pri hvat za 1.200 i to u san dža ku Alek san dre te iz ko ga su emi gri ra li Jer me ni 
na kon fran cu sko-tur skog spo ra zu ma (jul 1938).

4) AJ, 370-9-42, l. 921-922, 5. april 1939.
5) Đor đe Bo ro zan, Ve li ka Al ba ni ja: po ri je klo–ide je–prak sa, Be o grad, 1995, str. 133–139.
6) AJ, 37-25-196, l. 247-248. - „Zli je zi ci go vo re, upra vo na ši ne pri ja te lji, da ima da se ise li te, ali ja vam 

iz ja vlju jem, da od to ga ne ma ni šta. Ovo je va ša ze mlja, osta vi li su je va ma va ši oče vi i de do vi i ni ko vas ne 
mo že i ne će ise li ti...”

7) AJ, 370-9-42, l. 657.
8) AJ, 37-22-175, l. 374.
9) AJ, 370-9-42, l. 812, 831, 889.
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Ipak, su de ći po re či ma tur skog kon zu la u Sko plju al ban ska an ti kam pa nja je do pri ne la da 
broj ko le blji vih mi ni sta ra u tur skoj vla di zna čaj no na ra ste.1 Osim to ga, Tur ska ni je ra ti-
fi  ko va la Kon ven ci ju ni zbog smr ti Ke ma la Ata tur ka, da bi kom pli ka ci je oko re vi di ra nja 
fi  nan sij kog de la spo ra zu ma i iz bi ja nje Dru gog svet skog ra ta de fi  ni tiv no ome li re a li za ci ju 
ovog bi la te ral nog do go vo ra.

Kroz dr žav nu sta ti sti ku

Po pi si va njem pri sut nog sta nov ni štva na dan 31. ja nu a ra 1921. usta no vlje no je da u 16 
okru ga ju go slo ven ske po kra ji ne Ju žne Sr bi je (tj. Ma ke do ni je, San dža ka, Ko so va i Me to hi-
je) ži vi 1.474.560 sta nov ni ka, od če ga 47,9% mu sli man ske ve ro i spo ve sti, ali pri re gi stro-
va nju pri sut nog sta nov ni štva pre ma ma ter njem je zi ku, tur ski je zik ni je bio uzet u ob zir.2 
De fi  ni tiv ni re zul ta ti po pi sa ne znat no su ko ri go va li pret hod nu sli ku, pa je usta no vlje no da 
u po kra ji ni ži vi 1.476.747 sta nov ni ka (739.278 pra vo slav nih, 711.481 mu sli ma na, 18.306 
ri mo ka to li ka, 5.702 izra e li ća na itd.). Ovo ga pu ta, pre ma ma ter njem je zi ku je re gi stro va no 
416.977 Al ba na ca i 148.019 Tu ra ka, dok je udeo mu sli ma na bio 48,2% od ukup nog bro ja 
sta nov ni ka po kra ji ne.3 Te ško ću pri utvr đi va nju stvar nog bro ja Tu ra ka pred sta vlja sta nje 
stvo re no vi še ve kov nom isla mi za ci jom Slo ve na, Ar na u ta, Ci ga na i Cin ca ra i nji ho vim 
me đu sob nim me ša njem.4

Iako je u po pi su iz 1931. go di ne za dr ža no pi ta nje o ma ter njem je zi ku, ovo ga pu ta je 
po sta vlje no i pi ta nje o na rod no sti, dok je u uput stvi ma za po pi si va nje bi lo pred vi đe no 
da se sve na ci o nal no sti, uklju ču ju ći i „na ci o nal no neo pre de lje ne mu sli ma ne”, po pi su ju 
kao Ju go slo ve ni.5 Voj ni iz vo ri ko ji se po zi va ju na po dat ke Dr žav ne sta ti sti ke ka žu da je 
u Var dar skoj ba no vi ni ži ve lo 302.901 Al ba na ca, Zet skoj 150.062 i Mo rav skoj ba no vi ni 
48.300 (da kle ukup no 501.263), dok je 124.599 Tu ra ka re gi stro va no na pro sto ru Var dar-
ske ba no vi ne.6 U do ku men tu Mi ni star skog sa ve ta ko ji se po zi va na „slu žbe ni po pis iz 
1931”, iz no se se ko lo kvi jal ni bro je vi od 479.000 Al ba na ca i 353.000 „Tu ra ka iz Ju žne 
Sr bi je i Ma ke do ni je”.7

Re zul ta ti dr žav nih po pi sa iz 1921. i 1931. go di ne su uglav nom pot ce nji va ni kod stra-
nih isto ri ča ra. Za vi sno od in ter pre ta ci je po je di nih auto ra, broj Al ba na ca u pr voj de ce ni ji 
ju go slo ven ske dr ža ve se kre tao oko 700-800.000. Mu ha med Pi ra ku i Ivo Ba nac do vo de u 
pi ta nje zva nič ne re zul ta te po pi sa sta nov ni štva, tvr de ći da je nji me stvar ni broj Al ba na ca 
go to vo pre po lo vljen. Upo ri šte za te tvrd nje na la ze u Me mo ran du mu pre do če nom Li gi 
na ro da 5. ma ja 1930. u ko me se ka že da je 140.000 Al ba na ca pri mo ra no da emi gri ra u Tur-

1) Z. Ja nje to vić, De ca ca re va, pa stor čad kra lje va, str. 395; S. Ban džo vić, „Ra to vi i de mo graf ska de o sma-
ni za ci ja Bal ka na”, str. 225.

2) Pret hod ni re zul ta ti po pi sa sta nov ni štva u Kra lje vi ni SHS 31. 1. 1921, Sa ra je vo, 1924, str. 12–13.
3) De fi  ni tiv ni re zul ta ti po pi sa sta nov ni štva od 31. 1. 1921, Sa ra je vo, 1932, str. 86–87.
4) Jov. Ha dži Va si lje vić, Mu sli ma ni na še kr vi u Ju žnoj Sr bi ji, 2. iz da nje, Be o grad, 1924, str. 11. - Pre ma 

re zul ta ti ma Ha dži-Va si lje vi će vih te ren skih is tra ži va nja, „po tur če nja ci” su bi li ras po re đe ni od Ohrid skog je ze ra 
do pri zren ske obla sti i do 1924. ih je bi lo oko 100.000.

5) Po pis sta nov ni štva, do ma ćin sta va i sta no va u 1961. go di ni. Na ci o nal ni sa stav sta nov ni štva FNRJ po 
na se lji ma i op šti na ma, knj. III, Sa ve zni za vod za sta ti sti ku, Be o grad, 1994, str. 5.

6) Mi le Bje la jac, „Et hnic Al ba ni ans – Mi gra ti ons in the Ko so vo Re gion”, Zwangsmi gra ti o nen in Euro pa 
1938–1950, In sti tut für Südöst Euro pa, Ma inz, 2006, (u štam pi). - Pre ma ta da šnjim voj nim iz vo ri ma, tur ska 
po pu la ci ja je 1931. go di ne sma nje na u od no su na 1921. go di nu za oko 20.000 lju di.

7) AJ, 138-7-56. – Ovaj iz vor re gi stru je i 642.000 Ma ke do na ca.
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sku i Al ba ni ju, te da je iz me đu 800.000 i mi lion Al ba na ca ži ve lo u kom pakt nim na se o bi na-
ma uz gra ni cu pre ma Al ba ni ji. Re džep Ćo sja ide ta ko da le ko, pa tvr di ka ko je 1919–1940. 
oko 300.000 Al ba na ca pro te ra no iz Ju go sla vi je i još oko 400.000 od 1946–1966. Hju Po ul-
ton ka že da je u me đu rat nom pe ri o du oko po la mi li o na Al ba na ca pri mo ra no da se ise li sa 
Ko so va.1 Mi ran da Vi kers ta ko đe pot ce nju je slu žbe ne ju go slo ven ske po dat ke o ise lje nim 
mu sli ma ni ma (ko je ona uz gred iden ti fi  ku je sa Al ban ci ma!) i sma tra da je uku pan broj „al-
ban skih” emi gra na ta iz Ju go sla vi je bio 200-300.000.2

Bri tan sko po slan stvo u Be o gra du je ce ni lo da je pr vih me se ci 1925. mu sli man ska 
emi gra ci ja u Ana do li ju bi la sra zmer no ve li ka, iz u zev iz bre gal nič kog sre za. Pre ma nji-
ho vim sa zna nji ma u Tur sku se me seč no ise lja va lo 4-5.000 lju di, sve dok tur ska vla da 
ni je za bra ni la da lji pri liv sta nov ni štva iz Ju žne Sr bi je.3 Pre ma po da ci ma Mi ni star stva 
ino stra nih po slo va, broj li ca iz Ju go sla vi je ko ja su se do 1935. go di ne ise li la u Tur sku 
po da va nju iz ja ve o istu pa nju iz dr ža vljan stva iz no sio je 21.500, dok je u Al ba ni ju pre šlo 
1.350 li ca.4 Pre ma dr žav noj sta ti sti ci, u pe ri o du 1927–1939. u Tur sku je iz Ju go sla vi je 
emi gri ra lo 19.278 li ca, dok je u Al ba ni ju pre šlo 4.322 li ca.5 Ne ki dru gi dr žav ni do ku men ti 
(za in ter nu upo tre bu) po ka zu ju da je 1924–1926. u Al ba ni ju pre šlo 849 lju di, a u pe ri o du 
1927–1934. još 8.571.6 Po da ci Ata na si ja Uro še vi ća, ko je je do bio kom bi no va njem re zul-
ta ta po pi sa sta nov ni štva i svo jih te ren skih is tra ži va nja su ge ri šu da su se do 1935. go di ne 
sa Ko so va u Tur sku ise li le 804 ar ba na ške „ku će” i 40 ku ća po i sla mlje nih i po ar ba na še nih 
Sr ba. U isto vre me u Al ba ni ju je ise lje no 68 ku ća, dok su se u Si ri ju za pu ti le dve ar ba na-
ške ku će.7

Sta ti stič ki go di šnja ci od 1930. do 1939. po ka zu ju da se u tom pe ri o du u Tur sku ise-
li lo 13.678 li ca (bez po da ta ka za 1938), što zna či da se iz me đu 1927. i 1930. ise li lo oko 
5.600 lju di. Ta ko đe, ise lje ni ci iz Var dar ske ba no vi ne su pred sta vlja li tek 6,4% svih ju-
go slo ven skih emi gra na ta ko ji su se kre ta li pre ma va ne vrop skim ze mlja ma (pr ven stve no 
ka Ame ri ci) i 21% onih Ju go slo ve na ko ji su se to kom 30-ih go di na ise lja va li u ne ku od 
evrop skih ze ma lja. Či nje ni ca da je pe ti na ju go slo ven skih „evro-ise lje ni ka” po ti ca la iz naj-
ju žni je ba no vi ne te sno je skop ča na sa fl u ent nom mi gra ci jom u Tur sku i dru ge bal kan ske 
ze mlje, jer je po lo vi na ise lje ni ka iz Var dar ske ba no vi ne ko ja je vo đe na kao „ise lje ni štvo 
po evrop skim ze mlja ma” za vr ši la upra vo u Tur skoj!8 Sa mo to kom 1934. iz Var dar ske ba-
no vi ne se u kon ti nen tal ne ze mlje ise li lo 50% svih ju go slo ven skih ise lje ni ka, od ko jih je 
4.123 oti šlo u Tur sku i Per si ju.9

1) M. Bje la jac, n. d.; Mu ha met Pi ra ku, „Kul tur no-pro svet ni po kret Al ba na ca u Ju go sla vi ji 1919–1941”, 
Ju go slo ven ski isto rij ski ča so pis, br. 1–4, Be o grad, 1978, str. 356-370; Ivo Ba nac, The Na ti o nal Qu e sti on in Yugo-
sla via: Ori gins, Hi story, Po li tics, It ha ca, Cor nel Uni ver sity Press, 1984, p.p. 298–300.

2) M. Bje la jac, n. d.; Mi ran da Vic kers, Bet we en Serb and Al ba nian: A Hi story of Ko so vo, New York, 1998, 
p.p. 119.

3) Živ ko Avra mov ski, Bri tan ci o Kra lje vi ni Ju go sla vi ji. Go di šnji iz ve šta ji Bri tan skog po slan stva u Be o gra-
du 1921–1938, knj. 1, Za greb, 1986, str. 327. - Ve ći nu mu sli ma na pre o sta lih u Ma ke do ni ji či ni li su Al ban ci, dok 
se broj Tu ra ka i isla mi zo va nih Slo ve na dra stič no sma njio.

4) AJ, 370-9-42, l. 630. - Isti iz vor ka že da je 1931–1935. broj Al ba na ca u „Ju žnoj Sr bi ji” na ra stao za 
65.000.

5) M. Bje la jac, n. d.; Su lej man Smla tić, „Ise lja va nje ju go sla ven skih mu sli ma na u Tur sku i nji ho vo pri la go-
đa va nje no voj sre di ni”, INNJ, str. 251–256.

6) M. Bje la jac, n. d.
7) Ata na si je Uro še vić, „Ko so vo”, Srp ski et no graf ski zbor nik, knj. LXXVI II/39, Be o grad, 1965, str. 95.
8) Sta ti stič ki go di šnjak Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1930–1940, knj. II–X, Be o grad 1933–1941.
9) Var dar, br. 536, 21. 7. 1935, str. 2.
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Ise lja va nje sta nov ni štva 1930–1939.
IZ VAR DAR SKE BA NO VI NE IZ JU GO SLA VI JE

go di na u evro-ze mlje u va ne vrop ske u evro-ze mlje u va ne vrop ske

 1930. 4.121 878 25.409 13.560

 1931. 2.347 489 10.560 4.808

 1932. 2.527 155 6.642 2.454

 1933. 3.420 122 7.508 2.221

 1934. 5.001 170 11.004 2.907

 1935. 4.750 218 10.120 3.345

 1936. 2.493 266 8.625 3.860

 1937. 2.886 520 14.287 5.378

 1938. ? ? 14.376 5.686

 1939. 374 261 23.613 3.789
1930–
1939. 27.919 3.079 132.144 48.008

Sta ti stič ki go di šnjak Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1930–1940, knj. II–X, Be o grad, 1933–1941.

Ise lja va nje iz Var dar ske ba no vi ne u ne ke evrop ske ze mlje
GO D. Tur ska Ru mu ni ja Če ho slov. Al ba ni ja Grč ka Bu gar ska

1930. 1.581 935 76 329 842 63

1931. 725 628 67 138 562 109

1932. 1.206 688 41 94 307 132

1933. 1.678 605 63 187 303 539

1934. 3.639 509 62 75 266 397

1935 2.710 737 272 261 186 509

1936. 886 466 223 430 185 250

1937. 1.056 607 275 258 151 343

1938. ? ? ? ? ? ?

1939 189 31 7 31 39 58
1930–
1939. 13.678* 5.206* 1.086* 1.803* 2.841* 2.400*

Sta ti stič ki go di šnjak Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1930–1940, knj. II–X, Be o grad, 1933–1941.
* bez po da ta ka za 1938. go di nu
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Da je ise lja va nje mu sli ma na iz i pre ko Ma ke do ni je bio dug i kom plek san pro ces, po-
ka zu je nji ho va fre kvent na mi gra ci ja ka Tur skoj i po sle Dru gog svet skog ra ta: od 1953. do 
1961. go di ne ise lje no je čak 164.400, dok su 1961–1970. od 46.700 ise lje ni ka čak 74% 
či ni li Tur ci. Od 1970. se sma nju je broj ise lje ni ka na sve ga 179 li ca go di šnje.1 Otu da, po-
da ci tur skog Hu ri je ta (18. april 1978) o 190.000 lju di ko ji su po sle 1945. iz Ju go sla vi je 
emi gri ra li u Tur sku ne de lu ju ta ko pre te ra no, ka ko tvr di E. Mu šo vić.2 Upr kos po li tič koj 
kon fu zi ji oko iden ti te ta raz li či tih mu sli man skih gru pa ci ja, Hju Po ul ton je za klju čio da 
su osci la ci je u bro ju Tu ra ka u Ma ke do ni ji bi le po sle di ca to ga što su Al ban ci po če li da se 
iz ja šnja va ju kao Tur ci (ra di lak šeg ise lje nja), dok su Tur ci po če li da se iz ja šnja va ju kao 
„mu sli ma ni”. Po zi va ju ći se na po dat ke iz sta ti stič kih go di šnja ka, on tvr di da se po sle 
1953. oko 80.000 ju go slo ven skih Tu ra ka ise li lo u Tur sku, dok je pre ma tur skim iz vo ri ma 
taj broj na vod no bio dvo stru ko ve ći.3 No vem bra 1979. pri štin sko Je din stvo je ob ja vi lo 
po dat ke pre ma ko ji ma je u Tur skoj ži ve lo oko 400.000 ju go slo ven skih ise lje ni ka. Sli čan 
broj po nu dio je i S. Smla tić ko ji tvr di da je kra jem 70-ih go di na u Tur skoj bi lo 350.000 
mu sli ma na ju go slo ven skog po re kla.4 Eks trem ni jim vred no sti ma ba ra ta H. Ho dža tvr de ći 
da je do slo ma tur ske upra ve u pre de le da na šnje Tur ske ise lje no 200.000 Al ba na ca, dok 
je od 1936. „pod pri ti skom vla sti” oko 100.000 Al ba na ca ise lje no u Tur sku (sve ga ne ko-
li ko hi lja da u Al ba ni ju), te da je kra jem 70-ih go di na 20. ve ka u Tur skoj bi lo oko mi lion 
lju di al ban skog po re kla!5 Po ul ton pre no si ni šta ma nje eks trem ne po dat ke o po la mi li o na 
Al ba na ca ko ji su se iz me đu dva svet ska ra ta ise li li u Tur sku, kao i tvrd nje „ko sov skih de-
mo gra fa” da je u Tur skoj ži ve lo oko dva mi li o na mu sli ma na al ban skog po re kla.6

Za klju čak

Mi gra ci je bal kan skih mu sli ma na ka Tur skoj vre men ski se po du da ra ju sa sla blje njem 
i slo mom Oto man skog car stva i u po čet ku su pred sta vlja le svo je vr snu „eva ku a ci ju” iz-
gu blje nih te ri to ri ja. Na op šte bal kan ski ka rak ter ovog fe no me na upu ću je či nje ni ca da je 
ju go slo ven sko-tur ska kon ven ci ja o ise lja va nju „na ro da tur ske kul tu re” bi la po sled nja u 
lan cu slič nih aran žma na ko je su bal kan ske dr ža ve pret hod no sklo pi le sa Tur skom. Ju go-
sla vi ja je slo bod ni jim tu ma če njem od red bi o et nič kom iden ti te tu po ten ci jal nih ise lje ni ka 
po ku ša la da se re ši ne lo jal nog al ban skog sta nov ni štva i do bi je ze mlju za ko lo ni za ci ju, 
dok je Tur ska „po de snim ele men tom” na se lja va la opu ste le kra je ve svo je ze mlje. Sto ga 

1) Елка Димитриева, Верица Јанеска, „Особености на миграционите движења од СР Македонија во 
странство”, Проблеми на демографскиот развој во СР Македонија, Скопје, 1985, стр. 339–340.

2) E. Mu šo vić, „Po sle rat ne mi gra ci je”, str. 144.
3) Hugh Po ul ton, Bal kan. Ma nji ne i dr ža ve u su ko bu, Su bo ti ca 2002, str. 83/4. – U Ma ke do ni ji je 1948. 

go di ne re gi stro va no 95.940 Tu ra ka, 1953. go di ne 203.938, 1960. go di ne 131.481, dok je 1981. go di ne nji hov 
broj po no vo pao na 86.961.

4) Su lej man Smla tić, „Ise lja va nje ju go sla ven skih mu sli ma na u Tur sku i nji ho vo pri la go đa va nje no voj sre-
di ni”, INNJ, str. 251–256; H. Po ul ton, Bal kan. Ma nji ne i dr ža ve u su ko bu, str. 93; Mi le na Spa sov ski, „Osnov ne 
od li ke de mo graf skog raz vit ka BiH od 1918–1991”, Bo sna i Her ce go vi na od Sred njeg ve ka do no vi jeg vre me na, 
Be o grad, 1995, str. 228–231. - Po čet kom 60-ih bo san ski i san džač ki mu sli ma ni su se pr vo ise lja va li u Ma ke do-
ni ju, pa oda tle u Tur sku (u Ma ke do ni ji su se iz ja šnja va li kao Tur ci da bi lak še do bi li ot pust iz ju go slo ven skog 
dr ža vljan stva). Smla tić tvr di da se iz BiH do 1941. u Tur sku ise li lo 180.000 mu sli ma na.

5) Haj re din Ho dža, „Uzro ci, pro ble mi i po sle di ce mi gra ci ja sta nov ni štva Ko so va i pri pad ni ka al ban ske 
na ci o nal no sti u ino stran stvo”, INNJ, str. 258–261. - Pre ma Ho dži nim kon tro verz nim po da ci ma, ju go slo ven sko-
-tur skim spo ra zu mom iz 1937. go di ne (?!) do go vo re na je mi gra ci ja 250.000 Al ba na ca iz Ju go sla vi je u Tur sku!

6) H. Po ul ton, Bal kan. Ma nji ne i dr ža ve u su ko bu, str. 95.
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je ju go slo ven ska upra va još kra jem dva de se tih go di na po če la da uskla đu je svo je prav ne 
me ha ni zme sa bi la te ral nom le ga li za ci jom ovog pro ce sa ko ja je bi la na vi di ku. Ni zom di-
rekt nih i po sred nih me ra vr še no je pod stre ki va nje neo d luč nih mu sli ma na, a za tu svr hu su 
ko ri šće ne i dr žav ne in sti tu ci je. 

Ana li zom dru štve nog po lo ža ja mu sli man ske za jed ni ce u Kra lje vi ni SHS/Ju go sla vi ji 
mo že se za klju či ti da je mo ti va ci ja sa mih ise lje ni ka mo gla bi ti ver sko-po li tič ke i eko nom-
ske, eg zi sten ci jal ne pri ro de. Po li tič ka mar gi na li za ci ja „ju žnih mu sli ma na” kul mi ni ra la je 
sre di nom dva de se tih go di na ka da su im za bra nje ni po li tič ka stran ka, list i uki nut ve li ki 
broj pri vat nih me dre sa. Pod uti ca jem pri god ne pro pa gan de i pre ve li kih oče ki va nja po-
kre nu ti su ta la si ise lje ni ka, ali je nji ho va adap ta ci ja u re for mi sa noj Tur skoj bi la ve o ma 
te ška, dok im je po vra tak u za vi čaj bio go to vo one mo gu ćen. Na dr žav no-prav noj rav ni 
kon tro li sa na sti hi ja ise lja va nja je le ga li zo va na pot pi si va njem Ju go slo ven sko-tur ske kon-
ven ci je (1938) či ju su ra ti fi  ka ci ju i spro vo đe nje ome li fi  nan sij ski ne spo ra zu mi, sna žna 
al ban ska kam pa nja pro tiv ise lja va nja i iz bi ja nje Dru gog svet skog ra ta. O ko nač nom bro ju 
ise lje ni ka se te ško mo že su di ti na osno vu ne pot pu nih dr žav nih sta ti sti ka i po li tič ki in stru-
men ta li zo va nih tek sto va, ali se na me će za klju čak da je u pi ta nju bio pro ces sta ri ji od sa me 
ju go slo ven ske dr ža ve ko ja je u jed nom tre nut ku pro ce ni la da ga „po bal kan skom mo de lu” 
mo že ubr za ti i pri ve sti kra ju.

Mr VLADAN JOVANOVIĆ    Iseljavanje muslimana iz Vardarske banovine
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Sum mary

Emi gra tion of Mu slims from the Var dar Ba no vi na
– Bet we en the Er ra tic and Sta te-spon so red Ac tion –

The col lap se of the Ot to man Em pi re promp ted in ten si fi ed ma jor de mo grap hic shifts 
in the Bal kans, which star ted af ter the Ber lin Con gress. This text, on the ba sis of ar chi ve 
ma te rial (of the Yugo slav Em bassy in Tur key) and li te ra tu re, re con structs the pro cess of 
emi gra tion of Mu slims from the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes/Yugo sla via to 
Tur key, with ine vi ta ble re vi ew of the ir so cial and po li ti cal sta tus in the co un try they we re 
le a ving and the ge ne ral, Bal kan con text. The ter ri tory of the Var dar Dis trict (ba no vi na) is 
in the fo cus as the main tran sit area of émi grés, whi le thro ugh do cu ments of di plo ma tic 
cha rac ter an at tempt was ma de to emp ha si ze pos si ble mo ti ves for emi gra tion, to pre sent 
go vern ment mec ha nisms and po li ti cal cir cum stan ces un der which it to ok pla ce.

The so cial and po li ti cal sta tus of Mu slims in the ter ri tory of Ma ce do nia, Ko so vo and 
Sa njak was un fa vo ra ble due to a num ber of re a sons. Af ter eli mi na tion of fe u dal re la ti ons 
many of lo cal Mu slims re ma i ned wit ho ut the so ur ce of in co me and the re fo re most of 
them had to turn to crafts and tra de. The ir po li ti cal exi sten ce was se ri o usly sha ken in the 
mid-1920s when the ir party was outla wed, whi le most of the ir se con dary re li gi o us scho-
ols we re abo lis hed. Po li ti ci za tion of re li gi o us of fi  ci als and open in ter fe ren ce of the sta te 
in the af fa irs of the Isla mic re li gi o us com mu nity has ad di ti o nally re stric ted the fe e ling of 
fre e dom, which co uld al so in di rectly af fect the fi  nal de ci sion to emi gra te.

A re vi ew of the Gre ek, Ro ma nian and Bul ga rian exam ple has shown that emi gra tion 
of Mu slims to Tur key was a pro cess of wi der di men si ons in which one can re cog ni ze a 
com mon in te rest of Bal kan sta tes and the Re pu blic of Tur key. The Yugo slav king dom 
tried to ta ke this op por tu nity to get rid of dis loyal Al ba nian po pu la tion (which was con-
si de red a dis in te gra ting fac tor) and pro vi de land for co lo ni za tion, whi le the Tur kish si de 
set tled de ser ted parts of land, from which Kurds, Ar me ni ans and Gre eks ha ve been pre vi-
o usly mo ved out, with „su i ta ble ele ment”. With a ran ge of di rect and in di rect me a su res 
he si tant Mu slims ha ve been en co u ra ged to emi gra te, and the sta te in sti tu ti ons of the King-
dom of SCS/Yugo sla via ha ve al so been used to this end. Mu slims al so rus hed to Tur key 
un der the in fl u en ce of ap pro pri a te pro pa gan da and ex hag ge ra ted ex pec ta ti ons, but the ir 
adap ta tion in re for med Tur key was al most im pos si ble. The Yugo slav of fi  cial sta ti stics re-
gi ste red only the ca ses in which pro ce du re had been ob ser ved and thus lost track of the wa-
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ves of il le gal emi grants, un de re sti ma ting the ir ac tual num ber. On the ot her hand, po li ti cal 
in stru men ta li za tion of ot her so ur ces of da ta in cre a ses that num ber to in cre di ble va lu es.

Wit hin the sco pe of pre pa ra ti ons for the con clu sion of a sec ret ar ran ge ment with 
Tur key, a me e ting of re pre sen ta ti ves of fi  ve mi ni stri es and the Chi efs of Staff was held 
in the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of the King dom of Yugo sla via in 1935 in or der to ela bo-
ra te the is sue of pos si ble emi gra tion of Mu slims. A pro ject „on eva cu a tion of non-Sla vic 
ele ment from So ut hern Ser bia” was ela bo ra ted at this me e ting. Among its con clu si ons 
do mi na tes the need for ur gent adop tion of bi la te ral con ven ti ons with Tur key and Al ba nia, 
whi le in the ca se of pro blems with mo ving of Al ba ni ans the ir re lo ca tion wit hin Yugo sla-
via was en vi sa ged. Abo lis hment of all ta xes and mi li tary duty we re pro vi ded for tho se 
who vo lun ta rily aban do ned the ci ti zen ship. Tho se who left the ir mo va ble pro perty to the 
sta te co uld co unt on free tran spor ta tion. Pro po sals of the re pre sen ta ti ves of the Chi efs of 
Staff we re una ni mo usly ac cep ted and adop ted as me a su res pro po sed by the Pro ject for 
„mo re suc cessful and fa ster mo ving out of non-Sla vo nic po pu la tion” to Tur key and Al ba-
nia. Me a su res im plied fi g hting an ti-emi gra tion pro pa gan da con duc ted from Ti ra na, fre qu-
ent in vi ta tion of non-Sla vo nic con scripts from fron ti er com mu ni ti es to mi li tary drills and 
ma ne u vers, pro hi bi tion of em ployment of „per sons who might be eli gi ble for emi gra tion” 
in ci vil ser vi ce, tran sfer of non-Sla vo nic ci vil ser vants to ot her parts of the co un try, „na-
ti o na li za tion of ge o grap hic ob jects and fa mily na mes”, etc. Sta te ac ti vi ti es to ward en co-
u ra ging emi gra tion of the Yugo slav Mu slim po pu la tion cul mi na ted with the sig ning of 
the Yugo slav-Tur kish con ven tion in Is tan bul in July 1938 by which emi gra tion of 40,000 
Mu slim fa mi li es to Tur key was en vi sa ged (over the pe riod of six years), for which Yugo-
sla via was due to pay da ma ges amo un ting to 200 mil lion Tur kish li ra. Its ra ti fi  ca tion was 
ham pe red by fi  nan cial dis pu tes, Al ba nian an ti-emi gra tion cam pa ign and out bre ak of the 
Se cond World War. New wa ves of emi gra tion bet we en 1950 and 1970 we re of so mew hat 
dif fe rent cha rac ter, but they ha ve shown the vi ta lity of the idea of „re turn to the ho me co-
un try” which is wit he ring away only a full cen tury af ter the Ber lin Con gress.

Mr VLADAN JOVANOVIĆ    Iseljavanje muslimana iz Vardarske banovine



100



101

Dr Zo ran JA NJE TO VIĆ
In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je

UTI CAJ SRP SKOG FAK TO RA NA PO LO ŽAJ
NA CI O NAL NIH MA NJI NA

U JU GO SLA VI JI U RAZ DO BLJU IZ ME ĐU
DVA SVET SKA RA TA

Uvod

Pi ta nje na ci o nal nih ma nji na je po pra vi lu dru go ra zred no u sva koj ze mlji ko ja te ži da 
se iz gra di kao na ci o nal na dr ža va jed nog na ro da. Ono, me đu tim, za vi sno od bro ja, ras po re-
da i eko nom ske sna ge ma njin skih za jed ni ca, mo že igra ti re la tiv no ve li ku ulo gu – ma kar 
na ob la snom ni vou. U po je di nim isto rij skim tre nu ci ma ono mo že po sta ti jed no od ključ nih 
dr žav nih pi ta nja. Ve ro vat no naj bo lji pri mer za to su ko sov ski Al ban ci, či ja je po bu na za po-
če ta 1981. ozna či la po če tak ko nač ne kri ze ju go slo ven ske dr ža ve i uvod u njen ras pad. Isto-
vre me no, ta po bu na je ima la du bo ke ko re ne u pro šlo sti, a u isto ri ji po li ti ke ju go slo ven ske 
dr ža ve pre ma ma nji na ma, a po seb no pre ma Al ban ci ma, na la že ni su ar gu men ti za se pa ra ti-
zam. Zbog sve ga ovo ga, u sklo pu raz ma tra nja pi ta nja srp skog fak to ra i ras pa da Ju go sla vi je, 
po treb no je osvr nu ti se i na ne mno go uspe šnu ma njin sku po li ti ku ju go slo ven ske dr ža ve 
iz me đu dva svet ska ra ta ko ja je pro du bi la i pro du ži la sta ri je isto rij ske re san ti ma ne.

Ju go slo ven ska dr ža va na sta la 1918. je, iako se iz da va la za na ci o nal nu dr ža vu za pad-
no e vrop skog ti pa, u su šti ni bi la vi še na ci o nal na, baš kao i mul ti na ci o nal na car stva či je je 
ne ka da šnje te ri to ri je ob je di ni la u svo jim gra ni ca ma.1 Ovo je otva ra lo broj ne pro ble me u 

1) Po po pi su sta nov ni štva iz 1921. u Kra lje vi ni SHS je uz 9.931.506 Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, bi lo i 
115.535 Če ha i Slo va ka (ko ji su po uzo ru na Sr be, Hr va te i Slo ven ce, ali i na prak su iz Če ho slo vač ke, če sto 
uzi ma ni za jed no), 20.568 Ru sa, 14.764 Po lja ka, 25.615 Ru si na, 12.553 Ita li ja na, 467.658 Ma đa ra, 505.790 
Ne ma ca, 439.657 Al ba na ca, 150.322 Tu ra ka, 231.068 Ru mu na i 69.878 dru gih, (Sta ti stič ki pre gled Kra lje vi ne 
Ju go sla vi je po ba no vi na ma, Be o grad, 1930, str. 5). Pred stav ni ci ma nji na su (po mog nu ti di plo ma ti ja ma ze ma-
lja ma ti ca) ospo ra va li ove bro je ve sa ten den ci jom da ih uve ća ju i ti me oja ča ju svo je ma njin ske zah te ve. Sepp 
Jan ko, Weg und En de der de utschen Volksgrup pe in Ju go sla wi en, Graz, Stut tgart, 1982, str. 18; Ste no graf ske 
be le ške Na rod ne skup šti ne Kra lje vi ne SHS, Re do van sa ziv za 1927/28, knj. IV, Be o grad, 1928, str. 149; Isto, II 
re do van sa ziv za 1936/37. go di nu, knj. II, Be o grad, 1937, str. 762; Ste no graf ske be le ške Se na ta Kra lje vi ne Ju go-
sla vi je, Van re dan sa ziv za 1932. go di nu, knj. I, Be o grad, 1932, str. 329; Ca mil lo Mo ro cut ti, Groß-De utschland, 
Groß-Südsla wi en, Wi en, Le ip zig, 1928, str. 50; The Hun ga rian Mi no ri ti es in the Suc ces sion Sta tes, Bu da pest 
1927, str. 110; Ha mit Ko ka la ri, Ko so vo. Ber ce au de pe u ple al ba na is et foyer de sa re na is san ce na ti o na le, Ti ra na 
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od no si ma ka ko me đu po je di nim ju go slo ven skim na ro di ma (od ko jih su sa mo Sr bi, Hr va ti 
i Slo ven ci slu žbe no pri zna ti – i to sa mo kao „ple me na”) ta ko i iz me đu ju go slo ven ske dr ža-
ve i na ci o nal nih ma nji na. Isto vre me no su u iz me nje nim uslo vi ma na sta vlje ni i (uglav nom 
kon fl ikt ni) od no si po je di nih ju go slo ven skih na ro da sa pri pad ni ci ma na ci o nal nih ma nji na 
ko ji su ži ve li na te ri to ri ja ma ko je su po je di ni dr ža vo tvor ni na ro di sma tra li za isto rij ski 
„svo je”. U ovom ra du će mo se po za ba vi ti pi ta njem u ko joj me ri je srp ski fak tor, oli čen 
u svo joj po li tič koj, voj noj, in te lek tu al noj i pri vred noj eli ti, uti cao na po lo žaj na ci o na lih 
ma nji na, ka ko u ze mlji u ce li ni ta ko i u po je di nim nje nim de lo vi ma.

Broj, ras po red i uti caj na ci o nal nih ma nji na i srp ski fak tor

Broj pri pad ni ka na ci o nal nih ma nji na po raz li či tim ju go slo ven skim ze mlja ma je bio 
do sta raz li čit, baš kao što je bio raz li čit i nji hov zna čaj i uti caj – ko ji ni je uvek bio za vi san 
sa mo od bro ja. Baš kao što je uti caj po je di nih ma nji na, ili nji ho vih de lo va, bio raz li čit, 
raz li čit je bio i uti caj srp skog fak to ra. On je pre sve ga za vi sio od broj no sti srp skog sta nov-
ni štva na od re đe noj te ri to ri ji, sna ge srp skih po li tič kih stra na ka, uti ca ja cen tral ne vla sti i 
dru gih lo kal nih fak to ra. Da bi smo mo gli da oce ni mo pra vu sna gu uti ca ja srp skog fak to ra 
na po lo žaj na ci o nal nih ma nji na u po je di nim de lo vi ma ze mlje, tre ba se pr vo osvr nu ti na 
po lo žaj ma njin skog sta nov ni štva u po je di nim de lo vi ma dr ža ve i na nje go ve od no se sa pri-
pad ni ci ma „dr ža vo tvor nih” na ro da u od go va ra ju ćim obla sti ma i kra je vi ma. 

Slo ve ni ja, ko ja kao za seb na ad mi ni stra tiv na oblast ni je po sto ja la, bi la je et nič ki vr lo 
ho mo ge na te ri to ri ja. Naj brojniju ma nji nu su pred sta vlja li Nem ci (oko 30.000), ko ji su na-
se lja va li pre sve ga et nič ko ostr vo Ko če vje u Kranj skoj, po je di ne gra do ve u do njoj Šta jer-
skoj, kao i ne ke ma nje kra je ve uz austrij sku gra ni cu. I dok je ne mač ka ma nji na u Ko če vju 
uglav nom bi la u se be za tvo re na i u eko nom skom i de mo graf skom opa da nju,1 ne mač ko 
gra đan stvo i rad ni štvo do njo šta jer skih gra do va je bi lo eko nom ski i kul tur no nad moć no u 
od no su na slo ve nač ko sta nov ni štvo i kao ta kvo per ci pi ra no kao opa snost za nje ga.2 Ovo 
je ima lo svo ju pod lo gu u na ci o nal nim bor ba ma još iz do ba Hab zbur ške mo nar hi je, ko je 
su u iz me nje nim uslo vi ma na sta vlje ne i po sle 1918.3

1943, str. 84; Ha kif Baj ra mi, „L’opres sion et la re si stan ce des Al ba na is a Ko so ve (1929–1941)”, Stu dia al ba ni-
ca, 2, 1981, str. 73; Ar hiv Dr žav ne za jed ni ce Sr bi ja i Cr na G o ra (da lje: AJ), 305, 8/18; Meh med Voks hi, Tut ta 
l’Al ba nia di tut ti gli al ba ne si, Ro ma, 1931, str. 17; Mar ko Do go, „Mu sli ma ni kao et nič ke i ver ske ma nji ne u 
ju go i stoč noj Evro pi iz me đu dva svet ska ra ta„, u: Islam, Bal kan i ve li ke si le (XIV–XX vek). Me đu na rod ni na uč ni 
skup 11–13. de cem bra 1996, Be o grad, 1997, str. 462; Le o pold Le nard, „Slo ven ske na rod ne ma nji ne u Ju go sla-
vi ji”, Na rod na od bra na, 52, 1929, str. 856.) 

1) Jo že Rus, „Je dro ko čev ske ga vpra ša nja. Zgo do vi na, se daj nost in bo doč nost ko čev ske ga go spo dar stva in 
nje go vih pri rod nih in so ci jal nih pod lag„, u: Ko čev ski zbor nik, Lju blja na, 1939, str. 170; Hu go Grot he, De utsche 
Sprac hin sel Gottschee. Ein Be i trag zur De utschtum skun de der europäischen Südo stens, Münster in West fa len 
1931, str. 171–174; Handwör ter buch des Grenz- und Ausland de utschtums, Bre slau, 1938, III, str. 69. 

2) Bi ber, So ci jal na struk tu ra, str. 406; To ne Zorn, „Dve po ro či li iz le ta 1929 o nem ški manj ši ni v Slo-
ve ni ji„, Kro ni ka, XXIV, 2, 1976, str. 91; Er vin Kr žič nik, Go spo dar ski raz voj Ma ri bo ra. Gra di vo k zgo do vi ni 
in du stri ja li za ci je me sta Ma ri bo ra, Ma ri bor, 1956, str. 15–30, 35–41; Ma ri jan Žni da rič, „Pri spe vek k zgo do-
vi ni Nem cev v Ma ri bo ru med obe ma voj na ma„, Ča so pis za zgo do vi no in na ro do pi sje, LIV, 1–2, 1983, str. 
221; Ste fan Kar ner, Die de utschsprac hi ge Volksgrup pe in Slo we ni en 1939–1997. Aspek te ihrer Ent wic klung, 
Kla gen furt, Lju blja na, Wi en, 1998, str. 47–52, 58–60; [Fer do] Ge strin, [Va silj] Me lik, Po vi jest Slo ve na va 
1813–1914, Za greb, 1952, str. 170, 175; AJ, 37, 54/351; Ar hiv Voj no-isto rij skog in sti tu ta (da lje: AVII), pop. 
17, k. 528, f. 2, d. 13.

3) Ja nez Cvirn, Trd njav ski tri kot nik. Po li tič na ori jen ta ci ja Nem cev na Spod njem Šta jer skem (1861–1914), 
Ma ri bor, 1997; Isti, „Celj ski Nem ci in ju go slo van sko vpra ša nje pred pr vo voj no„, Zgo do vin ski ča so pis, XLIV, 
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U Hr vat skoj, pre sve ga u Sla vo ni ji, naj broj ni je ma nji ne su bi li Nem ci i Ma đa ri, dok 
su Če si i Slo va ci bi li ma lo broj ni ji. Svi su oni (iz u zev Ne ma ca i Slo va ka) u Sre mu bi li 
do sta ra su ti i sra zmer no ma nje imuć ni od svo jih su na rod ni ka u Voj vo di ni. Sem to ga, to-
kom po sled njih de ce ni ja XIX i pr vih XX ve ka, oni su uglav nom bi li iz lo že ni ti hoj, ali 
efi  ka snoj asi mi la ci ji od stra ne Hr va ta.1 Ma đa ri su zbog svo jih ško la ko je su otva ra ne i u 
ci lju ma đa ri za ci je ne ma đar skog ži vlja bi li je di ni zna čaj ni ji iz u ze tak.2 Sa pri pad ni ci ma 
ma nji na ko ji su bi li volj ni da se asi mi lu ju od no si su bi li do bri, dok onih dru gih i ona ko 
ni je bi lo mno go. Iz u ze tak su opet bi li Ma đa ri zbog svog po seb nog po lo ža ja i lo ših op štih 
hr vat sko-ma đar skih od no sa.3 Po stva ra nju Ju go sla vi je i smanjiva nju pre di men zi o ni ra-
nog ma đar skog škol stva,4 ma njin sko pi ta nje za hr vat ske pr va ke, usme re ne na re or ga ni za-
ci ju dr ža ve, ni je ima lo pre te ran zna čaj.5 

U Bo sni i Her ce go vi ni je pro ce nat ma njin skog ži vlja bio vr lo ma li, a stva ra njem Ju-
go sla vi je se zna čaj no sma njio od se lja va njem stra nog či nov ni štva i rad ni štva. Sra zmer no 
ne dav no na se lje ni ma njin ci uglav nom ni su us pe li da se eko nom ski znat ni je po dig nu i da 
uti ču na svo ju sre di nu,6 a ra su tost i ma lo broj nost su do dat no uma nji va li nji hov zna čaj. 
Od no si sa ju go slo ven skim sta nov ni štvom sve tri ve re če sto ni su bi li naj bo lji,7 iako se si-
tu a ci ja po je di nih ma nji na raz li ko va la u ovom po gle du.8 U me đu rat nom raz do blju, u ovoj 
po kra ji ni, pi ta nje ma nji na je bi lo sa mo od lo kal nog zna ča ja.

4, 1990; Isti, „Nem štvo in po skus de mo kra ti za ci je ob čin ske ga vo lil ne ga si ste ma na Spod njem Šta jer skem 
1914„, Zgo do vin ski ča so pis, XLIV, 1, 1990; Va silj Me lik, „The Re pre sen ta tion of Ger mans, Ita li ans and Slo ve-
nes in Lju blja na, Tri e ste Ma ri bor and Ot her Ne ig hbo u ring Towns From 1848 Un til the Se cond World War„, u: 
Ric hard Ge org Plaschka, Kar lhe inz Mach (Hrsg.), Die Aufl ösung des Hab sbur ger re ic hes. Zu sam men bruch und 
Ne u o ri en ti e rung im Do na u ra um, München, 1970; Her man Ven del, Bor ba Ju go slo ve na za slo bo du i je din stvo, 
Be o grad, s. a., str. 427–428; Ma ri ja Lah, „Bor ba lju bljan ske ob či ne za slo ven sko ura do va nje„, Kro ni ka, V, 3, 
1957; Fran Zwit ter, „Et nič na struk tu ra in po li tič na vlo ga mest v slo ven skih de že lah od sre de XIX. do za čet ka 
XX. Sto le tja„, Ju go slo ven ski isto rij ski ča so pis, 3–4, 1973

1) O Nem ci ma u Hr vat skoj v.: Va len tin Ober kersch, Die De utschen in Syrmien, Sla wo ni en, Kro a tien und 
Bo snien. Geschic hte einer de utschen Volksgrup pe in Südost-Euro pa, Stut tgart, 1989; Vla di mir Ge i ger, Ni jem ci 
u Đa ko vu i Đa kov šti ni, Za greb, 2001, str. 43–90. O Ma đa ri ma v.: Jo sip Gu jaš, „’Na ci o nal na od bra na’ Ma đa ra 
u Sla vo ni ji na pri je lo mu XIX i XX sto lje ća u okvi ru Sla von ske ak ci je”, Hi sto rij ski zbor nik, XXI II–XXIV, 
1970–1971. 

2) Gu jaš, n. d., str. 72–74, 83, 91
3) Up. Jo sip Hor vat, Po li tič ka po vi jest Hr vat ske, I, Za greb, 1990, (2. izd.).
4) László Szi ta, „Identitätsprobleme der Magyaren in Kro a tien”, u: Ger hard Se e wan (Hrsg.), Min der he-

i ten fra ge in Südo ste u ro pa. Beiträge der in ter na ti o na len Kon fe renz: The Mi no rity Qu e sti on in Hi sto ri cal Per-
spec ti ve 1900–1990. Uni ver sity Cen ter, Du brov nik 8–14 April 1991, München, 1992, str. 179; Gu jaš, n. d., str. 
96; AJ, 66, 7/25.

5) Oni su se uglav nom tru di li da pri do bi ju ma njin sko sta nov ni štvo za svo je ci lje ve. (Up. Su za na Le ček, 
„Fre i es He im” – Hr vat ska re pu bli kan ska se ljač ka stran ka i Folk sdoj če ri, VDG Ja hr buch/Go di šnjak Nje mač ke 
na rod no sne za jed ni ce, 2002)

6) Hans Ma i er, Die de utsche Si e dlun gen in Bo snien, Stut tgart, 1925, str. 39; F. Som mer, Fern vom Land 
der Ah nen. Geschic hte der de utschen evan ge lischen Ge me in de Schut zberg in Bo snien 1895–1942. No tvol le 
He im ke hr. Das Schic ksal der Bo sni en de utschen 1942–1960, s.l. [1960], 20, 32. Nji hov pro spe ri tet o ko me 
go vo re ne ki auto ri (npr. To mi slav Kra lja čić, „Ko lo ni za ci ja stra nih se lja ka u Bo snu i Her ce go vi nu za vri je me 
austro u gar ske upra ve„, Isto rij ski ča so pis, knj. XXXVI, 1989, str. 121) je bio sa mo re la ti van, tj. kad se upo re di sa 
ogrom nom be dom lo kal nog sta nov ni štva. (Up. Lech Pazd zi er ski, „Ma ria Da brow ska i Ju go sla vi ja”. Go di šnjak 
Fi lo zof skog fa kul te ta u No vom Sa du, XVI/2, 1973, str. 615.)

7) Fer do Ha up tmann, „Re gu li sa nje ze mlji šnog po si je da u Bo sni i Her ce go vi ni i po če ci na se lja va nja stra-
nih se lja ka u do ba austro u gar ske vla da vi ne”, Go di šnjak Dru štva isto ri ča ra Bo sne i Her ce go vi ne, XVI, 1965, 
153; Kra lja čić, n.d., str. 119; Du šan Dr lja ča, Ko lo ni za ci ja i ži vot Po lja ka u ju go slo ven skim ze mlja ma. Od kra ja 
XIX do po lo vi ne XX ve ka, Be o grad, 1985, str. 19, 43; Fritz Hof fmann, Jo sef Zorn (Hrsg.), Franz-Jo sefsfeld 
- Schönborn. Geschic hte einer de utschen Ge me in de in Bo snien, Fre i las sing, 1963, str. 16; W[ily] Oehler, De-
utsche Ko lo ni sa tion in Bo snien, Kun stwart, XXIX, 3, 1918, 2.

8) Pazd zi er ski, n. d., 615; Dr lja ča, n. d., str. 16
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U Ma ke do ni ji, ko ja je spa da la u okvi re pred rat ne srp ske dr ža ve, srp ski fak tor se su-
sre tao ne sa mo sa ma njin skim sta nov ni štvom ko je je kao ta kvo bi lo pri zna to (Al ban ci 
i Tur ci) već i sa ma ke don skim slo ven skim sta nov ni štvom ko je če sto ni je de li lo srp sku 
na ci o nal nu svest i dr žav nu ide ju, a ko je je svo ja ta la i bu gar ska pro pa gan da.1 Ovo je bit no 
sla bi lo op šti po lo žaj srp ske eli te i do vo di lo čak do to ga da su se srp ska ad mi ni stra ci ja, 
voj ska i stran ke vi še mo ra le osla nja ti na (uglav nom ino rod no) mu sli man sko sta nov ni-
štvo.2 Na taj na čin je nje go va eli ta ste kla ne sra zme ran zna čaj. Ona je kroz svo ju stran ku, 
Dže mi jet, i kroz srp ske stran ke bra ni la svo je kla sne in te re se za o gr nu te u ver sko ili na ci-
o nal no ru ho, če sto ra de ći isto vre me no na de sta bi li za ci ji dr ža ve.3 

Još je sla bi ji u od no su na pri pad ni ke ma njin skog sta nov ni štva (ko je je u stva ri ta-
mo bi lo ve ćin sko) bio po lo žaj srp skog fak to ra na Ko so vu i Me to hi ji. Ta mo su vla sti 
od po čet ka, uz pri me nu si le, mo ra le da pak ti ra ju sa lo kal nim al ban skim vo đa ma i da ih 
uklju ču ju u ni že or ga ne vla sti.4 Ko lo ni za ci ja srp skog ži vlja ko ja je iz vr še na to kom dve 
me đu rat ne de ce ni je, upr kos ise lja va nju jed nog bro ja ju žnih mu sli ma na, ni je us pe la da 
znat ni je „po pra vi” na ci o nal nu struk tu ru u ko rist „dr ža vo tvor nog na ro da”.5 Zbog na sle đe-
nog an ta go ni zma, za tvo re no sti al ban skog dru štva, na me ta nja srp skog slu žbe nog je zi ka i 
ško le, i po seb no agrar ne re for me i ko lo ni za ci je, no va dr ža va ne sa mo što ni je us pe la da 
ubla ži aver zi ju al ban skog sta nov ni štva, već ju je i po ja ča la.6 

Oblast sa tek ne što ve ćim pro cen tom srp skog ži vlja je bi la Voj vo di na. Po volj no po 
srp ski fak tor u toj po kra ji ni je bi lo to što je ma njin sko sta nov ni štvo (ko je je ukup no uzev-
ši tu bi lo ve ćin sko)7 bi lo na ci o nal no i ver ski do sta he te ro ge no: uz Nem ce, tu su ži ve li 
Ma đa ri, Slo va ci, Ru si ni, Ru mu ni i dru gi, za jed no sa Bu njev ci ma i Šok ci ma. Da bi de lo-

1) Up. Глигор Тодоровски, Македониа по Балканските војни. Општествено-економски и просветни 
прилики по ВАрдарска Македонија (1912–1915), Скопје, 1981; Петар Стојанов, Македонија во времето на 
балканските и првата светска војна (1912–1918), (докторска теза у рукопису), Скопје, 1965. 

2) AJ, 14, 104/402; 105/404; 120/433; 118/430; 164/596; 37, 45/296; Ar hiv Srp ske aka de mi je na u ka i 
umet no sti (da lje: ASA NU), 14530-XIV 2.

3) O Dže mi je tu vi de ti: Bo gu mil Hra bak, Dže mi jet. Or ga ni za ci ja mu sli ma na Ma ke do ni je, Ko so va, Me to hi-
je i San dža ka 1919–1928, Be o grad, 2003.

4) Lju bo drag Di mić, Đor đe Bo ro zan, Ju go slo ven ska dr ža va i Al ban ci, I–II, Be o grad, 1998–1999, pas sim. 
AJ, 37, 56/360; 46/299; 55/358. Tvrd nja Ha ki fa Baj ra mi ja (L’opres sion, 75) da Al ban ci ni su bi li za stu plje ni 
u lo kal noj vla sti uop šte ne sto ji, bu du ći da su pred sed ni ci mno gih op šti na bi li Al ban ci. Či nje ni ca je sa mo da 
su na lo kal nom ni vou bi li ne do volj no za stu plje ni u grad skim uprav nim te li ma. Srp ske stran ke su upr kos to me 
do sta uspe šno gra di le sa vez sa mu sli ma ni ma ju ga. (Gor da na Kri vo ka pić-Jo vić, Oklop bez vi te za. O so ci jal nim 
osno va ma i or ga ni za ci o noj struk tu ri Na rod ne ra di kal ne stran ke u Kra lje vi ni SHS (1918–1929), Be o grad, 2002, 
str. 168–184.) Evo ka kva je bi la na ci o nal na struk tu ra op štin skih ča sni ka 1937. po iz ve šta ju vr ši o ca du žno sti 
ko man dan ta Ko sov ske di vi zij ske obla sti. Na lo kal nim iz bo ri ma te go di ne iza bra no je 77 pred sed ni ka op šti na i 
1249 od bor ni ka Ju go slo ve na i 50 pred sed ni ka op šti na i 1825 od bor ni ka Al ba na ca. (AVII, pop. 17, k. 94, f. 3, d. 
2.) S dru ge stra ne, ne ki Al ban ci vr lo mut ne pro šlo sti su uz po moć ne kih ko rum pi ra nih srp skih či nov ni ka do bi li 
op štin ske funk ci je. (AVII, pop. 17, k. 95a, f. 8, d. 1; k. 95b, f. 4, d. 4; f. 7, d. 54.) 

5) O njoj i pro ble mi ma ko je je stva ra la v.: Mi lo van Ob ra do vić, Agrar na re for ma i ko lo ni za ci ja na Ko so vu, 
Pri šti na, 1981; Ni ko la L. Ga će ša, „Na se lja va nje Ko so va i Me to hi je iz me đu dva svet ska ra ta i re ša va nje na se lje-
nič kog pi ta nja po sle Dru gog svet skog ra ta„, u: Isti, Ra do vi iz agrar ne isto ri je i de mo gra fi  je, No vi Sad, 1995. 
Ob ra do vić je sklon da me đu na ci o nal ne od no se po ne kad pred sta vi lep ši ma ne go što su oni to u stvar no sti bi li.

6) AJ, 38, 8/57; 74, 90/132; AVII, pop. 17, k. 94, f. 1, d. 16; f. 37, d. 5; k. 26, f. 2, d. 56; f. 3, d. 2; k. 519, f. 
3, d. 51, 54; f. 4, d. 5; k. 7, f. 3, d. 4, 44, 45; k. 76, f. 1, d. 11, 16, 31; k. 79, f. 1, d. 17, 18, 24; k. 31, f. 4, d. 10; 
k. 92, f. 1, d. 6, 12; k. 95b, f. 4, d. 4; Ste no graf ske be le ške Na rod ne skup šti ne Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Dru gi re do-
van sa ziv za 1936/37, knj. II, Be o grad 1937, 1153; Đor đe Bo ro zan, Ve li ka Al ba ni ja. Po ri je klo – ide je – prak sa, 
Be o grad, 1993, str. 262; April ski rat 1941. Zbor nik do ku me na ta, I, Be o grad, 1969, str. 781. Po gre šna ma njin ska 
po li ti ka je do ve la do to ga da kra jem tri de se tih go di na ve ći na Al ba na ca ni je ve ro va la u mo guć nost po pra vlja nja 
svog po lo ža ja unu tar Ju go sla vi je i oče ki va la je spas od Ita li je. AVII, pop. 17, k. 70, f. 1, d. 54; Ali Ha dri, „Ko so-
vo i Me to hi ja u Kra lje vi ni Ju go sla vi ji„, Isto rij ski gla snik, 1–2, 1967, str. 69; Baj ra mi, n. d., str. 95.

7) U Ba na tu, Bač koj i is toč nom de lu Sre ma ži ve lo je oko 870.000 ma nji na ca i oko 780.000 Sr ba, Hr va ta, 
Bu nje va ca i Šo ka ca. Das Schic ksal der De utschen in Ju go sla wi en, Aug sburg 1994, 11E.
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ve ovog ne ju go slo ven skog sta nov ni štva ve za li za no vu dr ža vu, vo de ći srp ski po li ti ča ri u 
po kra ji ni, a ubr zo za tim i u Be o gra du, po če li su sa po li ti kom pri do bi ja nja ne kih ma nji na. 
Pr vi su ustup ke do bi li Slo va ci, a za tim i Nem ci.1 S dru ge stra ne, sav te ret odi ju ma su 
po ne li Ma đa ri.2 Po li ti ka ustu pa ka pre ma Nem ci ma je krat ko tra ja la, a ob no vlje na je do ne-
kle tek po čet kom tri de se tih go di na kad je Ju go sla vi ja po če la da se pri bli ža va Ne mač koj.3 
Ru mu ni su od re đe ne škol ske ustup ke (ko ji su spro vo đe ni pre ko vo lje) do bi li tek 1933. 
kon ven ci jom sa Ru mu ni jom.4 Kao i na ju gu, i u Voj vo di ni su srp ske stran ke u lo kal nim 
sre di na ma sa ra đi va le sa ma njin skim ži vljem.5 

Uti caj srp skog fak to ra

Pi ta nje ko li ko je srp ski fak tor uti cao na po lo žaj na ci o nal nih ma nji na je ve za no za 
pi ta nje op šteg uti ca ja na dr žav ne po slo ve. Iz go re na ve de nog se već do ne kle vi de lo, a iz 
da ljeg iz la ga nja će se to vi de ti još bo lje, da je uti caj srp ske eli te na po lo žaj na ci o nal nih 
ma nji na bio vr lo raz li čit, od no sno da u ne kim slu ča je vi ma ni je ni po sto jao. Raz lo ge tre-

1) Ar hiv Voj vo di ne (da lje: AV), 81, 561/1919; 1113/1919; ASA NU, 14530-XIV 2; Lju bo drag Di mić, Kul-
tur na po li ti ka, Kra lje vi ne Ju go sla vi je, III. Po li ti ka i stva ra la štvo, Be o grad, 1997, str. 11; Ru dolf Bednárik, 
Slováci v Ju hoslávii. Ma te riály k ich hmot ne ja a duc hov nej kultúre, Bra ti sla va, 1966, str. 57; Jan Si rac ki, „Me-
sto i zna čaj ju go slo ven skih Slo va ka u isto ri ji če ho slo vač ko-ju go slo ven skih od no sa„, Zbor nik Ma ti ce srp ske za 
dru štve ne na u ke, 48, 1967, str. 50; Jo sef Volk mar Senz, Das Schul we sen der Do na uschwa ben im Königreich 
Ju go sla wi en, München, 1969, str. 37–39; Oskar Pla utz, Das Wer den der Volk sge me in schaft in Südsla wi en, No vi 
Sad, 1940, str. 67. 

2) O vi še ma nje kon stant no lo šem po lo ža ju Ma đa ra u me đu rat noj Ju go sla vi ji vi de ti: Šan dor Me sa roš, Po-
lo žaj Ma đa ra u Voj vo di ni 1918–1929, No vi Sad, 1981; Isti, Ma đa ri u Voj vo di ni 1929–1941, No vi Sad, 1989; 
Alek san dar Ka saš, Ma đa ri u Voj vo di ni 1941–1946, No vi Sad, 1996, 13–24; Eniko A. Saj ti, Hun ga ri ans in the 
Voj vo di na 1918–1947, Bo ul der, Col. 2003, str. 3–179. 

3) ASA NU, II9/15; AV, 126/IV, 23427/931; 3105/21, 10909/31; 17001/31; 1011/31; 2511/31; 2512/31; 
2519/31; 2523/31; 2789/31; 3505/31; 3868/31; 9660/21; 5221/31; 13914/31; 13913/31; 12980/31; 22565/931; 
46471/31; 44407/931; 45762/930; 44066/38; 3963/931; 9302/38; 15194/931; 15461/931; 3841/31; 3105/31; 
AJ, 398, f. 1; Lj. Di mić, Kul tur na po li ti ka, III, str. 26–29; Das Schic ksal, 26E; Hans-Paul Höpfner, De utsche 
Südo ste u ro pa po li tik in der We i ma rer Re pu blik, Frank furt/M, Bonn, 1983, str. 320; Senz, Das Schul we sen, 95–
100, 218; Ili ja Pr žić, Za šti ta ma nji na, Be o grad, 1933, 237–238. Ustup ci su se sa sto ja li u po ve ća va nju bro ja 
ne mač kih ma njin skih raz re da, sme ni uči te lja ko ji ni su (do volj no) zna li ne mač ki, uče nju „dr žav nog je zi ka” tek 
od III raz re da, odo bre nju za osni va nje jed ne pri vat ne uči telj ske ško le i jed ne gra đan ske itd. Kra jem tri de se tih i 
po čet kom če tr de se tih go di na ovi usutpci, ko ji su po ste pe no ši re ni i na Sla vo ni ju, do pu nje ni su odo bre njem još 
ne ko li ko pri vat nih sred njih ško la i vr ti ća i slo bod ni jim ra dom Kul tur bun da – krov ne folk sdoj čer ske or ga ni za-
ci je. Du šan Bi ber, Na ci zem in Nem ci v Ju go sla vi ji 1933–1941, Lju blja na, 1966, str. 84–85, 203, 224–225; Lj. 
Di mić, Kul tur na po li ti ka, III, str. 49; Senz, Das Schul we sen, str. 123–124; AV 126/IV, 50054/940; 49219/940; 
51419/940; 51832/940; 12595/940; 30219/38.

4) O njoj se pre go va ra lo još dva de se tih go di na, a pr va ver zi ja je sklo plje na 1927. (tzv. Bled ski spo ra zum). 
Bu du ći da su ju go slo ven ske vla sti sma tra le da je ovaj spo ra zum ru mun skoj ma nji ni da vao pre ve li ka ovla šće nja 
(pre sve ga za seb ni ru mun ski Glav ni škol ski od bor) i u stra hu da će dru ge na ci o nal ne ma nji ne za tra ži ti slič ne 
ustup ke, on ni kad ni je spro ve den. Na pri ti sak Ru mu ni je 1933. je ipak sklo plje na kon ven ci ja ko ja je re gu li sa la 
po lo žaj ma njin skih osnov nih ško la u oba de la po de lje nog Ba na ta. Kon ven ci ja je pred vi đa la do la zak kon trak tu al-
nih uči te lja iz Ju go sla vi je za srp ske ško le u Ru mu ni ji i ru mun skih u Ju go sla vi ju, za seb nu škol sku upra vu, uvoz 
udž be ni ka po po tre bi, ško lo va nje na stav nič kog pod mlat ka itd. AJ, 398, f. 1; 66 (pov.), 57/142; 71/185; ASA NU, 
14387/9936; Ar pad Török, Die rumänisch-ju go sla wische Min der he i ten kon ven tion und die Min der he i ten fra ge, 
Na tion und Sta at, VII, 3, 1933, str. 151–155; László Rehák, Ma nji ne u Ju go sla vi ji. Prav no-po li tič ka stu di ja 
(dok tor ska te za u ru ko pi su), Be o grad, No vi Sad, 1965, str. 203–211; Bra ni slav Gli go ri je vić, „Ju go slo ven sko-
ru mun ska kon ven ci ja o ure đe nju ma njin skih ško la Ru mu na u Ba na tu 1933. go di ne„, Zbor nik Ma ti ce srp ske 
za isto ri ju, 7, 1973; Pr žić, n. d., str. 151; Lj. Di mić, Kul tur na po li ti ka, III, str. 95–103; Gli gor Po pi, Ru mu ni u 
ju go slo ven skom Ba na tu iz me đu dva ra ta (1918–1941), No vi Sad, 1976, str. 92–103.

5) Kri vo ka pić-Jo vić, n. d., str. 310–311.
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ba tra ži ti pre sve ga u na sle đe noj prav noj, kul tur noj i dr. ras cep ka no sti ju go slo ven skih 
ze ma lja,1 ali i u po li tič kim ob zi ri ma. To kom pr vih 10 go di na ni je do šlo do uni fi  ka ci je za-
ko no dav stva, ta ko da upr kos for mal nom uni ta ri zmu du go ni je bi lo pra vog cen tra li zma. 
Od kra lje ve dik ta tu re 1929. on se po čeo uvo di ti, ali je i to bi lo krat kog da ha. Po de la na 
ba no vi ne je, iako je po ne ki ma iz vr še na u srp skom in te re su, u mno gim obla sti ma efek-
tiv no spre ča va la cen tral no spro vo đe nje je din stve ne po li ti ke. Stva ra nje Ju go slo ven ske ra-
di kal ne za jed ni ce je na go ve sti lo svo je vr snu ne for mal nu fe de ra li za ci ju ze mlje, pri če mu 
su tri ko a li ci o na part ne ra po de li la in te re sne sfe re.2 To je učvr sti lo ten den ci ju da po li tič ke 
eli te u po je di nim de lo vi ma ze mlje sa me od lu ču ju o mno gim stva ri ma, a iz me đu osta log 
i o po stu pa nju sa na ci o nal nim ma nji na ma, ako se no va stran ka tru di la da in te gri še i pred-
stav ni ke ma nji na – ra di de ko ra ci je i sku plja nja po li tič kih gla so va.3 U Hr vat skoj je Hr vat-
ska se ljač ka stran ka već dva de se tih go di na ima la uz se be ve ći deo pri pad ni ka ma nji na, 
iako je deo po dr ža vao i so ci ja li ste, ili čak fran kov ce.4 Stva ra njem Ba no vi ne Hr vat ske 
1939. pi ta nja ma nji na su pre šla u nje nu nad le žnost, a no ve vla sti su se tu po tru di le da 
pri do bi ju pri pad ni ke ma nji na za se be.5

Slo ven ska ljud ska stran ka, pred vo đe na mi ni strom unu tra šnjih po slo va Ko ro še com, 
is ko ri sti la je svoj po lo žaj u vla di za na sta vak pri ti ska na ne mač ku ma nji nu u Slo ve ni ji. 
Upr kos po li ti ci zbli ža va nja sa Ne mač kom, pre mi jer Sto ja di no vić ni je mo gao ni hteo da 
sta ne na put ova kvoj po li ti ci svog mi ni ni stra, uto li ko pre što je ne mač ka na ci o nal na ma-
nji na po seb no u Slo ve ni ji sve vi še pa da la pod na ci stič ki uti caj.6 

Srp ski fak tor je imao naj ve ći uti caj na po lo žaj na ci o nal nih ma nji na u dve glav ne 
ma njin ske obla sti: u Voj vo di ni i tzv. Ju žnoj Sr bi ji.7 Tu je me đu tim srp ska eli ta mo ra la 

1) Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, I. Kra lje vi na Ju go sla vi ja 1914–1941, Be o grad, 
[1988], str. 30–85.

2) B. Pe tra no vić, n. d., str. 265–270.
3) D. Bi ber, Na ci zem..., str. 185–195, 224; Mat thi as An na bring, Volk sgeschic hte der Do na uschwa ben in Ju-

go sla wi en, Stut tgart, 1954, str. 64; Me sa roš, Ma đa ri, str. 124; Bel grad im Mit tel punkt in ter na ti o na ler Bes prec hun gen. 
Kon sti tu i e rung der Re gi e rung spar tei, Na tion und Sta at, IX, 9, 1936; Be weg te in ne re Ent wic klung. Ne ue außen po li-
tische Ge sichtspunk te. Die de utsche Volksgrup pe und die Re gi e rung spar tei, Na tion und Sta at, IX, 7, 1936. 

4) AJ 66 (pov.), 99/283; Bra ni slav Gli go ri je vić, „Po li tič ka istu pa nja i or ga ni za ci ja Slo va ka i Če ha u Kra lje vi-
ni SHS”, Zbor nik Ma ti ce srp ske za isto ri ju, 24, 1981, str. 140; Jo sip Hanzl, Jo sip Ma tu šek, Adolf Orct, Bor be ni put 
Pr ve če ho slo vač ke par ti zan ske bri ga de „Jan Ži ška z Trc no va”, Da ru var, 1968, str. 48; Ge i ger, n. d., str. 131.

5) Ta ko su na pri mer u Hr vat skoj kra jem apri la odo bre na pra vi la Ma đar ske kul tur ne za jed ni ce. Ma đa ri u 
Voj vo di ni su već du go pre to ga uza lud po ku ša va li da do bi ju odo bre nje za osni va nje slič nog kul tur nog sa ve za 
za ce lu Ju go sla vi ju, ili bar za Voj vo di nu. Š. Me sa roš, Ma đa ri..., str. 209. Ne mač ka ma nji na je sre di nom 1940. 
do bi la da lje ustup ke na po lju škol stva. B. Bi ber, Na ci zem..., str. 223.

6) D. Bi ber, Na ci zem..., str. 90; Ar nold Sup pan, „Zur La ge der De utschen in Slo we ni en zwischen 1918 
und 1938”, u: Isti, Hel mut Rum pler (Hrsg.), Geschic hte der De utschen im Be re ich des he u ti gen Slo we ni ens 
1848–1941, Wi en, München, 1988, str. 234.

7) U Voj vo di ni je, gle da no na osno vu ze mljo po se da, ne mač ko sta nov ni štvo po se do va lo ne što ve ći pro ce nat 
ze mlje ne go što je bio nje gov pro ce nat u ukup nom sta nov ni štvu po kra ji ne. Nem ci su bi li po seb no pre za stu plje ni u ka-
te go ri ji ze mljo vla sni ka sa po se di ma iz me đu 25 i 50 hek ta ra. Što se Ma đa ra ti če, oni su (ako se iz u zmu ve le po sed ni ci 
ko ji i ona ko po pra vi lu ni su ži ve li u ze mlji) u ce li ni po se do va li ma nje ze mlje ne go što bi od go va ra lo nji ho vom ude lu 
u ce lo kup nom sta nov ni štvu. Oni su ima li naj ve ći pro ce nat ma lo po sed ni ka sa ima nji ma is pod 2,5 hek ta ra. (De talj ni je 
v.: Bo gu mil Hra bak, De zer ter stvo, ze le ni ka dar i pre vrat na anar hi ja u ju go slo ven skim ze mlja ma 1914–1918, No vi 
Sad, 1990, str. 15). Folk sdoj če ri su (uz Je vre je) bi li i ne sra zmer no sna žno za stu plje ni u po se du voj vo đan ske in du-
stri je. (Pe tra no vić, n. d., str. 58). Po sle „na ci o na li za ci je” ba na ka u Voj vo di ni, ne mač ki nov ča ni za vo di su ima li oko 
25% ka pi ta la u po kra ji ni, srp ski 60%, a ma đar ski oko 10%. (Bo ris Kr šev, Ban kar stvo u Du nav skoj ba no vi ni, No vi 
Sad, 1998, str. 47; Me sa roš, Po lo žaj..., str. 105; Ni ko la Ga će ša, Pri vre da Voj vo di ne iz me đu dva svet ska ra ta, u: Isti, 
Ra do vi iz agrar ne isto ri je i de mo gra fi  je, No vi Sad, 1995, str. 200). U ju žnim kra je vi ma su vla sni ci ve ćih po se da bi li 
uglav nom be go vi - ve ći nom mu sli ma ni. Ali Ha dri na vo di da su na Ko so vu i Me to hi ji 1910. be go vi bi li vla sni ci 40% 
ob ra di vog ze mlji šta. (Ha dri, n. d., str. 57). Ovaj pro ce nat se sva ka ko uma njio to kom na red nih de ce ni ja, a, tre ba ima ti 
na umu i to da su be go vi či ni li sa mo oko 10% mu sli man skog sta nov ni štva. (Vla dan Jo va no vić, „Tur ci u Ju žnoj Sr bi ji 
1918–1929”, Srp ska slo bo dar ska mi sao, III, 10, 2001, str. 135). Ovo sve do či i o znat nim so ci jal nim raz li ka ma me đu 
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da to kom me đu rat nog raz do blja vo di ra ču na o mno gim či ni o ci ma. Sva ka ko naj va žni ji 
je bio broj i ras po red pri pad ni ka ma njin skih i ve ćin skog na ro da. Dru gi či ni lac je bi la eko-
nom ska moć pri pad ni ka ma nji na, kao i uti caj nji ho vih ze ma lja ma ti ca.1

Zbog či nje ni ce da su Sr bi ka ko u Voj vo di ni ta ko na Ko so vu i Me to hi ji u stva ri bi li 
ma nji na, srp ski vo de ći kru go vi su mo ra li da svo ju ma njin sku po li ti ku uskla đu ju sa ti me, 
či ne ći od re đe ne ustup ke pri pad ni ci ma ma nji na. Ovo je po seb no bi lo va žno na ju gu gde su 
Al ban ci od sa mog po čet ka po ka zi va li sklo nost da se oruž jem opi ru vla sti ma no ve dr ža ve 
(baš kao što su se opi ra li i Tur skom car stvu) ko ja ni je bi la do volj no ja ka da ih umi ri sa mo 
sred stvi ma pri nu de.2 Zbog to ga je tra žen ne volj ni kom pro mis sa mu sli man skim eli ta ma 
i nji ho vo de li mič no uklju či va nje u vla da ju će struk tu re, pre sve ga na lo kal nim ni vo i ma. 
Ta ko je npr. u Ju žnoj Sr bi ji vr lo ve li ki broj pred sed ni ka op šti na bio al ban ske ili tur ske 
na rod no sti u vre me kad su u Voj vo di ni (do 1927) op šti na ma upra vlja li ime no va ni vla di ni 
ko me sa ri. Ta ko đe, u to vre me je u Na rod noj skup šti ni se de lo više od de set na rod nih po-

mu sli ma ni ma, po seb no ako se uzme u ob zir mno go ljud nost al ban skih po ro di ca na ko ju uka zu je i Ha dri. (Ha dri, n. d., 
str. 58.) Što se sla bo raz vi je ne in du stri je ju žnih kra je va ti če, ona je bi la uglav nom u ru ka ma hri šća na, de lom Cin ca ra. 
(Mil. R. Ga vri lo vić, Pri vre da Ju žne Sr bi je, Sko plje, 1933, str. 92–112) Kad je ban kar stvo u pi ta nju, za njim je u tur sko 
do ba bi lo ma lo po tre be, a još ma nje uslo va. Ono se u ju žnim de lo vi ma ze mlje raz vi ja tek od 1918, do brim de lom u 
re ži ji Na rod ne ra di kal ne stran ke. (Kri vo ka pić-Jo vić, n. d., str. 184)

1) Ulo ga ma njin skog pi ta nja u me đu dr žav nim od no si ma sa ze mlja ma ma ti ca ma je bi la uglav nom dru-
go ra zred na: eko nom ska i pi ta nja vi so ke po li ti ke su uvek ima la pri mat, a ma nji ne su uglav nom ko ri šće ne kao 
sred stvo pri ti sa ka i mo ne ta za pot ku su ri va nje. Ipak, nji hov po lo žaj je jed nim de lom za vi sio i od me đu dr žav nih 
od no sa: nji ho vo po bolj ša va nje ili že lja za njim su ga po pra vlja li, a za o štra va nja u bi la te ral nim od no si ma su po-
gor ša va la i po lo žaj na ci o nal nih ma nji na – i to sa obe stra ne gra ni ce. Tre ba ima ti me đu tim u vi du da su ze mlje 
ma ti ce po pra vi lu vi de le svo je ma nji ne u Ju go sla vi ji kao oru đe svo je spolj ne po li ti ke, a ne do bro po se bi ko je 
tre ba šti ti ti iz či sto hu ma ni stič kih raz lo ga. (Up. Höpfner, n. d., str. 119, 314–322, 341–342, 351; Vuk Vi na ver, 
Ju go sla vi ja i Ma đar ska 1918–1933, Be o grad, 1971, str. 318–319, Isti, Ju go sla vi ja i Ma đar ska 1933–1941, Be o-
grad, 1976, str. 187, 198, 244, 385, 396, 412; D. Bi ber, Na ci zem..., str. 90; Gli gor Po pi, Ju go slo ven sko-ru mun ski 
od no si, 1918–1941, No vi Sad, 1984, str. 67, 76–77, 98, 104–105, 117, 132–133; C. A. Ma cart ney, Hun gary and 
Her Suc ces sors. The Tre aty of Tri a non and its Con se qu en ces 1919–1937, Lon don, New York, To ron to 1937, 
str. 457; Anikó Kovács-Ber trand, Der un ga rische Re vi si o ni smus nach dem Er sten Wel tkri eg. Der pu bli zi stische 
Kampf ge gen den Fri e den sver trag von Tri a non (1919–1931), München, 1997, str. 286; Sup pan, Zur La ge, 234; 
Isti, Ju go sla wi en und Österreich 1918–1938, München, Wi en, 1996, str. 819, 826, 830, 899–900; Isti, „Ju go sla-
vi ja i Austri ja od 1919. do 1938. Su sjed stvo iz me đu ko o pe ra ci je i kon fron ta ci je”, Ča so pis za su vre me nu po vi-
jest, 3, 1986, str. 11; Že li mir Bob Ju ri čić, Ivo An drić u Be li nu 1939–1941, Sa ra je vo, 1989, str. 59, 62, 66, 89–90; 
Ant hony Ko mjathy, Re bec ca Stoc kwell, Ger man Mi no ri ti es and the Third Re ich. Et hnic Ger mans of East-Cen-
tral Euro pe Bet we en the Wars, Lon don, New York, 1980, str. 132; Karl-He inz Grund mann, De utschtum spo li tik 
zur Ze it der We i ma rer Re pu blik. Eine Stu die am Be i spiel der de utsch-bal tischen Min der he it in Estland und 
Let tland, Han no ver-Dören, 1977, str. 216; AJ, 38, 47/105; 48/106; 184/331; Po li tisches Ar chiw des Auswär ti-
gen Am tes (da lje: PA), Ab te i lung IIb, Nationalitätenfrage, Fremdvölker in Ju go sla wi en, Po li tik, 6, Ju go sla wi-
en, Bd. 2 - 5; PA, Abt. IIb, Un ter ric htwe sen, Po li tik 17, Ju go sla wi en, Bd. 1; Abt. II, Po li tische Be zi e hun gen, 
Ju go sla wi en und De utschland, Po li tik 2, Ju go sla wi en, Bd. 3; Abt. IIb, De utschtum in Ju go sla wi en, Po li tik 25, 
Ju go sla wi en, Bd. 1) Naj ma nje je za svo ju ma nji nu ra di la Al ba ni ja – zbog voj ne, po li tič ke i eko nom ske sla bo sti, 
unu tra šnje ne sta bil no sti, kao i či nje ni ce da su iz be gli Ko so va ri bi li naj že šća opo zi ci ja Ah me du Zo gu ko ji je od 
kra ja 1924. do 1939. upra vljao Al ba ni jom. Opa snost za Ju go sla vi ju sa te stra ne je pre ti la mno go vi še od me ša nja 
Ita li je i nje nog ko ri šće nja al ban skog ire den ti zma, po seb no po sle oku pa ci je Al ba ni je. (Up. Gi o van ni Zam bo ni, 
Mus so li nis Ex pan si on spo li tik auf dem Bal kan, Ham burg 1970, str. 464; Mic hael Schmidt-Ne ke, Ent ste hung 
und Aus bau der Königsdiktatur in Al ba nien (1912–1939). Re gi e rung sbil dung, He rr schaftswe i se und Mac hte li-
ten in einem jun gen Bal kan sta at, München, 1987, str. 159; Bernd J. Fis her, Al ba na ia at War 1939–1945, West 
La fayet te, 1999, str. 7–72; Vi na ver, Fa ši zam; Ha dri, n. d., 71; Avra mov ski, „Pri log pi ta nju ita li jan sko-al ban ske 
pro pa gan de na Ko so vu i Me to hi ji u vre me Min hen ske kri ze i oku pa ci je Al ba ni je” Isto rij ski gla snik, 2–3, 1964; 
AVII, pop. 17, k. 95a, f. 2, d. 1; k. 26, f. 2, d. 35.

2) Bo gu mil Hra bak, „Re o ku pa ci ja obla sti srp ske i cr no gor ske dr ža ve sa ar ba na škom ve ći nom sta nov ni štva 
u je sen 1918. go di ne i dr ža nje Ar ba na sa pre ma us po sta vlje nim vla sti ma”, Gjur mi ne al ba no lo gji ke, 1, 1969; 
Isti, „Sta nje u Var dar skoj Ma ke do ni ji u je sen i zi mu 1918” Isto rij ski gla snik, 4, 1966; Isti, Dže mi jet, str. 11–49; 
Mi le Bje la jac, Voj ska Kra lje vi ne SHS 1918–1921, Be o grad, [1988], str. 227–232; Di mić, Bo ro zan, n. d., I–II, 
pas sim.
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sla ni ka Al ba na ca i Tu ra ka,1 ka da je sve ga je dan ili čak ni je dan pred stav nik „brat skog Če-
ho slo vač kog na ro da” uspe vao da do bi je man dat.2 Slič nih pri me ra bi lo je još, a i u dru goj 
po lo vi ni dva de se tih go di na i to kom tri de se tih, kad Al ban ci i Tur ci vi še ni su ima li svo ju 
za seb nu po li tič ku or ga ni za ci ju, nji ho vi pred stav ni ci su, po seb no od sre di ne tri de se tih go-
di na, do bi ja li me sta u Na rod noj skup šti ni i ka sni je Sen a tu.3

Za klju čak

U ce li ni uzev ši, po li ti ka srp skog fak to ra pre ma ma nji na ma na te ri to ri ja ma ko je je 
srp ska eli ta vi de la kao isto rij ski i et nič ki srp ske, ni je se u osno vi raz li ko va la od sta vo va 
slo ve nač kih i hr vat skih eli ta pre ma na ci o nal nim ma nji na ma na nji ho vim na ci o nal nim te-
ri to ri ja ma.4 Raz lo ge je tre ba lo tra ži ti u do brim de lom kon fl ikt noj isto ri ji od no sa5 pri pad ni-
ka ma nji na sa pri pad ni ci ma tri vo de ća na ro da u dr ža vi, na ra slom po bed nič kom (a u se be 
ipak ne si gur nom) na ci o na li zmu, de li mič noj eko nom skoj in fe ri or no sti, ire den ti zmu ve ći-
ne ma tič nih dr ža va na ci o nal nih ma nji na i dru gim fak to ri ma. Ono što je bi lo za jed nič ko 
srp skim, hr vat skim i slo ve nač kim eli ta ma u po gle du na ma nji ne bio je ose ćaj da je no va 
dr ža va tre ba lo da is pra vi isto rij ske ne prav de, je dan od či jih no si la ca su bi li i pri pad ni ci na-
ci o nal nih ma nji na – od ko jih su naj ve će (Ma đa ri, Nem ci, Al ban ci, Tur ci) pri pa da le ne ka-
da vo de ćim na ro di ma pro pa lih car sta va sa ko ji ma su ih Ju žni Slo ve ni iden ti fi  ko va li, i sa 
ko ji ma su se oni sa mi do brim de lom (iako ne kad ne sve sno) po i sto ve ći va li. Na taj na čin je 
isto rij ski re san ti man pro tiv biv ših im pe ri ja pre no šen, če sto neo prav da no, na ši ro ke ma se 
ma njin skog sta nov ni štva. Ta ko su Slo ven ci op tu ži va li Nem ce za de na ci o na li za ci ju po lo-
vi ne svo je pr vo bit ne na ci o nal ne te ri to ri je, us kra ći va nje na ci o nal nih pra va i eko nom sko 
tla če nje. Hr va ti su Ma đa ri ma ta ko đe spo či ta va li po ku ša je asi mi la ci je i ogra ni ča va nje slo-
bo de raz vo ja Hr vat ske. Što se Ne ma ca ti če, oni su (uz pri pad ni ke dru gih, ma lo broj ni jih 
ma nji na, kao što su bi li Če si, Slo va ci itd.) vi đe ni kao opa sni eko nom ski kon ku ren ti ko ji 
su u pri vred noj utak mi ci do brim de lom po ti ski va li Hr va te. Slič ne su bi le za mer ke ko je su 
Sr bi upu ći va li pri pad ni ci ma ovih na ro da.6 Kad su pak u pi ta nju bi li Al ban ci, oni su op tu-
ži va ni da su na si lu za u ze li sve te srp ske ze mlje. Za ni mlji vo je da je pri tom gle da nje na 
Tur ke bi lo mno go bla že, iako bi po lo gi ci stva ri tre ba lo oče ki va ti da se oni vi de kao glav ni 
kriv ci i za al ban ska na si lja. Za ovaj bla ži stav po sto ja la su dva raz lo ga: oni su još pred 
kraj tur ske vla da vi ne sma tra ni za pi to mi je i do bro na mer ni je od Ar ba na sa, a po sle pro pa sti 

1) Hra bak, Dže mi jet, str. 61–95, 109–116, 163–195. Dže mi jet je 1923. imao čak 14 po sla ni ka. (Bo gu-
mil Hra bak, „Ju go slo ven ska mu sli man ska or ga ni za ci ja pre ma mu sli ma ni ma San dža ka, Ko sme ta i Ma ke do ni je 
1919–1929. go di ne”, No vo pa zar ski zbor nik, 19, 1995, str. 168).

2) B. Gli go ri je vić, „Po li tič ka istu pa nja...”, str. 141–143, 150–151; Le o pold Le nard, „Na rod ne ma nji ne 
u SHS”, u: Ju bi lar ni zbor nik ži vo ta i ra da SHS 1. de cem bar 1918–1928, Be o grad 1928, str. 730, 732; Hanzl, 
Ma tu šek, Orct, 49.

3) Bi o graf ski lek si kon. Na rod no pred stav ni štvo. Se nat. Na rod na skup šti na, Be o grad, 1939, pas sim.
4) Zo ran Ja nje to vić, „Dr ža vo tvor ne ide je Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca o na ci o nal nim ma nji na ma”, u: Hans-

Ge org Fleck, Igor Gra o vac (ur.), Di ja log po vi je sni ča ra-isto ri ča ra, 1, Za greb, 2000.
5) V. Zo ran Ja nje to vić, „Isto rij ski uzro ci od no sa Hr va ta i Sr ba pre ma na ci o nal nim ma nji na ma u ju go slo ven-

skoj dr ža vi 1918–1941. go di ne”, u: Hans-Ge org Fleck, Igor Gra o vac (ur.), Di ja log po vi je sni ča ra-isto ri ča ra, 2, 
Za greb, 2000 (i ta mo na ve de na li te ra tu ra).

6) Sr bi su ne kad bi li sklo ni da i voj vo đan ske Šva be, ko je su i sa me bi le ma njin sko sta nov ni štvo, po i sto-
ve ću ju sa omr znu tom Hab zbur škom mo nar hi jom. (Up. Zo ran Ja nje to vić, Südost-For schun gen, 58, 1999, str. 
127)
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Osman skog car stva, no ve vla sti su sa nji ma vr lo br zo na šle za jed nič ki je zik – ko ri ste ći 
de lom i nji hov ani mo zi tet pre ma Al ban ci ma. Ta ko su u no voj dr ža vi oni pa ra dok sal no 
po sta li uzor gra đan ske če sti to sti i lo jal no sti.1 

Na osno vu sve ga ovo ga, mo že se re ći da je ma njin ska po li ti ka ko ja se vo di la u ra znim 
de lo vi ma Kra lje vi ne SHS/Ju go sla vi je do du še bi la uglav nom ista, ali je de lom iz vi ra la 
iz raz li či tih iz vo ra. Za jed nič ki iz vor joj je bio ose ćaj isto rij ske ne prav de i na ci o na li zam 
vo de ćih na ro da, ali su broj ne ni jan se na te re nu bi le plod lo kal nih uslo va i po tre ba vla da-
ju ćih eli ta. Srp ski fak tor kao ta kav ni je uspe vao da ob li ku je ce lo kup nu ma njin sku po li ti-
ku Kra lje vi ne, baš kao što če sto ni je uspe vao ni u dru gim sfe ra ma da se iz bo ri za svo ju 
pre vlast. Ovo mu je u ve ćoj me ri po la zi lo za ru kom sa mo u obla sti ma dr žav nog ži vo ta 
i na te ri to ri ja ma za ko je slo ve nač ki, hr vat ski ili bo san sko-mu sli man ski fak to ri ni su bi li 
di rekt no za in te re so va ni. U kra je vi ma u ko ji ma ovi je su bi li za in te re so va ni, obič no su oni 
bi li ti ko ji su od lu či va li o glav nim smer ni ca ma po li ti ke ili su na nju sna žno uti ca li. Slič no 
je va ži lo za ma njin sko pi ta nje: lo kal ne eli te su bi le od lu ču ju će za nji hov po lo žaj, a (vr lo 
uslov no re če no) pro be o grad ska ori jen ta ci ja ma nji na je po sto ja la sa mo ta mo gde je uti caj 
cen tral ne vla de bio ja či. Pri tom su se, zbog na ve de nog sta va vo de ćih kru go va sva tri pri-
zna ta na ro da, sta vo vi srp ske eli te če sto po kla pa li sa oni ma osta la dva, ili su bi li slič ni. Do 
raz mi mo i la že nja po tom pi ta nju je do la zi lo iz raz lo ga prak tič ne po li ti ke, a ne iz na če la. 
Zbog to ga u pi ta nju po li ti ke pre ma ma nji na ma me đu rat na Ju go sla vi ja, kao i u mno gim 
dru gi ma, ni je uspe va la da pot pu no funk ci o ni še kao ce li na. Slič no sti u ma njin skoj po li ti ci 
eli ta tri vo de ća na ro da su bi le pro iz vod sti ca ja okol no sti, a ne usa gla ša va nja po li ti ke. Srp-
ski fak tor ni je u pot pu no sti uspe vao da upra vlja sud bi nom ma nji na ni na te ri to ri ji ko ju je 
sma trao isto rij ski i et nič ki svo jom, a nje gov uti caj na po lo žaj ma nji na u dru gim de lo vi ma 
ze mlje je ostao vi še ne go slab. Pri tom su eli te dru ga dva na ro da ne kad sa ma nji na ma na 
svo joj te ri to ri ji po stu pa le mno go oštri je ne go što je se bi to mo gla da do zvo li srp ska eli ta, 
ko ja, npr. u slu ča ju Ne ma ca u Slo ve ni ji, ni upr kos spolj no po li tič kim raz lo zi ma od zna ča ja 
za ce lu ze mlju, ni je uspe va la da uti če da se ta po li ti ka ubla ži.

1) AVII, pop. 17, k. 26, f. 3, d. 50. Ka rak te ri stič no je da su srp ske vla sti već to kom Pr vog bal kan skog ra ta 
po če le da me sti mič no ko ri ste Tur ke pro tiv ma ke don skog sta nov ni štva bu gar skih sim pa ti ja. (Do ta tion Car ne gie 
po ur la pa ix in ter na ti o na le, En qu ê te dans les Bal kans. Rap port présenté aux di rec te urs par les mem bres de la 
Com mis sion d’en qu ę te, Pa ris, 1914, str. 129, 131)
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Sum mary

The In fl u en ce of the Ser bian Fac tor on the Si tu a tion
of Na ti o nal Mi no ri ti es in Yugo sla via 

betwe en the Two World Wars

The pa per de als with the at ti tu de of the Ser bian eli te to ward the na ti o nal mi no ri ti es 
in Yugo sla via 1918–1941. It de picts shortly the hi story of re la ti ons of the Yugo slav pe o-
ples with pe o ples who be ca me na ti o nal mi no ri ti es in Yugo sla via, as well as the ir po si tion 
wit hin the new sta te. The aut hor analyzes the in fl u en ce of the „Ser bian fac tor” on the po si-
tion of the na ti o nal mi no ri ti es, in va ri o us parts of the Ser bian-in ha bi ted ter ri tory. He al so 
com pa res this in fl u en ce in the ter ri to ri es pre do mi nantly con trol led by the eli tes of ot her 
two „sta te pe o ples”, the Cro ats and Slo ve nes. His con clu sion is that the in fl u en ce of the 
Ser bian eli te was stron ger but not al ways de ci si ve in the hi sto ri cally Ser bian ter ri to ri es, 
whe re as it was al most non-exi stent in the Slo ve nian- and Cro a tian-con trol led parts of the 
co un try.
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Mr Pe tar DRA GI ŠIĆ
In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je

JU GO SLA VI JA, BU GAR SKA I STA TUS
VAR DAR SKE MA KE DO NI JE 1944/45.

Po sr ta nje Oto man ske im pe ri je to kom 19. ve ka dra ma tič no je pro me ni lo ge o po li tič ke 
od no se na Bal kan skom po lu o str vu i na isto rij sku sce nu iz ne lo mla de bal kan ske na ci je, 
ko je su za po če le du gu bor bu za me đu na rod no pri zna nje i „za o kru ži va nje” svo jih et nič kih 
pro sto ra. Obra zo va nje na ci o nal nih dr ža va na Bal ka nu pra tio je raz voj ri va li te ta i ne pri ja-
telj sta va, bu du ći da su bal kan ski „na ci o na li zmi” te ži li te ri to ri jal nim ši re nji ma. Ma ke don-
sko pi ta nje pred sta vlja lo je ka men spo ti ca nja u srp sko-bu gar sko-grč kim od no si ma od 
dru ge po lo vi ne 19. ve ka i zna čaj no ome ta lo sa rad nju tri na ro da na da ljem po ti ski va nju 
Oto man ske im pe ri je sa Bal kan skog po lu o str va. Spo re nja oko bu duć no sti Ma ke do ni je ma-
ni fe sto va la su se u po ku ša ji ma ši re nja kul tur nih uti ca ja, kao i u su ko bi ma ge ril skih gru pa-
ci ja, po dr ža va nih od su sed nih dr ža va, ko ji su kra jem 19. i po čet kom 20. ve ka do ve li do 
svo je vr snog „ra ta ni skog in ten zi te ta” u spor noj tur skoj pro vin ci ji. 

Ula zak Var dar ske Ma ke do ni je u sa stav Kra lje vi ne Sr bi je po sle bal kan skih ra to va 
1912–1913. i stva ra nje ju go slo ven ske dr ža ve ni su do ve li i do ko nač nog re še nja „ma ke-
don skog pi ta nja”, jer je ne sprem nost od re đe nih kru go va u Bu gar skoj da se po mi re sa 
gu bit kom Ma ke do ni je pred sta vlja la de sta bi li zi ra ju ći fak tor u od no si ma Ju go sla vi je i Bu-
gar ske iz me đu dva ra ta. 

U so ci ja li stič kom pe ri o du ju go slo ven ske dr ža ve Ma ke do ni ja je, sa sta tu som re pu bli-
ke, bi la for mal no rav no pra v na sa osta lim fe de ral nim je di ni ca ma Ju go sla vi je. Pri zna nje 
ma ke don ske na ci je u so ci ja li stič koj Ju go sla vi ji omo gu ći lo je da lje učvr šći va nje ma ke don-
skog na ci o nal nog iden ti te ta, što je i stvo ri lo pred u slo ve da se u pro ce su ras pa da nja So ci ja-
li stič ke Fe de ra tiv ne Re pu bli ke Ju go sla vi je, Re pu bli ka Ma ke do ni ja 1991. go di ne iz dvo ji 
iz sa sta va fe de ra ci je i pre u zme pu ni me đu na rod no-prav ni su ve re ni tet. Na ovaj na čin ma-
ke don sko pi ta nje re še no je po čet kom 90-ih go di na for mi ra njem no ve dr ža ve na tlu biv še 
Ju go sla vi je. Od te ri to ri je, ko ja je kra jem 19. i po čet kom 20. ve ka pred sta vlja la obje kat 
su če lja va nja su sed nih na ci o nal nih po kre ta, Ma ke do ni ja se kra jem 20. ve ka raz vi la u su ve-
re nu dr ža vu. Iako ja ča nje ma ke don skog na ci o nal nog iden ti te ta i iz dva ja nje Ma ke do ni je 
iz ju go slo ven ske fe de ra ci je 1991. go di ne ni su do ve li do oru ža nih su ko ba, ka kvi su to kom 
90-ih go di na po tre sa li tlo biv še Ju go sla vi je, Ma ke do ni ja se sa no vim bez bed no snim iza zo-
vi ma su o či la na po čet ku 21. ve ka, ka da su et nič ki su ko bi (ma ke don sko-al ban ski) ze mlju 
do ve li na ivi cu gra đan skog ra ta. Do ga đa ji ko ji su pret ho di li „Ohrid skom spo ra zu mu” 
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pod se ti li su na ži la vost na ci o nal nih spo re nja na Bal ka nu i otvo ri li no vo po gla vlje „ma ke-
don skog pi ta nja”. 

Ma ke don sko pi ta nje i od no si ju go slo ven ske i
bugarske ko mu ni stič ke eli te od po čet ka

Dru gog svetskog ra ta u Ju go sla vi ji do je se ni 1944. go di ne

Pre vra tom u Bu gar skoj i do la skom na vlast vla de Ote če stve nog fron ta (ko a li ci je sa 
ko mu ni sti ma kao od lu ču ju ćim fak to rom), kao i us po sta vlja njem ko mu ni stič ke vla sti u 
Ju go sla vi ji u za vr šnoj eta pi Dru gog svet skog ra ta stvo re ni su uslo vi za po če tak no vog od-
no sa iz me đu no vih re ži ma u Ju go sla vi ji i Bu gar skoj. Ide o lo ška po du dar nost dva re ži ma 
i či nje ni ca da su se Ju go sla vi ja i Bu gar ska na šle u so vjet skoj in te re snoj sfe ri na met nu le 
su po tre bu ra di kal ne pro me ne pri ro de od no sa dva su se da. Va lja lo je pre va zi ći ne ga tiv na 
isto rij ska is ku stva, od ko jih su naj sve ži ja bi la ve za na za bu gar sko uče šće u oku pa ci ji Ju-
go sla vi je.

Pr va kon kret na me ra u tom prav cu us po sta vlja nja sa rad nje dva ko mu ni stič ka re ži ma 
uči nje na je 5. ok to bra 1944. go di ne ka da se u ru mun skom gra du Kra jo vi Ti to sa stao sa 
de le ga ti ma vla de Ote če stve nog fron ta (OF-a) Do bri jem Ter pe še vim i Pet rom To do ro vim. 
Po stig nu ta je sa gla snost o voj noj sa rad nji u bor bi pro tiv Ne ma ca, kao i da će „sva pi ta nja 
ko ja pro is ti ču iz sa ve znič kih od no sa bi ti re ša va na u du hu brat skih i za jed nič kih in te re sa 
na ro da Ju go sla vi je i Bu gar ske”. Na osno vu tog spo ra zu ma bu gar ske tru pe su uče stvo va le 
u za vr šnim ope ra ci ja ma u Ju go sla vi ji. Do  tada oku pa ci o ne tru pe po ja vi le su se u ulo zi 
oslo bo di la ca. Voj na sa rad nja bu gar skih tru pa sa je di ni ca ma NOVJ od vi ja la se od ju žne Sr-
bi je i Ma ke do ni je do kraj njeg za pa da ze mlje. Voj na sa rad nja, iako je na ja vi la pre kret ni cu 
u ju go slo ven sko-bu gar skim od no si ma, ni je pro šla bez ma njih kon fl i ka ta. Za po vre me ne 
in ci den te su i jed ni i dru gi okri vlja va li dru gi stra nu. Voj nu sa rad nju su, osim to ga, pra ti la 
i kon tro verz na vred no va nja bu gar skog uče šća u oslo ba đa nju Ju go sla vi je. 

Po ka za telj no vog od no sa Ju go sla vi je i Bu gar ske pred sta vljao je po ku šaj for mi ra nja 
tzv. ju žno slo ven ske fe de ra ci je. Ra di se o ide ji ko ju je, pre ma do sa da šnjim is tra ži va nji ma, 
po kre nuo Sta ljin pri li kom Bro zo vog bo rav ka u SSSR-u, sep tem bra 1944. go di ne. Plan o 
uje di nje nju Ju go sla vi je i Bu gar ske ni je, me đu tim, bio re a li zo van, pre sve ga zbog spolj no-
po li tič kih okol no sti ko je ni su išle u pri log ta kvom sa ve zu – pro ti vlje nja Ve li ke Bri ta ni je i 
SAD-a. Pre go vo re o fe de ra ci ji ome ta li su i pro ti vu reč ni sta vo vi dve stra ne o struk tu ri bu du-
će fe de ra ci je. I po red ne u spe ha pre go vo ra o ju go slo ven sko-bu gar skoj fe de ra ci ji od nos dva 
su se da bio je u uspo nu. Sre di nom 1945. go di ne do šlo je do us po sta vlja nja di plo mat skih od-
no sa Ju go sla vi je i Bu gar ske, kao i do re a li zo va nja pr vih pri vred nih i ku ltur nih kon ta ka ta.

Upr kos ja ča nju od no sa dve dr ža ve, ko je su se kra jem Dru gog svet skog ra ta na šle u 
istom (so vjet skom) blo ku, tra di ci o nal no ma ke don sko pi ta nje za dr ža lo je, isti na u dru ga či-
jim for ma ma, svo ju ak tu el nost.

Ne su gla si ce u po gle du sta tu sa Var dar ske Ma ke do ni je do šle su do iz ra ža ja već sa po-
čet kom Dru gog svet skog ra ta na tlu Ju go sla vi je, ka da je Me to dij Ša to rov - Šar lo, se kre tar 
Po kra jin skog ko mi te ta KPJ za Ma ke do ni ju, svo je volj no par tij sku or ga ni za ci ju u Ma ke do-
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ni ji pri klju čio Bu gar skoj rad nič koj par ti ji.1 Ak tiv nost Me to di ja Ša to ro va iza zva la je oštru 
re ak ci ju vr ha Ko mu ni stič ke par ti je Ju go sla vi je. U pi smu Po kra jin skom ko mi te tu KPJ za 
Ma ke do ni ju (24. ju la 1941. go di ne) Ti to je ak tiv nost Ša to ro va oce nio kao „an ti par tij sku” 
i „kon tra re vo lu ci o nar nu”. Broz je oba ve stio Po kra jin ski ko mi tet o sme nji va nju Ša to ro va 
i nje go vom is klju či va nju iz Par ti je.2 

Bu du ći da je iz CK BRP(k) ju go slo ven skom par tij skom vr hu sa op šte no da je pri-
klju či va nje ma ke don ske par tij ske or ga ni za ci je Bu gar skoj rad nič koj par ti ji spro ve de no na 
osno vu zah te va Ko min ter ne, Broz se, tra že ći obra zlo že nje, 4. sep tem bra 1941. obra tio 
Iz vr šnom ko mi te tu Ko min ter ne. Dva da na ka sni je on se di rekt no obra tio i Cen tral nom ko-
mi te tu BRP(k), ko jom pri li kom je op tu žio ru ko vod stvo CK BRP(k) da ono sno si od go vor-
nost za do ga đa nja u PK KPJ. Iz vr šni ko mi tet Ko mi ter ne je, me đu tim, još pre in ter ven ci je 
ju go slo ven ske stra ne, „pre su dio” da par tij ska or ga ni za ci ja u Ma ke do ni ji tre ba da osta ne u 
sa sta vu KPJ, sa či me se na kra ju sa gla sio i CK BRP(k). 3 

Do no vog spo ra dve ko mu ni stič ke par ti je u ve zi sa pi ta njem sud bi ne Var dar ske Ma ke-
do ni je do šlo je de cem bra 1943. go di ne, po vo dom de kla ra ci je Ote če stve nog fron ta o ma-
ke don skom pi ta nju. U de kla ra ci ji je, na i me, iz ne ta te za o bu duć no sti Ma ke do ni je iz van 
Ju go sla vi je. Kao „spa no so no sno re še nje” ozna če na je „ce lo kup na slo bod na i ne za vi sna 
Ma ke do ni ja”. Pre ma auto ru de kla ra ci je, ta kva slo bod na i ne za vi sna Ma ke do ni ja vi še ne 
bi pred sta vlja la ja bu ku ra zo do ra na Bal ka nu, već bi na pro tiv po sta la „zdra va ka ri ka” uje-
di nje nja me đu bal kan skim na ro di ma. U za ključ ku de kla ra ci je is tak nu ta je pa ro la „Ži ve lo 
slo bod no sa mo o pre de lje nje Ma ke do ni je!”4

De kla ra ci ja ni je osta la bez od go vo ra ju go slo ven ske stra ne. Kao i u slu ča ju Me to di ja 
Ša to ro va, ju go slo ven sko ru ko vod stvo je i ta da, mo žda još eks pli cit ni je re a go va lo. U te le-
gra mu od 24. ja nu a ra 1944. go di ne Broz je po ru čio Ge or gi ju Di mi tro vu da je te za o uje di-
nje noj Ma ke do ni ji „ko ja ne tre ba da se pri sa je di ni ni ko me, već da bu de pot pu no sa mo stal-
na” su prot na od lu ci AV NOJ-a, te da je „ne pri ja telj ska na rod no o slo bo di lač koj bor bi”.5 U 
te le gra mu Cen tral nom ko mi te tu BRP(k) Di mi trov se kri tič ki osvr nuo na tekst de kla ra ci je, 
is ta kav ši da u tom tre nut ku ni je tre ba lo is ta ći pa ro lu za slo bod nu i ne za vi snu Ma ke do ni-
ju.6 U po ru ci od 28. ju la 1944. go di ne Ge or gi Di mi trov je oba ve stio Bro za da je od vr ha 
Bu gar ske rad nič ke par ti je za tra žio da po dr že ma ke don sku po li ti ku bu du će Ju go sla vi je, 
te da ne ula ze u spo ro ve oko te ri to ri jal nih pi ta nja. Di mi trov je u po ru ci ju go slo ven skom 
li de ru od luč no ne gi rao mo guć nost da bu gar ski ko mu ni sti zah te vi ma za te ri to ri jal nim pro-
me na ma ugro ze in te gri tet bu du će ju go slo ven ske dr ža ve, is ta kav ši da „ne mo že bi ti ni 
go vo ra o od u zi ma nju ju go slo ven ske Ma ke do ni je od Ju go sla vi je”.7

1) B. Mi trov ski, V. Gli šić, T. Ri stov ski, Bu gar ska voj ska u Ju go sla vi ji 1941–1945, Be o grad, 1971, str. 
139–140.

2) Isto rij ski ar hiv KPJ, VII, str. 37–38.
3) Isto, str. 45–48, 50; B. Mi trov ski, V. Gli šić, T. Ri stov ski, n. d., str. 144–148. I po sle re še nja slu ča ja Ša-

to rov, ni su pre sta li po ku ša ji BRP da uti če na de lo va nje ma ke don skih ko mu ni sta. Od je se ni 1941. go di ne zna tan 
uti caj na Po kra jin ski ko mi tet imao je de le gat BRP-a Bo jan Blga ra nov.

4) Isto rij ski ar hiv KPJ, VII, str. 286–287.
5) Isto, str. 287.
6) До брин Ми чев, Ма ке дин ският въпрос и Бълга ро-Юго слав ски те от но ше ния 9 сеп тем бри 1944–

1949, Со фия 1994, стр. 51–52.
7) Iz vo ri za isto ri ju SKJ, 18, str. 351.

Mr PETAR DRAGIŠIĆ   Jugoslavija, Bugarska i status Vardarske Makedonije 1944/45.
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Var dar ska Ma ke do ni ja u ju go slo ven sko-bu gar skim
od no si ma to kom pr vih me se ci re ži ma Ote če stve nog fron ta

Eho sta rih spo ro va dve par ti je u po gle du da lje sud bi ne Var dar ske Ma ke do ni je mo gao 
se ose ti ti i na kon pre vra ta u So fi  ji sep tem bra 1944. go di ne, ko ji je na vlast do veo fron tov-
sku ko a li ci ju pred vo đe nu Bu gar skom rad nič kom par ti jom (ko mu ni sta). Da po če ci voj ne 
sa rad nje, kao i pla no vi o fe de ra ci ji ni su do kra ja uklo ni li tra go ve ne spo ra zu ma iz pret hod-
nih go di na po ka zao je i bo ra vak ju go slo ven ske de le ga ci je u So fi  ji, ko ju su či ni li Sve to zar 
Vuk ma no vić Tem po, te ma ke don ski li de ri La zar Ko li šev ski i Mi ha i lo Apo stol ski. Pri li-
kom sa stan ka sa li de ri ma BRP(k) Vuk ma no vić je na po ku šaj Traj ča Ko sto va da obe ma 
stra na ma pri pi še ne do volj nu imu nost na na ci o na li zam i šo vi ni zam, uz vra tio im pu ti ra ju ći 
bu gar skoj stra ni šo vi ni stič ki i ve li ko bu gar ski pri stup to kom pret hod nih go di na. Tem po je 
oti šao i ko rak da lje i op tu žio Bu gar sku rad nič ku par ti ju da je po ku ša jem pri pa ja nja ma-
ke don ske or ga ni za ci je, što je na po čet ku ra ta u Ju go sla vi ji tre ba lo da spro ve de Me to dij 
Ša to rov, na sto ja la da „po li tič ki sank ci o ni še pri pa ja nje Ma ke do ni je Bu gar skoj ko je je iz vr-
šio (bu gar ski – P. D.) oku pa tor”. Vuk ma no vić ni je pro pu stio pri li ku da se kri tič ki osvr ne 
i na već po me nu tu de kla ra ci ju Ote če stve nog fron ta. Po seb ne za mer ke Tem po je iz neo na 
ra čun de kla ra ci je OF-a, ko ja je po nje mu bi la in spi ri sa na te žnjom da se spre či da „Ma ke-
do ni ja po sta ne slo bod na i rav no prav na u okvi ru ju go slo ven ske za jed ni ce na ro da”.1

Za ju go slo ven sku stra nu je od pre sud ne va žno sti bi la či nje ni ca da, ka ko se mo že 
za klju či ti pre ma ras po lo ži vim iz vo ri ma, Mo skva ni je bi la sprem na da po dr ži even tu al-
ne aspi ra ci je bu gar skih ko mu ni sta pre ma Var dar skoj Ma ke do ni ji. U in struk ci ja ma CK 
SKP(b) Kor nje je vu na lo že no je da se Bro zu pre ne se da, ka da je reč o ma ke don skom 
pi ta nju, ju go slo ven ska stra na mo že bi ti „mir na”, te da pro gla si Ote če stve nog fron ta za 
so vjet sku vla du „ni su oba ve zu ju ći”.2 

Tač ku na ne spo ra zu me iz bli ske pro šlo sti bu gar sko ru ko vod stvo sta vi lo je jav nom po dr-
škom po li ti ci KPJ pre ma Var dar skoj Ma ke do ni ji, do če ga je do šlo sre di nom ok to bra 1944. 
go di ne, ka da je u Ra bot ni če skom de lu, or ga nu Bu gar ske rad nič ke par ti je, ob ja vlje na de kla-
ra ci ja bu gar ske vla de ko jom se po dr ža va ju od lu ke AV NOJ-a o for mi ra nju ma ke don ske fe de-
ral ne je di ni ce u okvi ru Ju go sla vi je, kao i od lu ke ASNOM-a od 2. av gu sta 1944.3 U po ru ci 
Ti tu (2. no vem bra 1944) Cen tral ni ko mi tet BRP(k) je, ta ko đe, po dr žao for mi ra nje ma ke don-
ske fe de ral ne je di ni ce u sa sta vu Ju go sla vi je: „Spe ci jal no u ve zi sa stva ra njem ma ke don ske 
slo bod ne dr ža ve u okvi ru no ve fe de ra tiv ne Ju go sla vi je (...) mi vam sta vlja mo do zna nja da 
na ša Par ti ja i naš na rod naj to pli je po zdra vlja ju no vu ma ke don sku dr ža vu.”4

Usle di le su za tim i dru ge re ak ci je bu gar skih zva nič ni ka ko ji ma je afi r ma tiv no oce nji-
va na ju go slo ven ska po li ti ka pre ma Var dar skoj Ma ke do ni ji. Sta tus Var dar ske Ma ke do ni je 
u okvi ri ma no ve Ju go sla vi je ni je do vo đen u pi ta nje. U tek stu u Ra bot ni če skom de lu od 21. 
ok to bra 1944. go di ne To dor Pa vlov je za se da nje ASNOM-a 2. av gu sta u ma na sti ru Pro-
hor Pčinj ski oka rak te ri sao kao po sta vlja nje „gra nit nih te me lja slo bod noj ma ke don skoj dr-
ža vi ko ja ula zi kao rav no prav ni član u no vu De mo krat sku Fe de ra tiv nu Ju go sla vi ju”. Dva 
me se ca ka sni je, u tek stu ob ja vlje nom u istom li stu oce nje no je da je ma ke don ski na rod 
„pr vi put u svo joj isto ri ji pri znat su ve re nim na ro dom, sa pra vom da ima svo ju slo bod nu 

1) S. Vuk ma no vić Tem po, Re vo lu ci ja ko ja te če I, Be o grad, 1971, str. 416–423.
2) AJ, CK SKJ, CK KPJ, KI 1944/120, CK SKP(b)–Kor nje je vu, sep tem bar 1944.
3) Д. Ми чев, н. д., стр. 62.
4) Isto rij ski ar hiv KPJ, VII, str. 367–369.
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dr ža vu kao rav no prav ni član fe de ra tiv ne Ti to ve Ju go sla vi je”. U tek stu je da lje na gla še no 
da je ma ke don skom na ro du u no voj Ju go sla vi ji, kao i osta lim na ro di ma, omo gu će no slo-
bod no raz vi ja nje na ci o nal ne kul tu re. 1

Se ri ja jav nih odo bra va nja po li ti ke no vog ju go slo ven skog re ži ma pre ma Var dar skoj 
Ma ke do ni ji ti me ni je bi la is cr plje na. Ta ko je mar ta 1945. go di ne, u okvi ru re zo lu ci je VIII 
ple nu ma Bu gar ske rad nič ke par ti je, po zdra vlje no „da va nje na ci o nal ne rav no prav no sti 
Ma ke don ci ma u okvi ru no ve Ju go sla vi je”.2 Jav noj po dr šci po li ti ci Be o gra da pre ma Var-
dar skoj Ma ke do ni ji pri dru ži li su se i naj vi ši funk ci o ne ri BRP(k). Ta ko je, u okvi ru pre da-
va nja odr ža nog 20. apri la 1945. go di ne na kur su par tij skih ak ti vi sta, Vla di mir Pop to mov, 
po red osta log, re kao i sle de će: „Na ša je par ti ja pri zna la to re še nje ma ke don skog pi ta nja, 
ko je je da la Ti to va Ju go sla vi ja Var dar skoj Ma ke do ni ji (...) To re še nje na ša par ti ja pri zna-
je za pra vil no i pro gre siv no. Ono je u pot pu noj sa gla sno sti s po li ti kom na še par ti je ko ja 
je bi la sa mo o pre de lje nje ma ke don skog na ro da. Ti to va Ju go sla vi ja je da la Ma ke don ci ma 
pu no pra vo da se sa mo o pre de le i oni su se sa mo o pre de li li, osta ju ći auto no mi ja ili tač ni je 
fe de ral na dr ža va u gra ni ca ma fe de ra tiv ne Ju go sla vi je. Na taj na čin ono što ni su mo gle da 
re še bal kan ske di na sti je, bal kan ske re ak ci o nar ne bur žo a zi je, fa ši sti i šo vi ni sti u mno go 
kr va vih ra to va, raz re šio je de mo krat ski na rod ni po kret Ti ta. On je baš pri znao pra vo ma-
ke don skog na ro da, Ma ke don ci ma, na po seb nu na ci ju. Do ta da ve li ko srp ski he ge mo ni sti 
go ni li su Ma ke don ce još i za to jer su go vo ri li svoj je zik, ni su im pri zna va li ni ka kvo pra vo 
na na ci ju, na zi va ju ći ih ’pra vi Sr bi’, a Ma ke do ni ju su na zi va li Ju žna Sr bi ja, Du ša no va 
Sr bi ja.”3 De cem bra iste go di ne pri li kom obra ća nja Na rod nom so bra nju Ge or gi Di mi trov 
je, iz me đu osta log, na gla sio da je „osnov ni deo Ma ke do na ca do bio svo ju na ci o nal nu slo-
bo du i rav no prav nost u okvi ru Ju go sla vi je”.4

Iz ra zi jav ne po dr ške po li ti ci ju go slo ven skog re ži ma pre ma Var dar skoj Ma ke do ni ji, 
ko jih je, od je se ni 1944. go di ne bi lo u re ak ci ja ma bu gar skih ko mu ni sta, ni su se po kla pa li 
sa re a go va nji ma po je di nih, još ak tiv nih, opo zi ci o nih kru go va u Bu gar skoj. U li stu De-
mo krat ske par ti je Zna me, u je sen 1945. go di ne, kri ti ko va na je po li ti ka ju go slo ven skog 
re ži ma u Var dar skoj Ma ke do ni ji. Isto vre me no je do ka zi van bu gar ski na ci o nal ni iden ti tet 
sta nov ni ka Ma ke do ni je.5 U tek stu pod na slo vom „Ma ke don ska na ci o nal nost” od 12. ok to-
bra 1945. go di ne ospo re no je po sto ja nje ma ke don skog na ro da. Pre ma auto ru tek sta ob ja-
vlje nog u li stu Zna me po jam na ci je od re đu je „za jed nič ki je zik i kul tu ra, ali ne i te ri to ri ja 
ko ju on na se lja va”. „Ako bi smo po šli tom lo gi kom iza šlo bi da u Bu gar skoj ži ve Tra kij ci, 
Mi zij ci i Ma ke don ci, ali ne i bu gar ski na rod.”6 

Ju go slo ven sku po li ti ku pre ma Var dar skoj Ma ke do ni ji ospo ra vao je u svo jim tek sto vi-
ma u li stu Svo bo den na rod i Kr sto Pa stu hov. Pa stu hov je is ta kao da je re še nje ma ke don-
skog pi ta nja sta nov ni štvu Var dar ske Ma ke do ni je na met nu to si lom.7 U tek stu pod na slo-
vom „Bu gar sko-ju go slo ven sko zbli že nje„, ob ja vlje nom 7. ok to bra 1945. go di ne, Pa stu-
hov je oprav da nost bu gar skih pre ten zi ja ka na ci o nal nom uje di nje nju do ka zi vao po re de ći 

1) S. Ne šo vić, Ju go sla vi ja – Bu gar ska, rat no vre me 1944–1945, Be o grad, 1978, str. 295, 298–300.
2) AJ, CK SKJ, IX, 15/IV-10
3) AJ, CK SKJ, IX, 15/IV-11, Pre da va nje Vla di mi ra Pop to mo va na kur su par tij skih ak ti vi sta „Na ci o nal na 

po li ti ka par ti je i nje ni za da ci”, 20. 4. 1945.
4) Ge or gi Di mi trov, Съчи не ния, 11, str. 408.
5) Isto, str. 169.
6) AJ, CK SKJ, IX, 15/II-9, Pre gled pi sa nja bu gar ske štam pe u ok to bru 1945. go di ne.
7) Д. Ми чев, н. д., str. 170–171.
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ih sa uje di nje njem Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca.1 Bu gar ska opo zi ci o na štam pa je kri ti ko va la 
i, ka ko je is ti ca no, ne do volj nu auto no mi ju Ma ke do ni je u ju go slo ven skoj fe de ra ci ji i ne pri-
zna va nje bu gar ske ma nji ne u Ma ke do ni ji.2

Pre ma pro ce na ma ju go slo ven skih di plo ma ta u So fi  ji, ko le ba nja oko sta tu sa Var dar-
ske Ma ke do ni je po sto ja la su i u re do vi ma Bu gar ske rad nič ke par ti je: „Is kre ne pri ja te lje 
Ju go sla vi ja ima sa mo u Bu gar skoj ko mu ni stič koj par ti ji ma da i ov de mi sli mo da su po je-
di ni ko mu ni sti, čak i iz vođ stva, op te re će ni ma ke don skim kom plek som. Na rav no da to ne 
sme ju da ka žu jav no mo žda ni svo jim naj bli žim pri ja te lji ma, ali iz gle da nam da ni su ube-
đe ni da je Ma ke do ni ja na šla re še nje svo ga pi ta nja u okvi ru Ti to ve Ju go sla vi je.” 3 Pre ma 
iz ve šta ju ju go slo ven skog po slan stva u So fi  ji, re ak ci ja ote če stve no fron tov skih ča so pi sa i 
Ra bot ni če skog de la u ok to bru 1945. go di ne na „smut nje Kr ste Pa stu ho va i kom pa ni je” 
ni je bi la do volj no sna žna. Kao iz u ze tak na ve de na su dva član ka u Ote če stve nom fron tu 
i Ra bot ni če skom de lu o ma ke don skom pi ta nju, kao i go vor Traj ča Ko sto va na mi tin gu u 
So fi  ji, ko ji se osvr nuo i na „po ku šaj re ak ci o na ra da po mu te od no se iz me đu Bu gar ske i 
Ju go sla vi je po sta vlja ju ći pi ta nje Ma ke do ni je”.4

Po je di ne kri ti ke ju go slo ven ske po li ti ke pre ma Var dar skoj Ma ke do ni ji, či je je is ho-
di šte bi lo u de lu bu gar ske, pre sve ga opo zi ci o ne jav no sti, iza zva le su i ju go slo ven ski 
od go vor, i to „sa naj vi šeg me sta”. U oštro in to ni ra nom go vo ru u Sko plju 11. ok to bra 
1945. go di ne Jo sip Broz je ana li zi rao sta vo ve bu gar skih opo zi ci o nih kru go va o ma ke don-
skom pi ta nju: „Evo u brat skoj Bu gar skoj se ja vlja ju ele men ti ko ji go vo re da Ma ke don ci 
ni su slo bod ni. Ka ži te im da li ste slo bod ni ili ni ste! (...) Ima ta mo u Bu gar skoj sa da lju di 
ko ji sa sta vlja ju ne ke me mo ran du me i ša lju ih ve li kim sa ve zni ci ma, tra že ći to bo že da se 
Ma ke do ni ja uje di ni, da se uje di ne Pi rin ska, Je gej ska i Var dar ska Ma ke do ni ja. Pod či jim 
po kro vi telj stvom? Pod po kro vi telj stvom stra nih si la (...) Sa da su se od jed nom na šli oni da 
go vo re ka ko Ma ke don ci ni su slo bod ni (...) A isti ti lju di bi li su ov dje tri i po go di ne. I šta 
su uči ni li? (...) Ima te fo to gra fi  je šta su uči ni li: is ka sa plje na ti je la naj bo ljih ma ke don skih si-
no va, po pljač ka ni i po pa lje ni do mo vi. To su oni uči ni li. I oni da nas ima ju smje lo sti da go-
vo re o slo bo di i o to me ka ko bi Ma ke do ni ju tre ba lo iz dvo ji ti iz fe de ra tiv ne Ju go sla vi je i 
stvo ri ti ne ku no vu, to bo že slo bod nu Ma ke do ni ju, ko ja će bi ti pod tu đim po kro vi telj stvom 
(...) To pi šu u so fi j skom li stu ’Svo bo den na rod’ bu gar ski so ci jal de mo kra ti ko ji su iz van 
Ote če stve nog fron ta. Pri zna jem da mi to čak ni od njih ni smo oče ki va li. Ni smo oče ki va li 
ta kav od go vor na na šu pru že nu brat sku ru ku...”5

Bro zov go vor oči gled no ni je pro šao bez re ak ci ja bu gar skih vla sti. Su de ći pre ma od go-
vo ru ote če stve no fron tov skog re ži ma, od no sno Bu gar ske rad nič ke par ti je, kao nje go vog 
osnov nog stu ba, na kri ti ke ju go slo ven ske po li ti ke pre ma Var dar skoj Ma ke do ni ji, vlast 
u Bu gar skoj ni je bi la sprem na da to le ri sa njem an ti ju go slo ven ske kam pa nje bu gar skih 
opo zi ci o nih gla si la do ve de u pi ta nje od nos sa Ju go sla vi jom. Bro zov go vor je po ka zao 
ko li ko je ju go slo ven ski re žim bio ose tljiv na otva ra nje pi ta nja sta tu sa Var dar ske Ma ke-
do ni je, bez ob zi ra na to što su osu de ju go slo ven ske ma ke don ske po li ti ke i ospo ra va nja 

1) DA SMIP(PA), f-15, 1946, d-9, pov. br. 3507, Kra tak osvrt na spolj nu po li ti ku Bu gar ske u vre me nu od 
1–10 ok to bra 1945. go di ne; Ни ко ла Чин го, По ли ти ка та на БРП(к) спре ма ма ке дон ско то пра ша ње во пе-
ри о дот 1944–1948, Ско пје, 1976, стр. 131.

 Н. Чин го, н. д., стр. 136–138.
2) Н. Чин го, н. д., стр. 136–138.
3) DA SMIP(PA), f-5, 1945, d-10, pov. br. 6833, Po slan stvo DFJ (So fi  ja) - Pre gled spolj ne po li ti ke Bu gar-

ske u vre me nu od 20. 10. – 31. 10. 1945. 
4) Isto. 
5) Jo sip Broz Ti to, Go vo ri i član ci, II, Za greb, 1959, str. 54–56.
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ma ke don skog na ci o nal nog iden ti te ta do la zi la od stra ne neo fi  ci jel nog de la bu gar ske po li ti-
ke. Mo gu će je da je za bri nu tost ju go slo ven skog po li tič kog vr ha iza zva na či i nje ni com da 
se na an ti ju go slo ven ski in to ni ra ne tek sto ve bu gar ske opo zi ci o ne štam pe ni je re a go va lo 
sa oštri nom ko ju je ju go slo ven sko vođ stvo oče ki va lo i pri želj ki va lo. Sti če se uti sak da 
je Bro zov go vor u Sko plju za pra vo i bio upu ćen part ner skoj stran ci, a ne opo zi ci o nim 
ne ko mu ni stič kim kru go vi ma, od ko jih je ju go slo ven ski re žim te ško mo gao da oče ku je 
po dr šku po li ti ci pre ma Var dar skoj Ma ke do ni ji. 

Su de ći pre ma iz ve šta ju ju go slo ven skog po slan stva u So fi  ji oštar go vor ju go slo ven skog 
li de ra u Sko plju iza zvao je od go vor bu gar skog re ži ma. Či ni se da su bu gar ske vla sti na sto-
ja le da se po sle Ti to ve opo me ne ja sno dis tan ci ra ju od opo zi ci o nih na pa da na ju go slo ven ski 
ma ke don ski kurs. U spo me nu tom iz ve šta ju ju go slo ven skog po slan stva u So fi  ji sta ja lo je 
da su po sle Bro zo vog go vo ra u Sko plju Ra bot ni če sko de lo i Ote če stve n front po če li „sko ro 
sva ko dnev no” da od go va ra ju na an ti ju go slo ven ske „pro vo ka ci je” opo zi ci o nih li sto va.1 U 
tek stu pod na slo vom „Naš od go vor” ob ja vlje nom ubr zo po sle Ti to vog go vo ra u li stu Ote-
če stve n front pod vu če na je ja sna dis tan ca bu gar skog re ži ma u od no su pre ma oni ma ko ji 
su kri ti ko va li sta nje u Var dar skoj Ma ke do ni ji. Po en ta tek sta je da bu gar ski na rod „ne mi sli 
ta ko” i „ne ma ni šta sa car skim la ke jem Pa stu ho vim”, te da je bu gar ski na rod pre ki nuo sa 
„ve li ko bu gar skim šo vi ni zmom”. Pi ta nje Ma ke do ni je je, pre ma tek sto pi scu Ote če stve nog 
fron ta, re še no – Ma ke do ni ja je sa da „za i sta slo bod na”.2 Tre ćeg no vem bra u Ra bot ni če skom 
de lu ob ja vljen je tekst pod na slo vom „Osta vi te Ma ke don ce da sa mi gra de svo ju sud bi nu” u 
ko me su „gir gi nov ci, pa stu hov ci i dru gi špe ku lan ti” op tu že ni za po ku ša je oži vlja va nja „ve-
li ko bu gar skog šo vi ni zma i avan tu ri zma”. Nji ma je po ru če no da je u Var dar skoj Ma ke do ni ji 
ma ke don sko pi ta nje re še no „na naj bo lji mo guć na čin u da na šnjim uslo vi ma”. Pod vu če no je 
da su Ma ke don ci u Var dar skoj Ma ke do ni ji po sta li „sa mo stal ni”, u jed noj „slo bod noj dr ža-
vi”, sa sop stve nom ma ke don skom vla dom i ma ke don skim par la men tom.3

Po ka za telj ose tlji vo sti ju go slo ven skog re ži ma na čak i in di rekt ne na go ve šta je bu gar-
skih po ku ša ja po ve zi va nja sa Var dar skom Ma ke do ni jom, po put sla nja ma nje ko li či ne hra-
ne iz Bu gar ske za Re pu bli ku Ma ke do ni ju, je ste i ju go slo ven sko od bi ja nje da se do zvo li 
otva ra nje bu gar skog kon zu la ta u Sko plju.4 

U pe ri o du us po sta vlja nja sve čvr šćih od no sa sa Ju go sla vi jom bu gar ski re žim ni je po ku-
ša vao da otvo ri pi ta nje sta tu sa Var dar ske Ma ke do ni je. Spo ra dič ni is pa di do la zi li su pre vas-
hod no od opo zi ci o nih struk tu ra. No va pre kret ni ca u od no si ma dva su se da do ve la je i do jav-
no ma ni fe sto va ne pro me ne od no sa zva nič ne So fi  je pre ma sta nju u NR Ma ke do ni ji. Na glo 
za o štra va nje ju go slo ven sko-bu gar skih od no sa na kon ob ja ve Re zo lu ci je Ko min for ma li ši lo 
je bu gar sku vlast potrebe iz be ga va nja da u ime do bro su sed skih od no sa kri tič ki re a gu je na 
ju go slo ven sku po li ti ku u Var dar skoj Ma ke do ni ji. I po red to ga kraj Dru gog svet skog ra ta 
mo že se sma tra ti i kra jem du gog srp sko (ju go slo ven sko) - bu gar skog ri va li te ta oko sta tu sa 
Var dar ske Ma ke do ni je. Bu gar sko-ju go slo ven ska ver bal na su če lja va nja na kon Re zo lu ci je 
Ko min for ma osta la su na ni vou pro pa gand nog „hlad nog ra ta” i ni su, za raz li ku od ge ril skih 
su ko ba na tlu Ma ke do ni je kra jem 19. i po čet kom 20. ve ka ili di rekt nih oru ža nih su ko ba Sr-
bi je i Bu gar ske, pred sta vlja lа ozbilj ni je bez bed no sne iza zo ve.

1) DA SMIP(PA-str. pov.), f-1, 1945-1946, d-6, str. pov. 399. Pred iz bor na po li tič ka si ta u ci ja u Bu gar skoj 
(18–31. ok to bra 1945).

2) „Po vo dom go vo ra Mar ša la Ti ta u Sko plju”, Po li ti ka, 18. 10. 1945.
3) Н. Чин го, н. д., str. 160–162.
4) Iz vo ri za isto ri ju SKJ, 23 str. 414, 439. DA SMIP(PA-str. pov.), f-1, 1945-1946, d-6, str. pov. 394, Na čel-

nik Po li tič kog ode lje nja MIP-a Jo že Bri lej – Po slan stvu FNRJ (So fi  ja), 29. 12. 1945.

Mr PETAR DRAGIŠIĆ   Jugoslavija, Bugarska i status Vardarske Makedonije 1944/45
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Sum mary

Yugo sla via, Bul ga ria and the Sta tus of 
Var dar Ma ce do nia 1944/45.

A long hi story of the Ser bian (Yugo slav) – Bul ga rian con fl icts over the sta tus of Ma ce-
do nia, which de te ri o ra ted the re la ti ons bet we en two ne ig hbors, af fec ted al so the re la ti ons 
bet we en the Yugo slav and the Bul ga rian com mu nists af ter the be gin ning of the Se cond 
World War in Yugo sla via. The at tempt to in clu de the com mu nist or ga ni za tion in Ma ce-
do nia in to the Bul ga rian Com mu nist Party as well as the dec la ra tion of the Bul ga rian 
Fat her land Front on the in de pen den ce of Ma ce do nia pro vo ked the pro tests of the Yugo-
slav Com mu nist Party. Ho we ver, af ter the co up d’etat in Bul ga ria in Sep tem ber 1944 the 
co a li tion go vern ment of Bul ga ria, led by the Bul ga rian Com mu nist Party, in con trast to 
the Bul ga rian op po si tion, of fi  ci ally ap pro ved of the Yugo slav po licy to wards Ma ce do nia. 
Thus, the long Ser bian (Yugo slav) – Bul ga rian dis pu te over Ma ce do nia ca me to an end. 
Alt ho ugh the „Ma ce do nian qu e sti on” be ca me an im por tant aspect of the Yugo slav-Bul ga-
rian pro pa gan da war fol lo wing the Re so lu tion of the Co min form in 1948, the „cold war” 
bet we en Yugo sla via and Bul ga ria did not esca la te in to anot her con fl ict over the sta tus of 
Ma ce do nia. 
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Mr Mla den ka IVAN KO VIĆ
In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je

JE VRE JI U JU GO SLA VI JI 1918–1952

Uvod

Kra lje vi na Sr bi ja je 27. de cem bra 1917. go di ne, pre ko Mi len ka Ve sni ća, svog po sla-
ni ka u Pa ri zu, upu ti la zva nič no pi smo ka pe ta nu Da vi du Al ba li,1 po zna tom ci o ni stič kom 
vo đi, ko jim je iz ra zi la po dr šku srp ske vla de i na ro da „vas kr snu ću je vrej ske dr ža ve u 
Pa le sti ni”. U isto ri o gra fi  ji se sma tra da je ovim Sr bi ja po sta la pr va dr ža va, po sle Ve li ke 
Bri ta ni je, ko ja je Je vre ji ma pri zna la pra vo na „dom”, a ta ko đe i na ma tič nu dr ža vu u Pa-
le sti ni. Pri to me su raz lo zi nje nog pri zna nja bi li prin ci pi jel ni i dru ga či je mo ti vi sa ni ne go 
bri tan ski.

U pred ve čer je Dru gog svet skog ra ta, ka da je ju go slo ven ska dr ža va, ne stan kom Če ho-
slo vač ke mar ta 1939. go di ne, osta la bez svog tra di ci o nal nog is po ru či o ca voj nog ma te ri-
ja la, jed no od re še nja ovog pro ble ma knez na me snik Pa vle Ka ra đor đe vić je po ku šao da 
na đe u ja ča nju od no sa sa SAD-om. U to me mu je svo je uslu ge sprem no po nu dio dr Da vid 
Al ba la. Po do la sku u Nju jork, on je pre ko svo jih pri ja telj skih i su na rod nič kih ve za us peo 
da se Ju go sla vi ji odo bri za jam od mil lion do la ra. Iako je to ostao je di ni fi  nan sij ski uči nak 
nje go ve mi si je, stvar ni efe kat ko jim je re zul ti ra lo nje go vo ne u mor no de lo va nje i kon tak ti 
sa lič no sti ma iz ra znih sfe ra jav nog ži vo ta je bio ne mer ljiv. Kao i pri li kom pret hod ne mi-
si je, dr Al ba la se in te ziv no za la gao na tri po lja: za ugro že nu do mo vi nu, za te snu sa ra đu sa 
sa ve zni ci ma i ci o ni stič ku ide ju. U na sto ja nji ma da što bo lje oba vi svo ju mi si ju, če sto je 

1) Ka pe tan Al ba la je u to vre me bio u mi si ji u SAD-u, u ko ju ga je upu ti la srp ska vla da u ci lju pri do bi ja nja 
ame rič kog jav nog mnje nja za srp sku stvar, a Mi len ko Ve snić je ta da u SAD-u bo ra vio, ta ko đe, dr žav nim po slo-
vi ma. Ar hiv je vrej skog isto rij skog mu ze ja Be o gra du (u da ljem tek stu AJIM), fond Za o stav šti na Da vi da Al ba le. 
De taljn lje vi de ti M. Ko lja nin, „Dru ga mi si ja dr Da vi da Al ba le u Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma 1939–1942 
go di ne”, Je vrej ski Zbor nik, Be o grad, 2003, str. 7–77. Dr Da vid Al ba la je bio je dan od osni va ča ci o ni stič kog 
po kre ta u Sr bi ji i ula zi u red ne ko li ko naj u gled ni jih i naj a gil ni jih ci o ni stič kih vo đa i ne u mor nih de lat ni ka za 
ostva re nje ci o ni stič kog sna o for mi ra nju Erec Iz ra e la, ma tič ne ze mlje za sve Je vre je sve ta.

Al ba la je ro đen u Be o gra du. Za vr šio je me di ci nu u Be ču. Bio je po li glo ta. Osim srp skog, go vo rio je i ne-
mač ki, fran cu ski, en gle ski, ita li jan ski i špan ski. Za vre me bal kan skih ra to va je slu žio kao trup ni le kar. U Pr vom 
svet skom ra tu je, ta ko đe, slu žio kao trup ni le kar - re zer vni sa ni tet ski ofi  cir do ju na 1917. go di ne ka da je bio 
sta vljen na ras po la ga nje Min star stvu ino stra nih po slo va Sr bi je. To kom 1917. i 1918. go di ne uče stvo vao je kao 
član de le ga ci je Kra lje vi ne SHS u Pa ri zu. Bio je član Kra ljev ske srp ske po li tič ke mi si je u SAD-u, gde je i umro 
vr še ći po ve re ne mu za dat ke.
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na i la zio na ne ra zu me va nje i su rev nji vost kod ta mo šnjeg ju go slo ven skog po sla ni ka Kon-
stan ti na Fo ti ća, ko ji ni je bio baš odu še vljen što je Da vid Al ba la, kao spe ci jal ni kne žev 
de le gat pri Ju go slo ven skom kra ljev skom po slan stvu, imao ovla šće nja da, po ne kad, de la i 
bez nje go vog zna nja i ovla šće nja.

Si ste mat skom pri me nom an ti se mit skih za ko na, u pe ri o du Dru gog svet skog ra ta, ži vo-
te je iz gu bi lo oko 80% od ukup nog bro ja ju go slo ven skih Je vre ja, od no sno pre ko 60.000 
lju di. Me đu tim, tre ba na gla si ti i to da to kom Dru gog svet skog ra ta ju go slo ven ski Je vre ji 
ni su bi li sa mo žr tve i ne mi sve do ci de ša va nja. Oni su ak tiv no uče stvo va li u re do vi ma 
par ti zan skog na rod no o slo bo di lač kog po kre ta u bor bi pro tiv oku pa to ra. Bi li su, pro cen tu-
al no, pod jed na ko za stu plje ni kao i svi ju go slo ven ski na ro di – uče sni ci ovog po kre ta. Po 
za vr šet ku rat nih dej sta va pri hva ti li su se te škog za dat ka da, za jed no sa osta lim svo jim su-
na rod ni ci ma, ob no ve po ru še nu i ra zo re nu do mo vi nu. Svoj do pri nos su da li ka ko na po lju 
unu tra šnje iz grad nje dr ža ve i dru štva ta ko i na ostva re nju spolj no po li tič kih ve za i ci lje va 
ko ji ma je te ži la no va Ju go sla vi ja. 

Ka da je, stva ra njem dr ža ve Iz rael 14. ma ja 1948. go di ne, je vrej ski na rod do bio svo-
ju ma tič nu ze mlju, mno gi ju go slo ven ski Je vre ji su is ko ri sti li pri li ku da se ise le, što im 
ju go slo ven ske vla sti ni su za bra nji va le, kao što je to bio slu čaj u osta lim ze mlja ma tzv. 
„so ci ja li stič kog blo ka”. Je vre ji po re klom iz Ju go sla vi je su na sta vi li da ne gu ju ve ze sa 
biv šom do mo vi nom.

Ži vot u Kra lje vi ni

Stva ra njem ju go slo ven ske dr ža ve 1918. go di ne, u nje nim okvi ri ma su se na šli Je vre ji 
iz Sr bi je, kao i oni iz osta lih ju žno slo ven skih ze ma lja ko je su do tle bi le u sa sta vu Austro-
Ugar ske. Me đu nji ma su po sto ja le znat ne raz li ke po po re klu, je zi ku, kul tu ri, tra di ci ja ma, 
pa i so ci jal noj struk tu ri. U kra je vi ma ju žno od Sa ve i Du na va su ve ći nom ži ve li Se far di, 
a u osta lim de lo vi ma Kra lje vi ne Ašken zi.

Oko dve tre ći ne Je vre ja ko ji su na se lja va li te ri to ri ju Kra lje vi ne Ju go sla vi je je bi lo 
po po re klu iz is toč no e vrop skih i sred njo e vrop skih ze ma lja (Če ška, Slo vač ka, Ma đar ska, 
Polj ska, Austri ja, Ne mač ka), tj. Aške na zi, ko ji su kao svoj ma te r nji je zik upo tre blja va li 
ji diš, a jed na tre ći na je pri pa da la Je vre ji ma ko ji su vo di li po re klo iz Špa ni je, Por tu ga li je, 
Ita li je, Tur ske i ostlih bal kan skih dr ža va. To su bi li Se far di, a nji hov ma te ri nji je zik se 
na zi vao la di no.1 

Ka rak te ri stič no je da je naj ve ći broj je vrej skih sta nov ni ka ži veo u ve li kim ur ba nim 
cen tri ma.2 Sve ga oko 5% od ukup nog bro ja Je vre ja je ži ve lo u se o skim na se lji ma. Sa de-
mo graf skog sta no vi šta je ka rak te ri stič no i to da je, u od no su na uku pan broj sta nov ni ka 
je vrej skog po re kla, ova et nič ka gru pa ci ja da va la vi sok pro ce nat rad ni ka ko ji su ra di li u 
„ne pro duk tiv nim” za ni ma nji ma, što je sa mo po se bi in te re san tan po da tak jer zna či da se 
na ve de nim za ni ma nji ma ba vi lo 70% Je vre ja u od no su na sa mo 10% rad no spo sob nog sta-
nov ni štva u Kra lje vi ni. Su de ći po uče šću u pri vred nim gra na ma, je vrej sko sta nov ni štvo 

1) Pre ma: Že ni Lebl, Do „ko nač nog re še nja”, Je vre ji u Be o gra du 1521–1942, Be o grad, 2001, str. 171.
2) U 11 me sta – Be o grad, Za greb, Sa ra je vo, Su bo ti ca, No vi Sad, Sko plje, Osi jek, Zre nja nin, Bi tolj, Sen ta 

i Ze mun, ži ve lo je oko tri če tvr ti ne od ukup nog bro ja Je vre ja u Ju go sla vi ji, dok su osta li bi li na sta nje ni po ma-
njim gra do vi ma. Da vid Pe re ra, „Ne ki sta ti stič ki po da ci o Je vre ji ma u Ju go sla vi ji u pe ri o du od 1938. do 1965. 
go di ne”, Je vrej ski al ma nah 1968–1970, Be o grad, 1970, str. 135. 
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se naj ma je ba vi lo po ljo pri vre dom, ne sto vi še za nat stvom, ali je za to nje go vo pri su stvo 
bi lo zna čaj no u obla sti in du stri je, a pre o vla đu ju će u tr go vi ni i ban kar stvu. Kao in te re sant-
ne mo že mo na ve sti po dat ke o pro fe si ja ma ko ji se, do du še, ne od no se na ceo me đu rat ni 
pe riod već sa mo na 1939/40. go di nu, tj. ne po sred no pred rat. Po da ci su sle de ći: oko 2.000 
za na tli ja, 5.000 tr go va ca, 550 le ka ra, 350 advo ka ta, 170 in že nje ra, 100 apo te ka ra, 60 ve-
te ri na ra, 130 pro fe so ra i uči te lja, 350 ra bi na i dru gog sve šte nič kog oso blja, 400 in du stri ja-
la ca, 120 ban ka ra, 500 dr žav nih či nov ni ka, 4.200 pri vat nih či nov ni ka, 1.300 tr go vač kih 
za stup ni ka, 300 in du strij skih rad ni ka, a sa mo 130 po ljo pri vred ni ka i 700 onih ko ji su se 
ba vi li osta lim za ni ma nji ma. Ta ko đe su za ni mlji vi i po da ci o škol skoj omla di ni, iz istog 
pe ri o da: 3.200 uče ni ka osnov nih ško la, 3.000 uče ni ka gim na zi ja i slič nih sred njih ško la, 
550 uče ni ka tr go vač kih aka de mi ja, sred njih teh nič kih i dru gih struč nih ško la, 700 stu de-
na ta na uni ver zi te ti ma i dru gim vi so kim ško la ma, 350 uče ni ka u pri vre di itd. U obla sti 
spolj no tr go vin ske raz me ne, Je vre ji su ima li ap so lut no pre i muć stvo u tr go vin skoj raz me ni 
iz me đu Kra lje vi ne i no vo stvo re ne je vrej ske dr ža ve u Pa le sti ni.

Za raz li ku od dru gih ma nji na, ko je su uglav nom na se lja va le kom pakt ne te ri to ri je unu-
tar dr žav nih gra ni ca, je vrej sko sta nov ni stvo je ži ve lo u ma lim sku pi na ma, ra su to ši rom 
ze mlje, če sto, na ro či to u po čet ku, čvr šće me đu sob no po ve za no u gru pe pre ma ze mlji iz 
ko je su do šli, ne go za jed nič kom re li gi jom i et nič kom oso be no šću. Pre ma po slednjm sta-
ti stič kim po da ci ma iz 1938. go di ne, u Ju go sla vi ji je bi lo 17.370 je vrej skih po ro di ca sa 
71.342 čla na i oko 4.000-5.000 Je vre ja stra nog dr ža vljan stva ko ji su iz ra znih evrop skih 
dr ža va do šli u Ju go sla vi ju1 i u njoj za kra ći ili du ži vre men ski pe riod na šli uto či ste.2 Je vre-
ja je bi lo u svim po kra ji na ma, sem Slo ve ni je, gde je ži ve lo sa mo sto ti nak Je vre ja, i Cr ne 
Go re, gde je nji hov broj nost bi la još ma nja. U me đu rat nom pe ri o du, kao i ne po sred no 
po sle Dru gog svet skog ra ta, upra vo iz spo me nu tog raz lo ga, evi den ci ju o Je vre ji ma u ove 
dve po kra ji ne je vo di la Je vrej ska op šti na iz Za gre ba. 

Osnov na or ga ni za ci o na je di ni ca je vrej ske za jed ni ce je bi la je vrej ska grad ska op šti na. 
Ne po sred no pred iz bi ja nje Dru gog svet skog ra ta, na te ri to ri ji Ju go sla vi je je po sto ja lo 117 
grad skih op šti na, od ko jih je 105 bi lo učla nje no u je din stve ni Sa vez je vrej skih ve ro i spo-
ved nih op šti na, a 12 je bi lo iz dvo je no u Udru že nje je vrej skih or to dok snih op šti na.3 Po 
pra vi lu, Se far di i Aške na zi, iako pri pad ni ci je din stve nog Sa ve za, bi li su učla nje ni u po-
seb ne op šti ne, čak i ka da su ži ve li u istom gra du, bo go slu že nja su oba vlja li u odvo je nim 
si na go ga ma,4 a i gro blja su im bi la odvo je na. U ve ćim gra do vi ma su bi le or ga ni zo va ne 
grad ske je vrej ske op šti ne, a sve one su bi le udru že ne u Sa vez je vrej skih ve roi spo ved nih 
op šti na, ra di ko or di na ci je nji ho vih ak ci ja i me đu sob ne po mo ći.

1) Da vid Pe re i ra, n. d., str. 135.
2) Uglav nom su to bi li Je vre ji - iz be gli ce iz dru gih dr ža va ko ji su Ju go sla vi ju na mer va li da is ko ri ste tek 

kao ze mlju tran zi ta, u že lji da stig nu na svo je kraj nje od re di šte – Pa le sti nu, ali im je ta na me ra bi va la osu je će-
na pa su bi li pri mo ra ni da se na sta ne u Ju go sla vi ji, gde ih je za te kao rat, te su tu i stra da li. De ta ljn i je vi de ti u: 
Mi lan Ri sto vić, U po tra zi za uto či stem. Ju go slo ven ski Je vre ji u bek stvu od ho lo ka u sta 1941–1945, Be o grad, 
1998, str. 495.

3) Ovo udru že nje je bi lo osno va no 1924. go di ne. Naj ve ći grad ski cen tar je bio u Su bo ti ci. In te re sant no je 
na po me nu ti da je Voj vo di na u ce lom po sma tra nom pe ri o du bi la te ri to ri ja na ko joj su, uglav nom, bi le sme šte ne 
or to dok sne op šti ne. One su na ovom pro sto ru ob no vi le svo ju de lat nost ne po sred no po sle II svet skog ra ta, u 
no voj Ju go sla vi ji. Neo me ta no su po sto ja le sve do po čet ka or ga ni zo va nog ise lja va nja je vrej skog sta nov ni stva u 
Pa le sti nu (Iz rael), ka da su se svi ko lek tiv no ise li li.

4) Jed na od naj po zna ti jih i naj lep ših be o grad skih se fard skih si na go ga, si na go ga Bet Iz rael, te ško je stra-
da la u to ku Dru gog svet skog ra ta, naj pre od ne mač kog, a ka sni je i od sa ve znič kog bom bar do va nja. Na nje nim 
te me lji ma je ka sni je sa gra đe na Ga le ri ja fre sa ka u uli ci Kra lja Uro ša.

Mr MLADENKA IVANKOVIĆ     Jevreji u Jugoslaviji 1918–1952.
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Ide ja o udru ži va nju po je di nač nih grad skih je vrej skih op šti na na pro sto ru na ko jem 
je ka sni je bi la for mi ra na ju go slo ven ska dr ža va je po sto ja la i pre Pr vog svet skog ra ta. 
Ali, tek po sle stva ra nja Kra lje vi ne bi lo je za i sta mo gu će spro ve sti ovu ide ju u de lo. Pri-
prem ni pe riod za stva ra nje or ga ni za ci je ko ja bi pred sta vlja la sve ju go slo ven ske Je vre je 
tra jao je od 1919. do 1920. go di ne. Je din stve ni Sa vez je vrej skih ve ro i spo ved nih op šti na 
Ju go sla vi je (u da ljem tek stu: SJVOJ) je bio for mi ran 1920. Pr vi pred sed nik je bio Hu go 
Špi cer,1 a pot pred sed nik Fri drih Pops.2 Pe riod od 1921. do 1933. bio je zna ča jan kao pe-
riod u ko jem je do šlo do učvr šće nja me đu sob nih ve za i si tu i ra no sti Za jed ni ce u okvi ru 
Kra lje vi ne. U tom pe ri o du su Je vre ji do bi li i svog pred stav ni ka u Skup šti ni u lič no sti ra-
bi na dr Isa ka Al ka la ja.3 Ta ko đe, u ovom pe ri o du je bio do net i Za kon o je vrej skoj ver skoj 
za jed ni ci,4 ko jim je bio prav no ure đen po lo žaj Je vre ja u Ju go sla vi ji. Ovim za ko nom je, 
iz me đu osta log, bio od re đen i iz nos dr žav ne sub ven ci je, ko ji je, ako se po sma tra u od no-
su na broj pri pad ni ka, bio naj ve ći u dr ža vi. U Sa ra je vu je, u ovom pe ri o du, bio osno van 
Sred nji je vrej ski te o lo ški za vod. Na osni vač kom sa stan ku Svet skog je vrej skog kon gre sa 
1936. go di ne ju go slo ven ski sa vez je imao svo je pred stav ni ke i bio je je dan od osni va ča. 
Naj zad, pe riod od 1933. go o di ne do po čet ka ra ta u Ju go sla vi ji je za je vrej sku po pu la ci ju 
u Ju go sla vi ji, kao i svu da u sve tu, bio te žak. To je bi lo vre me ja ča nja an ti se mi ti zma svu da 
u sve tu, pa ta ko i u Kra lje vi ni.

Pod ve li kim psi ho lo škim pri ti skom, za bri nut ve sti ma o sud bi ni svo jih su na rod ni ka u 
ze mlja ma ko je su već bi le u za gr lja ju Tre ćeg raj ha, ve li ki broj ju go slo ven skih Je vre ja se 
okre tao očaj nič kom pri be ži štu – na pu šta nju ve re svo jih pre da ka i pri hva ta nju onih kon fe-
si ja za ko je su pret po sta vla li da će im po mo ći da pre ži ve zla vre me na ko ja su na i la zi la.5 
Me đu tim, to im, evi dent no, ni je mno go po mo glo jer su u ju go slo ven skoj štam pi, ne ki na 
već na stu pa ju ćem ta la su an ti se mit ske hi ste ri je, a ne ki iz či stog sen za ci o na li zma i ne pri me-
re ne in dig na ci je, s pre zre njem ko men ta ri sa li ovo, ozbilj nim okol no sti ma iza zva no, po kr-
šta va nje Je vre ja i na zi va li ih be gun ci ma, iz da ji ca ma, ku ka vi ca ma, ot pad ni ci ma i ni skim 
slo jem lju di.6 I po red svih od ri ca nja i psi ho lo ških tra u ma ko je su mo ra li da pre tr pe zbog 
pre la ska u tu đu ve ru, i po red to ga što su po kr šte ni Je vre ji pre ki nu li ve ze sa je vrej stvom i 
je vrej skom za jed ni com i tru di li se da se uklo pe, po sva ku ce nu, i u skla du sa no vim sta tu-
som, tre ba na gla si ti da su svi oni, po iz vr še noj oku pa ci ji bi li, u smi sli ne mač kih od red bi, 
sma tra ni za li ca je vrej skog po re kla i kao ta kva tre ti ra ni.7

U go di na ma ko je su pret ho di le otvo re nom oru ža nom su ko bu sa Tre ćim raj hom, vla-
da Kra lje vi ne Ju go sla vi je je bi la ozbilj no za bri nu ta za op sta nak svo je dr ža ve i sud bi nu 
svo jih na ro da. Osno va ove bo ja zni je ima la re al no is ho di šte u po stav ka ma i for mu la ci ji 
„na uč nog” po la zi šta na ci o nal so ci ja li stič ke te o ri je o bi o lo škoj nad mo ći „ari jev ske”, od no-
sno ne mač ke ra se ko ju je pri ro da pred o dre di la da vla da dru gim na ro di ma, ili da ih uni šti. 

1) Advo kat iz Osi je ka.
2) Advo kat iz Be o gra da.
3) Dr Isak A. Al ka laj je na me sto vr hov nog ra bi na Kra lje vi ne SHS bio po sta vljen no vem bra 1923. go di ne, 

a do ta da je bio glav ni ra bin be o grad ske se fard ske op šti ne.
4) Pro gla šen 13. de cem bra 1929. go di ne pod ime nom „Za kon o ver skoj za jed ni ci Je vre ja u Kra lje vi ni 

Ju go sla vi ji”. Ivan La zic, „Prav ni po lo žaj ver skih za jed ni ca u sta roj i no voj Ju go sla vi ji”, Na še te me, 6, Za greb, 
1967, str. 1097.

5) Pre ma sta ti sti ci ko ju je ob ja vio Sa vez JVOJ, iz je vrej stva je, to kom 1938. go di ne, is tu pio 821 Je vre jin, 
i to 241 stra ni i 580 ju go slo ven skih dr ža vlja na. Ovaj ne sra zmer no ve li ki broj po kr šte nih tu ma čio se psi ho zom 
stra ha ko ja je te go di ne na sta la u Ju go sla vi ji u ve zi sa gla si na ma o do no še nju pro ti vje vrej skih za ko na. Že ni Lebl, 
n. d., Be o grad, 2001, str. 272.

6) Že ni Lebl, n. d., str. 273–274.
7) Isto.
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U pred o dre đe noj hi je rar hi ji na ro da, na dnu le stvi ce su bi li slo ven ski na ro di ko ji ma je bi lo 
do zvo lje no da oču va ju bi o lo šku sup stan cu, ali im je tre ba lo unu šti ti dr žav nost i pre tvo ri ti 
ih u slu ge Raj ha. Po čet kom 1940. go di ne, iz go vo ra ko ji je Hi tler odr žao po vo dom go di-
šnji ce stu pa nja na vlast, mo glo se sa svim ja sno shva ti ti da bi i pri pad ni ci dru gih na ro da, 
naj pre slo ven skih kao naj ni žih na dnu po želj ne le stvi ce, mo gli bi ti kla si fi  ko va ni kao „ra-
sno ne po želj ni” i tre ti ra ni kao ta kvi. To je, fak tič ki, zna či lo da je i sta nov ni štvo Kra lje vi-
ne, bu du ći ve ći nom slo ven sko, mo glo iz gu bi ti sta tus na ro da na „le stvi ci” (ka ko je to već 
bi lo pred vi đe no za Polj sku) i pre ći u ka te go ri ju na ro da ko ji se već na la zio van sva ke hi je-
rar hi je, ta mo gde je, pre ma ra si stič koj te o ri ji, pri pa dao je vrej ski na rod, ko ji je, u skla du sa 
ovom kva zi na uč nom te o ri jom, bio iden ti fi  ko van sa Ap so lut nim zlom, ne pri ja te ljem ce log 
čo ve čan stva, ra di či jeg spa sa je mo rao bi ti si ste mat ski i pot pu no uni šten.1 Hi tler lič no je 
raz mi šljao o „po lo ni za ci ji” Sr bi je, a od bli skih sa rad ni ka je do bi jao i su ge sti je da pot pu no 
uni šti Sr be. Prak tič ni voj ni, po li tič ki i eko nom ski raz lo zi su sva ka ko bi li osnov ni ci lje vi 
ve li kog ne mač kog Raj ha u de lo va nju pre ma Ju go sla vi ji i pre ma Sr bi ma, a mo ti va ci o ne i 
ide o lo ške osno ve tog de lo va nja bi le su u svo joj su šti ni ra si stič ke.2

Ovu na go ve šte nu, ali objek tiv no vr lo re al nu i bli sku pret nju tre ba, sva ka ko, uze ti u ob-
zir pri od re đi va nju sta va o od lu ci vla de Kra lje vi ne Ju go sla vi je da do ne se Ured bu o upi su 
u ško le li ca je vrej skog po re kla u škol skoj 1940/41. go di ni. Ured ba ni je bi la do ne ta ola ko 
i bez ve li kih di le ma i pret hod nih kon sul ta ci ja. Glav ni za go vor nik i ini ci ja tor do no še nja 
ove i dru gih ured bi ko je su bi le otvo re no an ti se mit skog ka rak te ra, bio je An tun Ko ro šec, 
ta da šnji mi ni star pro sve te.3 Ko nač nom uob li ča va nju i ozva ni če nju Ured be je pret ho di la 
ži va i do bro or ga ni zo va na ak tiv nost SJVOJ u na sto ja nju da se pro na đe na čin da se nje no 
do no še nje bar od lo ži ili da se ne ka ko dru ga či je spre či da Je vre ji po sta nu gra đa ni dru gog 
re da u svo joj ze mlji. Či ta vih me sec da na, od 3. sep tem bra do 3. ok to bra 1940. go di ne, 
pred stav ni ci SJVOJ su ne u mor no obi la zi li ka bi ne te i vo di li raz go vo re sa go to vo svim mi-
ni stri ma u vla di. Kod mi ni stra Ko ro še ca je već 4. ok to bra na pre go vo re oti šao lič no vr hov-
ni ra bin Ju go sla vi je dr Isak Al ka laj. Već sle de ćeg da na go spo din Al ka laj je, za jed no sa dr 
Fri dri hom Po psom, pred sed ni kom SJVOJ, po se tio i mi ni stra prav de, dok to ra La za ra Mar-
ko vi ća. Vr hov ni ra bin Ju go sla vi je je, po ovom pi ta nju, bio pri mljen i u audi jen ci ju kod 
kne za - na me sni ka Pa vla Ka ra đor đe vi ća lič no. Dva da na ka sni je je po se tio i pred sed ni ka 
Mi ni star skog sa ve ta Dra gi šu Cvet ko vi ća. Za to vre me pred stav ni ci SJVOJ su po se ti li i sle-
de će lič no sti: mi ni stre Bran ka Ču bri lo vi ća i Ju ra ja Šu te ja, pot pred sed ni ka Mi ni star skog 
sa ve ta dr Vlat ka Ma če ka, kao i pred sed ni štvo Na rod ne od bra ne i ju go slo ven skog So ko la. 
Pri svim audi jen ci ja ma i raz go vo ri ma ko ji su ta da vo đe ni, osim u audi je ci ji kod mi ni stra 
Ko ro še ca, ko ji ni je skri vao svo ja ube đe nja i na me re, pred stav ni ci SJVOJ su do bi li uve ra-
va nja da je ova me ra sa mo pri vre me na i da će ve ro vat no bi ti po vu če na, a da će „pri li ka ma 
na met nu te me re”, ako do njih uop šte bu de do šlo, bi ti vr lo bla ge.4 I po red svih ovih uve ra-
va nja i obe ća nja sa naj vi šeg ni voa, Ured ba je već bi la pri pre mlje na, zva nič no ob ja vlje na 
u Slu žbe nim no vi na ma 5. ok to bra 1940. go di ne5 i od mah stu pi la na sna gu na te ri to ri ji 

1) Ova ide o lo ška po stav ka je uob li če na u dr žav ni pro gram uni šte nja Je vre ja i po zna ta je pod ime nom 
„ko nač no re še nje je vrej skog pi ta nja”. Pre ma Mi lan Ko lja nin, „Ne mač ka oku pa ci o na po li ti ka i ge no cid nad Je-
vre ji ma u Sr bi ji 1941–1942. god”, Ge no cid u 20. ve ku na pro sto ri ma ju go slo ven skih ze ma lja, Zbor nik ra do va, 
Be o grad, 2005, str. 110–133.

2) Mi lan Ri sto vić, Ne mač ki „no vi po re dak” i Ju go i stoč na Evro pa 1940/41–1944/45. Pla no vi o bu duć no sti 
i prak sa, Be o grad, 1991, str. 47–55, 87–89.

3) Ina če an ti se mi ta po ube đe nju.
4) Že ni Lebl, n. d., str. 277.
5) Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Ju go sla vi je, br. 229-LXXX-A, str. 1859, 5. ok to bar 1940. go di ne.

Mr MLADENKA IVANKOVIĆ     Jevreji u Jugoslaviji 1918–1952.
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ce le Ju go sla vi je. Uko li ko uva ži mo re le vant ne sta ti stič ke po dat ke za pe riod 1939/1940, 
do la zi mo do in for ma ci ja da je bez mo guć no sti po ha đa nja na sta ve osta lo 7.800 je vrej ske 
de ce svih uz ra sta ko ja su već bi la ob u hva će na si ste mom ško lo va nja, kao i da je, po ten-
ci jal no, ovo osnov no ljud sko pra vo bi lo us kra će no za oko 3.000 je vrej ske de ce ko ja su 
tek sta sa la za po la zak u ško lu i tre ba lo da se po pr vi put upi šu u pr vi raz red osnov ne 
ško le. Ovu ured bu, kao i sve osta le ured be otvo re no an ti se mit skog sa dr ža ja ko je su iza 
nje usle di le, pot pi sa li su naj pre pred sed nik Mi ni star skog sa ve ta Dra gi ša Cvet ko vić i njen 
pot pred sed nik Vlat ko Ma ček, a iza njih i svi osta lih mi ni stri. Sem kraj nje re strik tiv nih od-
red bi o upi su li ca je vrej skog po re kla u škol ske usta no ve na svim ni vo i ma, u istom bro ju 
Slu žbe nih no vi na je bi la ob ja vlje na i Ured ba ko jom se Je vre ji ma za bra nji va lo tr go va nje 
pred me ti ma za ljud sku is hra nu.1 Pre gle dom i ana li zom pret hod no na ve de nih sta ti stič kih 
po da ta ka, do la zi mo do za ključ ka da je ovom ured bom bi lo di rekt no po go đe no 7.530 li ca 
je vrej ske na ci o nal no sti, uglav nom mu škog po la, za ko je mo že mo pret po sta vi ti da su bi li 
u po zi ci ji je di nog hra ni o ca po ro di ce. Ti me od red be ove ured be do bi ja ju na svo joj te ži ni 
i po ka zu ju od su stvo hu ma no sti. Ta ko đe, Ured bom je in di rekt no bi lo po go đe no i 350 li ca 
ko ja su vr ši la ra bin ske i osta le sve šte nič ke du žno sti, kao i 700 li ca ko ja su bi la svr sta na u 
ka te go ri ju osta lih za ni ma nja.

Usva ja nje ovih ured bi i pri me na tzv. NU ME RUS CLA U SUS-a na od re đe ni deo gra-
đan stva pred sta vlja naj u oč lji vi ji po ka za telj po čet ka dis kri mi na tor ske po li ti ke pre ma Je-
vre ji ma u Kra lje vi ni Ju go sla vi ji. Do nji ho vog ko nač nog uob li ča va nja i do no še nja ni je 
do šlo sa svim jed no stav no i glat ko. Ka da su već bi le do ne te i stu pi le na sna gu, bi le su 
oprav da va ne kao iz nu đe ne re al nom me đu na rod nom si tu a ci jom i po tre bom da se na taj 
na čin uči ni is ko rak i pru ži do kaz do bre vo lje opa snom su se du ko ji je u je sen te, 1940. 
go di ne već pre ga zio ce lu Evro pu. Me đu tim, evi dent no je da su ovi dis kri mi na tor ski za-
kon ski ak ti bi li iz raz shva ta nja u vla di i osta lim re le vant nim struk tu ra ma ju go slo ven skog 
dru štva, a uzev ši u ob zir sve re al ne i pret po sta vlje ne pret nje ra si stič ke ide o lo gi je na ci zma 
o ko ji ma smo već go vo ri li, da po sto ji stvar na po tre ba za za šti tom na ci o nal nih in te re sa na 
na čin ka ko su to uči ni le i osta le evrop ske dr ža ve (i ne sa mo one) i da se ne tre ba oglu ši ti 
na sa ve te i pri mer ve li kog Raj ha.

Iako se naj ve ći deo slo ven skog i osta log sta nov ni štva Kra lje vi ne Ju go sla vi je bri nuo 
uglav nom za svoj lič ni op sta nak i tra žio na čin da „pre gr mi” zla vre me na ko ja su na i la zi-
la, ne po ka zu ju ći otvo re no an ti se mi ti zam u onoj me ri u ko joj je to bi lo iz ra ža va no kod 
ne kih dru gih na ro da i dr ža va, ipak je bi lo po je di na ca i raz li či tih kraj nje de sni čar ski or ga-
ni zo va nih po kre ta ko ji su u svo jim pro gra mi ma otvo re no za stu pa li po tre bu spro vo đe nja 
za ko na o či sto ći ra se i ko ji su de lo va li u skla du s tim, otvo re no i bez ozbilj ni jih sank ci ja 
od stra ne vla sti.2

U ce lom ovom pe ri o du, je vrej ske op šti ne su se tru di le da pa žlji vo pra te sve pro me ne u 
po na ša nju dr žav nih vla sti i po li ti ke pre ma na ci o nal nim i dru gim ma nji na ma, ka ko bi mo gle 
re a go va ti na vre me, pri la go di ti se ak tu el nim zah te vi ma i za šti ti ti svo je član stvo. Osnov na 
po lja de lat no sti bi la su: hu ma ni tar ni, kul tur no-umet nič ki, re li gi o zni, pe da go ški i rad na po-
pu la ri za ci ji spor ta, slič no kao što je to bio slu čaj i kod osta lih ma nji na u Ju go sla vi ji.

1) Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Ju go sla vi je, br. 229-LXXX-A, str. 1858, 5. ok to bar 1940. go di ne.
2) Kao što je, na pri mer, bio Zbor, pro fa ši stič ka or ga ni za ci ja Di mi tri ja Ljo ti ća, stvo re na po ugle du na 

Na ci o nal so ci ja li stič ku par ti ju Ne mač ke, na ci o na li stič ka or ga ni za ci ja Slo bod ni jug Milana Sto ja di no vi ća, na ci o-
na li stič ki po kre ti u Cr noj Go ri, Hr vat skoj i Slo ve ni ji, kao i pro fa ši stič ki ori jen ti sa ni po kre ti ne kih na ci o nal nih 
ma nji na. Svi oni su svo ju in sti tu ci o nal nu or ga ni za ci ju u pot pu no sti spro ve li po sle voj nog slo ma i oku pa ci je 
ju go slo ven skog pro sto ra i sta vi li se na ras po la ga nje oku pa ci o nim vla sti ma.
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Ka da go vo ri mo o po li tič kom an ga žo va nju Je vre ja, tre ba lo bi da zna mo da je njiho vo 
od re đe nje pre ma ši roj dru štve noj i dr žav noj za jed ni ci ima lo po la zi šte u lič nom raz re še nju 
osnov nog pi ta nja i di le me: da li je je vrej stvo sa mo ve ra ili je i na ci ja. Od to ga je za vi si lo 
i for mi ra nje nji ho vog od no sa i za u zi ma nja sta va u sva ko dnev n om za jed nič kom ži vo tu sa 
osta lim gra đa ni ma. Pre ma od re đe nju po ovom pi ta nju pro fi  li sa le su se tri osnov ne gru pe: 
ci o ni sti, in te gra ci o ni sti i asi mi la ci o ni sti. Asi mi la ci o ni sti su sma tra li da je neo p hod no da 
se Je vre ji od rek nu sva kog is ti ca nja svo jih re li gi o znih i dru gih po seb no sti ka ko bi se što 
pot pu ni je uklo pi li u sre di nu u ko joj su ži ve li, što je u kraj njem is ho du zna či lo pot pu no 
pre ki da nje svih ve za sa je vrej stvom. In te gra ci o ni sti su sma tra li da Je vre ji tre ba da in si sti-
ra ju na to me da za dr že svo ju re li gi ju, ju da i zam, kao bit nu od li ku svo je po seb no sti, dok su 
se be na ci o nal no do ži vlja va li kao pri pad ni ke na ro da u či joj dr ža vi ži ve.1 Naj ve ći i naj bo lje 
or ga ni zo van deo Je vre ja u Kra lje vi ni je pri pa dao ci o ni stič ki ori jen ti sa noj gru pi. Oni su 
in si sti ra li na to me da ju da i zam ne pred sta vlja sa mo re li gi o znu, već i na ci o nal nu ka te go-
ri ju i da je po treb no uči ni ti sve ka ko bi se osno va la je vrej ska dr ža va u Pa le sti ni, ku da bi 
se ka sni je od se li li svi Je vre ji. U me đu rat nom pe ri o du ci o ni stič ki po kret je imao do sta pri-
sta li ca u Ju go sla vi ji.2 Nji ho ve ide je su, te ri to ri jal no po sma tra no, bi le spo ri je pri hva ta ne 
u Be o gra du i Sr bi ji. Kao osnov ni raz log to me mo že se uze ti vi sok ste pen in te gri sa no sti 
se fard skog sta nov ni štva, ko je je pre o vla đi va lo na ovim pro sto ri ma, u sr bi jan sko dru štvo, 
a ko ji je bio ostva ren još i pre Pr vog svet skog ra ta i uje di nja va nja ju žno slo ven skih te ri to-
ri ja u jed nu dr za vu.3 Ka da je, po sle 1933. go di ne, do šlo do po ra sta an ti se mi ti zma u ce loj 
Evro pi, ide ja ci o ni zma je za do bi la broj ne pri sta li ce. Iz mno gih ze ma lja su kre nu li či ta vi 
ta la si ile gal nog use lja va nja u Pa le sti nu, ali ne i iz Ju go o sla vi je. O to me naj re či ti je go vo re 
po da ci pre ma ko ji ma se u Pa le sti nu ise li lo 3% evrop skih, a tek 1% ju go slo ven skih Je-
vre ja. Ju go slo ven ski gra đa ni je vrej skog po re kla su se u Pa le sti nu ise lja va li po je di nač no, 
uglav nom iz eko nom skih raz lo ga.

Rat ni pe riod

Plan o pot pu nom uni šte nju Je vre ja u Evro pi uop šte, pa ta ko i u Ju go sla vi ji, naj ve ćim 
de lom je bio i spro ve den u to ku Dru gog svet skog ra ta. Sa na pa dom si la Oso vi ne i oku pa-
ci jom ju go slo ven skih te ri to ri ja po sle krat kog April skog ra ta, po če la je naj ve ća tra ge di ja u 
isto ri ji Je vre ja u Ju go sla vi ji. Te ri to ri ja Kra lje vi ne Ju go sla vi je je bi la ras ko ma da na i te ri to-
ri jal no pre o bli ko va na. For mal no gle da no, oku pa to ri su bi li raz li či ti. Po red Ne ma ca, u po-
je di nim de lo vi ma su bi li pri sut ni Ita li ja ni, Ma đa ri i Bu ga ri. Ta ko đe i unu tra šnje ure đe nje 
i li ni ja od go vor no sti pre ma oku pa tor skoj vla sti su bi li raz li či to or ga ni zo va ni. Su štin ski, 
me đu tim, u spro vo đe nju me ra ko ji ma je tre ba lo da se obez be di po sti za nje „ko nač nog re-
še nja” na svim ter to ri ja ma ni je bi lo ni ka kve raz li ke. Bu du ći da se dr žav na tvo re vi na pod 
na zi vom Ne za vi sna Dr ža va Hr vat ska, na sta la na pro sto ru ne kad ašnje Hr vat ske i Bo sne 
i Her ce go vi ne, po ka za la kao ko o pe ra tiv na, dok su na te ri to ri ji ko ja u ne mač kim voj nim 
kru go vi ma ni je ima la ne ki po se ban na ziv, već je ozna ča va na kao „Pod ruč je voj nog uprav-
nog ko ma dan ta u Sr bi ji”, ot po če li voj ni su ko bi sa dva usta nič ka po kre ta, ko mu ni stič kim 

1) Npr.: „Sr bi moj si je ve ve re” ili „Hr va ti iz re li tič ke ve ro i spo ve sti”.
2) Kao i me đu je vrej stvom ce log sve ta, uosta lom.
3) De talj ni je vi de ti: Ne boj ša Pe tro vic, Je vre ji u Sr bi ji 1918–1941, Be o grad, 1997, str. 236. 
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i le gi ti mi stič kim, ko ji su, uz to, još i sa ra đi va li me đu sob no, Hi tler je u Be o grad za voj nog 
za po ved ni ka po slao ge ne ra la Fran ca Be mea sa ovla šće nji ma da pri me ni sve po treb ne 
me re za svla da va nje ot po ra ta mo šnjeg sta nov ni štva. Be me je od mah na re dio da se, po red 
ko mu ni sta i osta lih sum nji vih li ca, uhap se i svi od ra sli je vrej ski mu škar ci i da se u slu ča ju 
gu bi ta ka Ver mah ta oni stre lja ju za oma zdu (bez ob zi ra na to da li su i sa mi bi li ko mu ni sti 
ili sim pa ti ze ri ovog po kre ta). Ovom za po ve šću, ko jom je ubi ja nje bi lo la žno pri ka za no 
kao voj na me ra, Be me je u Sr bi ji uveo ho lo ka ust.1 Na ovaj na čin su ne mač ke oku pa ci o ne 
sna ge u Sr bi ji ima le tu mon stru o znu „pri vi le gi ju” da se u re a li za ci ju „ko nač nog re še nja” 
uklju če u nje go voj naj ra ni joj fa zi. In ter ni ra nje Je vre ja u Sr bi ji je ot po če lo 15. ju la 1941. go-
di ne, for mi ra njem ”Je vrej skog lo go ra” u Šap cu. Upra vo su za to če ni ci ovog lo go ra, stre lja ni 
ok to bra 1941. go di ne, bi li pr ve žr tve pro kla mo va nog prin ci pa o oču va nju či sto će ra se.2

Na svim oku pi ra nim te ri to ri ja ma, po djed na ko, na sto ja lo se da se ce lo kup no je vrej sko 
sta nov ni štvo iz dvo ji i za tvo ri u lo go re ko ji su u po čet ku bi li za mi šlje ni kao rad ni, sa bir ni 
i kon cen tra ci o ni. Po la zi lo se od to ga da ni je „ko ri sno” od mah jed no stav no po gu bi ti li ce 
je vrej ske na ci o nal no sti, već da je mno go ce lis hod ni je naj pre upo tre bi ti ga kao rad nu sna-
gu, dok god je to mo gu će. Tek na kra ju pro ce sa to tal nog iz ra blji va nja ovog ljud skog bi ća 
je sle do vao od la zak u kon cen tra ci o ne lo go re, gde su za tvo re ni ci ma od u zi ma li pre o sta lu 
ode ću, pe dant no ih li ša va li zub nih i osta lih pro te za od ple me ni tog ma te ri ja la, a za tim bi 
ih li kvi di ra li fi zički. I ta da su bi li u pri li ci da is ko ri ste de lo ve nji ho vih zem nih osta ta ka 
za po tre be svo je za nat ske ma nu fak tu re, ili su ih, zbog ve li ke broj no sti i po tre be za br žim 
uni šte njem do ka za svo jih zlo či na, spa lji va li u kre ma to ri ju mi ma a njhov pe peo is ko ri šća-
va li da po ve ća ju plod nost svog ob ra di vog ze mlji šta. Ova kva sud bi na bi la je na me nje na 
i ju go slo ven skim Je vre ji ma. Po sto ja li su me šo vi ti lo go ri, u ko je su, po red Je vre ja, bi la 
za tva ra na i li ca osta lih na ci o nal no sti za ko ja je bi lo pro ce nje no da pred stav ljju pret nju za 
„no vi po re dak”, a po ne gde su bi li for mi ra ni i či sto je vrej ski lo go ri. Ov de će mo po me nu ti 
sa mo naj broj ni je i naj o zlo gla še ni je lo go re. Na te ri to ri ji Sr bi je: kon cen tra ci o ni lo gor To-
pov ske šu pe na Auto ko man di, kon cen tra ci o ni lo gor „Ba nji ca”, kon cen ta ci o ni lo gor Saj-
mi šte (svi u Be o gra du), ko cen tra ci o ni lo gor u Šap cu, kon cen tra ci o ni lo gor Cr ve ni Krst u 
Ni šu. Na ter to ri ji pod bu gar skom oku pa ci jom: sa bir ni lo gor u Sko plju. Na te ri to ri ji NDH: 
si stem lo go ra u Ja se nov cu, lo gor u Go spi ću, lo gor u Đa ko vu, lo gor u Kre stin cu, Sa ra je vu 
i dru gi. Na tri to ri ji pod ita li jan skom oku pa ci jom: si stem lo go ra po zna tih pod za jed nič kim 
ime nom Du bro vač ki lo gor, Kra lje vač ki lo gor, Brač ki lo gor, Hvar ski lo gor, lo gor na Ra bu. 
Je vre ji sa te ri to ri je Ko so va i Me to hi je su bi li uglav nom tran spor to va ni u lo go re u Al ba ni-
ji, oda kle su ka sni je bi li pre ba ci va ni u lo go re Ber gen Bel sen, Aušvic i dr.3

Kao re zu la tat sve ga to ga, za jed no sa oko dva mi li o na dru gih gra đa na Ju go sla vi je i oko 
šest mi li o na dru gih Je vre ja u Evro pi, iz gu bi lo je ži vo te i oko 80% od ukup nog bro ja ju go-
slo ven skih Je vre ja, tj. oko 60.000 lju di.4 Je vrej ska dru štve na i pri vat na imo vi na i kul tur ne 
dra go ce no sti su bi le sko ro u pot pu no sti opljčka ne i uni šte ne. Bi lans ovog stra da nja, ko je je 
tra ja lo pu ne če ti ri go di ne, za o sta je je di no za tra ge di jom Je vre ja u Polj skoj. Po red 60.000 
ubi je nih, me đu oni ma ko ji su pre ži ve li to uža sno do ba bio je ve li ki broj onih ko ji se ni ka da 
ni su fi  zič ki i psi hič ki opra vi li od stra ho vi tih pat nji i tor tu ra ko ji ma su bi li pod vrg nu ti.

1) Ga bri e le An derl/Wal ter Ma noschek, Ne u spe lo bek stvo, je vrej ski „Kla do vo – tran sport” na pu tu za Pa-
le sti nu 1939–42, Be o grad, 2004, str. 11.

2) Isto.
3) Pre ma Ja ša Ro ma no, Je vre ji Ju go sla vi je1941–1945. Žr tve ge no ci da i uče sni ci na rod no o slo bo di lač kog 

ra ta, Be o grad, 1980, str. 590.
4) Pre ma Al bert Vajs, „Je vre ji u no voj Ju go sla vi ji”, Je vrej ski al ma nah, Be o grad, 1954, str. 125–144.
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Tre ba, me đu tim, is ta ći i to da ju go slo ven ski Je vre ji ni su to kom Dru gog svet skog ra ta 
bi li sa mo žr tve i ne mi sve do ci de ša va nja. Oni su uče stvo va li u re do vi ma par ti zan skog 
Na rod no o slo bo di lač kog po kre ta u ak tiv noj bor bi pro tiv oku pa to ra. Bi li su, pro cen tu al no, 
pod jed na ko za stu plje ni kao i svi osta li ju go slo ven ski na ro di - uče sni ci ovog po kre ta. Mo-
že mo re ći da je raz log ve li ke broj no sti uče stvo va nja Je vre ja u re do vi ma Na rod no o slo bo di-
lač kog po kre ta1 bi lo to što je NOP pred sta vljao je di ni okvir, je di no me sto gde su se mo gli 
ose ća ti slo bod ni i rav no prav ni i gde su mo gli ra ču na ti na so li dar nost. Nji ho vo uče šće je 
bi lo u po čet ku ma lo broj no, ma da ih je bi lo i me đu pr vo bor ci ma i or ga ni za to ri ma NOP-a. 
Naj ve ći deo se pri klju čio doc ni je, na ro či to po sle slo ma Ita li je i oslo bo đe nja znat nog de la 
ju go slo ven skog pri mor ja. Uče stvo va li su i u ile gal nim an ti fa ši stič kim or ga ni za ci ja ma u 
rat nom za ro blje ni štvu u Ne mač koj, Ita li ji i Švaj car skoj2 a ta ko đe i u an ti fa ši stič kom ra du 
u dru gim in ter nir skim lo go ri ma i u iz be gli štvu.

Po sle rat ni pe riod

Po za vr šet ku Dru gog svet skog ra ta pre ko te ri to ri je Ju go sla vi je, uz pre ćut no odo bra-
va nje ju go slo ven skih vla sti, kra jem 1946. go di ne, po lu i le gal no je pre šlo vi še od 7.500 
Je vre ja - biv ših za to če ni ka kon cen tra ci o nih lo go ra na svom pu tu iz Ne mač ke,3 Ru mu ni je4 
i dru gih evrop skih ze ma lja ka Pa le sti ni. Ra di lo se o Je vre ji ma ko ji ni su bi li ju go slo ven ski 
dr ža vlja ni. Je vre ji ko ji su pro la zi li kroz Ju go sla vi ju iz lo go ra sme šte nih u ame rič koj oku-
pa ci o noj zo ni Ne mač ke bi li su ured no snab de ve ni pa pi ri ma ko je su im iz da le ame rič ke 
oku pa ci o ne vla sti, kao i ko lek tiv nom ula znom vi zom za Ku bu, do bi je nom od ku ban skog 
kon zu la u Bel gi ji. Je vre ji iz lo go ra u Ru mu ni ji su ima li ko lek tiv ni pa soš, iz dat od ru mun-
skog Cr ve nog kr sta, snab de ven ta ko đe ko lek tiv nom ku ban skom ula znom vi zom. Oni su u 
Pa le sti nu bi li pre vo že ni, iz me đu osta lih, i bro dom „At hi nae”, ko ji je bio na ba vljen u Pa na-
mi, a plo vio pod „ci o ni stič kom za sta vom”, što su Bri tan ci oka rak te ri sa li kao otvo re nu pro-
vo ka ci ju i ile gal ni akt. Lu ka ukr ca va nja je bio uglav nom Ba kar, re đe Su šak ili Ši be nik.5 
Bu du ći da je Pa le sti na ta da bi la pod bri tan skim man da tom, a broj ovih use lje ni ka da le ko 
nad ma ši vao pred vi đe nu kvo tu od 1.500 lju di me seč no, en gle ske vla sti su oštro pro te sto va-

1) Pre ma ras po lo ži vim po da ci ma, u re do vi ma NOV i POJ je za vre me II svet skog ra ta uče stvo va lo ne što 
pre ko 1.300 Je vre ja.

2) Sa mo ra di pri me ra tre ba na ve sti da je u lo go ri ma za ro blje ni ih ju go slo ven skih ofi  ci ra u Ne mač koj na 
oku pu bi lo oko 400 Je vre ja. U ita li jan skim lo go ri ma je bi lo pre ko 300 Je vre ja, uglav nom ci vil ni ih li ca, ko ji su 
po sle ka pi tu la ci je Ita li je bi li ko lek tiv no pre ba če ni u Švaj car sku i ta mo in ter ni ra ni. Detljni je vi de ti u Mla den ka 
Ivan ko vić, Ju go slo ven ski an ti fa ši sti u Švaj car skoj 1941–1945. go di ne, Be o grad, 1996, str. 218.

3) Tran sport se vr šio že le zni com, pre ko te ri to ri ja Če ho slo vač ke, Ma đar ske i Ju go sla vi je u zo nu „A” Ju-
lij ske kra ji ne. Osta lo je za be le že no da je, sa mo u to ku me se ca apri la 1946. go di ne, de set gru pa ova kvih li ca, 
u ukup nom bro ju od 582, pro šlo vo zom do po gra nič ne sta ni ce Di va ci u zo ni „A”. Sve gru pe su ima le or ga ni-
zo va no ru ko vod stvo ko je je iz ja vlji va lo da su čla no vi tih gru pa u Ju go sla vi ju do šli iz Austri je, Če ho slo vač ke, 
Polj ske i Ne mač ke. Pre ma pro test noj no ti Bri tan ske am ba sa de Mi ni star stvu unu tra šnjih po slo va, br. 612, Ar hiv 
Sa ve znog mi ni star stva Sr bi je i Cr ne Go re, fond Po li tič ka ar hi va (u da ljem tek stu ASMIPSCG, PA, 1946. god., 
ku ti ja 60.

4) Tran sport se, ta ko đe, vr šio že le zni com pre ko Ve li ke Ki kin de i No vog Sa da do Ba kra. ASMIPSCGS, 
PA, ku ti ja 60, slu žbe na za be le ška Bran ka Po po vi ća, na čel ni ka Ode lje nja za re pa tri ja ci ju Ko mi te ta za so ci jal no 
sta ra nje.

5) Kao kraj nje od re di šte je bi la na ve de na ne ka od ku ban skih lu ka. Me đu tim, re dov no se de ša va lo da 
brod „za lu ta” i pri sta ne u lu ka ma Pa le sti ne. Ta ko je i bio ot kri ven ovaj na čin pre ba ci va nja ile gal nih je vrej skih 
use lje ni ka – je dan od bro do va je do ži veo ha va ri ju u is toč nom Me di te ra nu i usle di la je in spek ci ja bri tan skih 
man dat nih tru pa.
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le kod ju go slo ven skih di plo mat skih pred stav ni ka u Be o gra du, Va šing to nu i Lon do nu, ko ji 
su od luč no ne gi ra li bi lo ka kvu ume ša nost zva nič nih vla sti u ovu ope ra ci ju. Ipak, osta lo je 
za be le že no da su pred stav ni ci Svet skog je vrej skog kon gre sa (u da ljem tek stu SJK)1 u tom 
smi slu vo di li ne zva nič ne pre go vo re sa Ode lje njem za re pa tri ja ci ju Ko mi te ta za so cij lno 
sta ra nje FNRJ, kao i da su sa sa dr ža jem tih raz go vo ra bi li upo zna ti Ti to i Alek san dar Ran-
ko vić.2 I dok su ju go slo ven ske vla sti to le ri sa le od la zak ova kvih tran spor ta iz lu ke Ba kar, 
Je vre ji ma ko ji su bi li ju go slo ven ski dr ža vlja ni bi lo je stro go za bra nje no da to uči ne.

Sa za vr šet kom rat nih dej sta va i pot pu nim oslo bo đe njem te ri to ri je ju go slo ven ske dr-
ža ve, po čeo je po vra tak pre ži ve lih Je vre ja, ju go slo ven skih dr ža vlja na iz na rod no o slo bo-
di lač ke voj ske, iz za ro blje nič kih i in ter nir skih lo go ra i iz iz be gli stva. Taj pro ces je tra jao 
me se ci ma, a po ne kad i du že, u za vi sno sti od ra znih fak to ra. Od ukup nog bro ja pred rat nog 
je vrej skog sta nov ni štva, rat je pre zi ve lo oko 15.000 lju di. Od njih se u Ju go sla vi ju vra ti lo 
oko 13.500, a 1.500 se od lu či lo ili da osta ne u ze mlja ma u ko je su sti gli za vre me ra ta ili 
da se pri ja vi za od la zak u Pa le sti nu.3

1) Bi li su to čla no vi or ga ni za ci je Mo sad Le–Aliyah Bet, de la or ga ni za ci je Ha ga nah, di rekt no od go vor nih 
Svet skom je vrej skom kon gre su, ko ji je bio zva nič no pri znat od stra ne bri tan skih man da tor skih sna ga u Pa le sti ni.

2) O to me naj ek spli cit ni je sve do če po da ci iz iz ve šta ja Mi ni star stva unu tra šnjih po slo va ko ji je pri pre mi la 
slu žba ovog mi ni star stva za Alek san dra Ran ko vi ća, a on je na sa mom do ku men tu do dao da „ovi po da ci mo gu 
po slu ži ti kod raz go vo ra sa engl. am ba sa dom ili za od go vor na nji ho vu naj no vi ju no tu”. U iz ve šta ju se na vo di: 
„Ju la me se ca 1946. god. do šao je u Ju go sla vi ju pa le stin ski no vi nar Ja kub Dzi wi ec ki sa za dat kom da pre ko Ju go-
sla vi je or ga ni zu je pre ba ci va nje Je vrej skih iz be gli ca u Pa le sti nu. Pre nje ga pro šao je kroz Ju go sla vi ju isto u vi du 
no vi na ra je dan od ru ko vo di o ca re e mi gra ci je u Evro pi Ube rall. Na nji ho vu ini ci ja ti vu Sa vez Je vre je skih Op šti na 
tra žio je do zvo lu od Mi ni star stva Unu tra šnjih Po slo va FNRJ da se do zvo li pre ba ci va nje Je vre ja pre ko Ju go sla vi-
je. Od lu kom Mi ni stra unu tra šnjih po slo va FNRJ to im je bi lo do zvo lje no. Oni su od mah pri stu pi li or ga ni za ci ji 
to ga i pre ba ci va nje or ga ni zo va li na sle de ći na čin.

Or ga ni zo va li su u Za gre bu pri hvat nu sta ni cu, ko ja je mo gla da pri mi cca 4 hi lja de Je vre ja. Je vre ji su do la-
zi li u Ju go sla vi ju kao re pa trir ci sa re pa tri a ci o nim do ku men ti ma za raz ne ze mlje na pr. za Ita li ju, Fran cu sku, Juž. 
Ame ri ku i t.d. Pre ko svo je or ga ni za ci je raz gra na te po či ta voj Evro pi or ga ni zo va li su da su do la zi li u Ju go sla vi ju 
bro do vi, spe ci jal no pri pre mlje ni za pre ba ci va nje lju di, ta ko da je na pr. brod od 3 hi lja de to na, mo gao pri mi ti 3 
hi lja de li ca. Ti bro do vi ima ju je vrej ske po da se, a vla sni štvo su or ga ni za ci je HA GA NA (voj nič ka ogra ni za ci ja u 
Pa le sti ni), ko ja vo di bor bu i pod či jim ru ko vod stvom se vr še pre ba ci va nja. Ta ko je 24. ju la iz lu ke Ba kar oti šao 
brod sa 2.700 Je vre ja. Taj brod je sti gao u Pa le sti nu 4. no vem bra iz lu ke Ba kar oti šla su dva bro da, od ko jih je 
je dan no sio 3.300, a dru gi 520 li ca. Ma nji brod se na su kao kod Ro go zni ce, te su svi Je vre ji bi li pre ba če ni na ve ći 
brod, ko ji je sti gao do pa le stin ske oba le, ali su ga En gle zi od vu kli na Ci prus. Tre ći brod oti šao je iz Ju go sla vi je 
26. no vem bra I isto je za gla vio na Ci pru su. Na nje mu je bi lo 774 Je vre ja. Sve ga je pre ko Ju go sla vi je ile gal nim 
pu tem pre ba če no 7.294 Je vre ja (…)

Je vre ji ko ji su se pre ba ci va li pre ko Ju go sla vi je do la zi li su iz Nje mač ke, gde se još sa da na la zi cca 250 hi lja-
da Je vre ja, ko ji se ma hom na la ze još uvjek po lo go ri ma u ko ji ma su bi li za vre me Nje ma ca, to na ro či to va ži za 
en gle sku zo nu. Po red to ga pre ba ci va li su se iz Ma đar ske, Ru mu ni je, Če ho slo vač ke i ma njim de lom iz Polj ske. 
Je vre ji ko ji su do la zi li iz Ru mu ni je, Ma đar ske, Če ške i Polj ske do la zi li su sa is prav nim do ku men ti ma, ko je su 
im iz da le go re po me nu te dr ža ve. Iz Polj ske i Ru mu ni je od la ze Je vre ji na ro či to zbog to ga što su is po sta vlje ni 
te ro ru ban de. Iz Če ške su do la zi li Je vre ji-Njem ci ko ji su se tre ba li za jed no sa Su det skim Njem ci ma ise li ti iz 
Če ške u Nje mač ku. Je vre ja-Ma đa ra ni je bi lo mno go. Je vre ja iz So vjet skog Sa ve za pre ma na šim in for ma ci ja ma 
i na osno vu na še kon tro le ni je bi lo. No, mo gli bi even tu al no ima ti polj ske do ku men te.” Ar hiv Mu ze ja isto ri je 
Ju go sla vi je, Fond Kan ce la ri ja mar ša la Ju go sla vi je, I-3-b/486.

3) Da vid Pe re ra, n. d., str. 136.
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Ta be la 1
Je vrej ska op šti na 30.VI II. 1946. 2. II. 1948. Raz li ke
Su bo ti ca, or to dok sna  115 88 -27
Su bo ti ca 1.065 981 -84
Bač ko Gra di šte  7 -7
Bač ka To po la  82 70 -12
Sta ra Ka nji ža  50 30 -20
Baj mok  34 27 -7
Hor goš  28 21 -7
Sta ri Be čej  44 35 -9
Vr bas  41 30 -11
Apa tin  29 24 -5
Čo no plja  14 9 -5
Bez dan  11 2 -9
Do ro slo vo  8 3 -5
Sen ta, or to dok sna  179 84 -95
Sen ta  148 106 -42
Srem ska Mi tro vi ca  26 18 -8
Ve li ka Ki kin da  42 36 -6
Zre nja nin  98 92 -6
Vr šac  35 22 -13
Pri šti na  252 224 -28
Mur ska So bo ta  68 51 -17
Kar lo vac  56 46 -10
Do nja Len da va  17 10 -7
De sli nić  9 5 -4
Vin kov ci  32 27 -5
Vu ko var  37 22 -15
Ri je ka  169 99 70
Lo vra na  12 2 -10
Bu goj no  15 8 -7
Ba nja Lu ka  46 35 -11
Trav nik  30 23 -7
Sko plje  452 354 -98
Som bor  246 140 -106

Iz vor: Da vid Pe re ra, „Ne ki sta ti stič ki po da ci o Je re ji ma u Ju go sla vi ji u pe ri o du od 
1938. do 1965. go di ne” Je vrej ski al ma nah, Be o grad, 1970.

Mr MLADENKA IVANKOVIĆ     Jevreji u Jugoslaviji 1918–1952.
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Je vre ji su se, po po vrat ku svo jim do mo vi ma, su sre li sa op štom po rat nom re al no šću: 
ve ći deo nji ho vih zgra da i dru ge imo vi ne je bio po ru šen i re kvi ri ran. Tre ba lo je sve za po-
če ti od po čet ka i oni su se pri hva ti li to ga iza zo va. Že le li su da re kon stru i šu ne sa mo svoj 
lič ni i po ro dič ni ži vot, ko li ko god je to bi lo mo gu će, ne go i ži vot svo je je vrej ske za jed ni-
ce. Da bi se ob no vi la je vrej ska za jed ni ca, po sle ne ču ve ne tra ge di je nje nog uni šte nja, bi lo 
je po treb no da se usa gla si de lo va nje tri od lu ču ju ća fak to ra: vo lja za ob no vom i sop stve ni 
na por sa mih Je vre ja; raz u me va nje i po dr ska ši re jav no sti i vla sti no ve Ju go sla vi je1 i, naj-
zad, po moć i sa rad nja je vrej skih usta no va u sve tu. 

Sa mo dva da na po sle oslo bo đe nja Be o gra da, 22. ok to bra 1944. go di ne, Fri drih Pops, 
pred sed nik SJVOJ, ko ji je rat ne go di ne pro veo sa kri va ju ći se kod pri ja te lja u Be o gra du, 
na ula zu u zgra du u ko joj se pre ra ta na la zi lo se di šte Sa ve za po no vo po sta vio je nat pis „Sa-
vez je vrej skih ve ro i spo ved nih op šti na”, či me je sim bo lič no ozna čio ob na vlja nje nje go vog 
ra da u no voj Ju go sla vi ji. Pri zna va nje je vrej ske za jed ni ce de fac to i do zvo lu za njen da lji 
rad ozna či lo je pri su stvo de le ga ta no ve vla sti na otva ra nju ob no vlje ne si na go ge u Be o gra-
du, 4. de cem bra 1944. go di ne. Zva nič no, SJVOJ je bio pri znat za le gal nog pred stav ni ka 
ju go slo ven skih Je vre ja u pro le će 1945. go di ne.2 Ne ko li ci na nje gov naj a gil ni jih čla no va je 
ulo ži la ve li ki trud da Sa vez što pre po sta ne ope ra ti van. Već 11. av gu sta 1945. go di ne bio 
je or ga ni zo van pri vre me ni Iz vr šni od bor. Nje go va de lat nost se od vi ja la kroz tri ko mi si je: 
so ci jal no-kul tur nu, za ko no dav nu i fi  nan sij sko-ad mi ni stra tiv nu. Ok to bra 1945. go di ne Al-
bert Vajs, pot pred sed nik SJVOJ, Da vid Al ka laj, pred sed nik be o grad ske je vrej ske op šti ne, 
i Vla di slav Klajn, ma jor Ju go slo ven ske ar mi je i član Iz vr šnog od bo ra, uče stvo va li su na 
sa stan ku Evrop ske kon fe ren ci je SJK u Pa ri zu. Na taj na čin i for mal no je bi la ob no vlje-
na ve za SJVOJ sa je vrej skim in sti tu ci ja ma u sve tu.3 Za svo je za slu ge i do pri nos u bor bi 
za oslo bo đe nje Je vre ji su do bi li od go va ra ju će pri zna nje od no vih ju glo ven skih vla sti. 
Do volj no je is ta ći da je me đu no si o ci ma naj vi šeg rat nog od li ko va nja no ve Ju go sla vi je, or-
de na na rod nog he ro ja bi lo i dva na est Je vre ja. Broj ni Je vre ji su bi li no si o ci ra znih dru gih 
od li ko va nja za hra brost, voj nič ke i dru ge za slu ge za Na rod no o slo bo di lač ki po kret. Ve li ki 
je bio i broj onih ko ji su po sti gli vi so ke či no ve u Ju go slo ven skoj ar mi ji, u ra tu i po sle ra ta, 
pri če mu mo ra mo na gla si ti da je je di na že na sa či nom ge ne ra la bi la upra vo Je vrej ka, Ro za 
Pa po.4 Na su prot to me, go to vo da uop šte ni je bi lo ju go slo ven skih Je vre ja ko ji su sa ra đi va-
li sa oku pa to ri ma. Mo že mo re ći da je pro me na dru štve nog ure đe nja u Ju go sla vi ji une ko-
li ko uti ca la i na pro me nu kva li fi  ka ci o ne struk tu re jed nog de la čla no va je vrej skih op šti na. 
Dok je, pre ma po da ci ma za 1938. go di nu, sa mo 571 Je vre jin od no sno 0,8% je vrej skog 
sta nov ni štva Ju go sla vi je bi lo u dr žav noj slu žbi, a u ju go slo ven skoj voj sci sa mo ne ko li ci-
na, po sle ra ta se nji hov broj po peo na pre ko 30%. Ov de mo ra mo uze ti u ob zir či nje ni cu 
da je zna tan broj in te lek tu a la ca (le ka ra, zu ba ra, apo te ka ra, ve te ri na ra, in že nje ra, prav ni ka, 
eko no mi sta i sl.) na sta vio svo ju pro fe si o nal nu ka ri je ru u okvi ru dr žav nih usta no va, tj. pre-
šao u dr žav nu slu žbu. Pre ma po da ci ma za 1938. go di nu, me đu je vrej skim sta nov ni štvom 
u Ju go sla vi ji bi lo je vi še od 5% onih ko ji su se svr sta va li u ka te go ri ju pri vat nih či nov ni ka 
i na me šte ni ka, dok je po sle ra ta naj ve ći deo iz ove ka te go ri je na šao za po sle nje u dr žav-
nim pred u ze ći ma, a sa mo je ma li broj na sta vio da sa mo stal no oba vlja svo je za ni ma nje 

1) Po čet kom ma ja 1945. go di ne, kao je dan od pr vih za ko na u no voj Ju go sla vi ji, bio je do net Za kon o za bra-
ni iza zi va nja na ci o nal ne, ra sne i ver ske mr znje i raz do ra. Slu žbe ni list DFJ, br. 36, 29 maj 1945. go di ne.

2) Ari Kirk ka nen, Yugo slav Je wry, Aspects of Post-World War II and Post-Yugo slav De ve lop ments, Hel-
sin ki, 2001, str. 56.

3) ASMIPSCG, PA, 1945. god., ku ti ja 24.
4) De talj ni je vi de ti Paul Be nja min Gor di e jew, Vo i ces of Yugo slav Je wry, New York, 1999, str. 538.
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do od la ska za Iz rael. Sa mo stal nih tr go va ca, tr go vač kih put nu ka i age na ta je 1938. go di ne 
bi lo čak 9,5% od ukup nog bro ja je vrej skog sta nov ni štva. Iz ve stan broj ovih lju di je po sle 
ra ta na sta vio sa sa mo stal nom de lat no šću, dok ni je bi la iz vr še na i na ci o na li za ci ja tr go vin-
skih rad nji, te su se i oni uklo pi li u dr žav na pred u ze ća. Deo ko mu ni stič ki ori jen ti sa ne 
omla di ne je uče stvo vao u par ti zan skom po kre tu. U bor bi je sra zmer no ve li ki broj do bio 
raz ne či no ve po di fi  ci ra i ofi  ci ra i po sle ra ta je uglav nom ostao na slu žbi u Ju go slo ven skoj 
na rod noj ar mi ji. Raz log da se u pri lo že noj ta be li, u ru bri ci „u JNA” ne pri ka zu je ve ći 
broj je u to me što se naj ve ći deo Je vre ja - ofi  ci ra i pod o fi  ci ra ni je for mal no učla nji vao u 
je vrej ske op šti ne. Kao i me đu osta lim na ci o nal no sti ma, i me đu Je vre ji ma je po sle ra ta na-
glo po ra sla broj nost stu dent ske po pu la ci je. Dok je u škol skoj go di ni 1938/1939. stu di ra lo 
sve ga 0,9% ukup nog bro ja čla no va je vrej skih op šti na, ima mo po ja vu da je po sle ra ta taj 
pro ce nat stal no ra stao, da bi se 1952. go di ne po peo na za vid nih 4%. Broj ze mljo rad ni ka 
i ze mljo po sed ni ka u je vrej skoj po pu la ci ji u Ju go sla vi ji je i pre Dru gog svet skog ra ta bio 
ne zna tan – sve ga 0,15%. Iz ve stan broj ze mljo po sed ni ka je op stao i u pr vim po sle rat nim 
go di na ma, dok ni je sa svim iš če zao spro vo đe njem agrar ne re for me.

Ta be la 2
Za ni ma nja 1938. god. 1946. god. 1948. god. 1952. god.

Ukup no broj no stanje 71.342 12.344 11.935 6.175

Dr žav ni či nov ni ci i službenici 571
0,8%

3.174
25,7%

3.291
27,5%

1.288
20,8%

Tr gov ci, tr go vač ki 
putnici i agenti

6.835
9,5%

575
4,8%

374
3,1%

Za na tli je 2.228
3,1%

902
7,3%

861
7,2%

231
3,7%

Do ma ći ce 3.419
27,7%

3.350
28,1%

1.435
23,2%

Le ka ri 529
0,7%

281
2,2%

260
2,2%

221
3,7%

Apo te ka ri 101
0,1%

41
0,3%

56
0,5%

41
0,6%

In že nje ri i agronomi 145
0,2%

115
0,9%

123
1%

21
0,3%

Rad ni ci 3.518
4,9%

388
3,1%

183
1,5%

Uče ni ci 6.713
9,4%

1.575
12,8%

1.420
11,9%

518
8,3%

Slu žbe ni ci 709
0,9%

344
2,7%

420
3,5%

247
4%

U JNA 74
0,6%

140
1,2%

78
1%

Ze mljo po sed ni ci i zemljoradnici 111
0,15%

41
0,3%

25
0,2%

Ra bi ni i osta li sveštenici 133
0,2%

10
0,1%

13
0,1% 5

Pri vat ni či nov ni ci i nameštenici 4.087
5,7%

Iz vor: Da vid Pe re ra, „Ne ki sta ti stič ki po da ci o Je re ji ma u Ju go sla vi ji u pe ri o du od 
1938. do 1965. go di ne” Je vrej ski al ma nah, Be o grad, 1970.

Mr MLADENKA IVANKOVIĆ     Jevreji u Jugoslaviji 1918–1952.
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Po lo žaj je vrej ske ma nji ne u no voj Ju go sla vi ji je bio do bro ute me ljen za hva lju ju ći 
stal noj po li ti ci pri la go đa va nja. Bio je to je dan od ret kih pri me ra da se ma nji na ni je ma ni-
fe sto va la kroz re li gi ju. Po lo žaj Je vre ja u no voj Ju go sla vi ji bi se naj bo lje mo gao opi sa ti 
fra zom „ver ska za jed ni ca ate i sta” ko ju je pr vi put upo tre bio Al bert Vajs 1954. go di ne.1 
Mre ža je vrej skih op šti na je po sle ra ta bi la re or ga ni zo va na pre ma za ko ni ma ko ji su va ži li 
u Kra lje vi ni Ju go sla vi ji. Po tim za ko ni ma, op šti ne su pr ven stve no bi le tre ti ra ne kao ver-
ske za jed ni ce. U ra nom po sle rat nom pe ri o du one su bi le ob no vlje ne pod sta rim na zi vom 
Sa vez je vrej skih ve ro i spo ved ni ih op šti na Ju go sla vi je. Na pod ruč ju Voj vo di ne je deo je-
vrej ske po pu la ci je bio or ga ni zo van u Udru že nje or to dok snih je vrej skih op šti na, ko je je po-
sto ja lo i pre ra ta, sa se di štem u Su bo ti ci i or ga ni zo va nim član stvom u Sen ti, Adi, Bač kom 
Pe tro vom Se lu, Mo lu i Ilo ku, sa vi še od 500 pre ži ve lih čla no va, a taj se broj uve ća vao 
po vrat kom in ter ni ra ca po sle za vr šet ka ra ta. Naj ve ći broj Je vre ja ko ji se po sle ra ta vra tio u 
Ju go sla vi ju na selj vao se u ve ćim gra do vi ma, iako tu ni su ra ni je ži ve li. Na su prot to me, u 
mno gim me sti ma gde su pre ra ta po sto ja le je vrej ske op šti ne ni je vi še uop šte bi lo Je vre ja 
ili je nji hov broj bio ta ko ma li da ni su po sto ja li uslo vi za for mi ra nje op šti ne. Do 1946. 
go di ne je bi lo for mi ra no ukup no 56 je vrej skih op šti na, od ko jih su ne ke, u ve ćim gra do-
vi ma, po sta le ma tič ne op šti ne za Je vre je iz ma njih okol nih me sta u ko ji ma op šti ne ni su 
mo gle bi ti for mi ra ne. Na sma nje nje ma njih, pa i ne kih sred njih je vrej skih op šti na uti ca la 
je vr lo pri sut na unu tra šnja mi gra ci ja. Mi gra ci o ni prav ci su vo di li iz ma njih na se lja do ve-
li kih gra do va. Kao osnov ni raz log za ovu po ja vu se mo že na ve sti to što mno gi Je vre ji ko ji 
su se vra ća li iz lo go ra, za ro blje ni štva i in ter na ci je ni su že le li da se vra ća ju u sta ra me sta 
bo rav ka, kao i te žnja po je di na ca da ži ve u ja čim je vrej skim za jed ni ca ma. Ka ko je te kla ta 
mi gra ci ja u pe ri o du 1946–1952. go di ne mo že mo vi de ti iz sle de će ta be le.

Ta be la 3

DA TUM NR
Srbija

AP 
Vojvodina

AP 
Kosmet

NR Hr-
vat ska

NR 
BIH

NR Ma-
ke do ni ja Ukup no

27. XI 1946. 6.480 3.729 329 3.727 1.760 528 12.495

31. I 1947. 6.358 3.606 325 3.723 1.812 532 12.425

5. IV 1947. 6.333 3.626 273 3.691 1.832 543 12.399

5. IX 1947. 6.103 3.324 297 3.530 1.916 385 11.934

1. VI 1948. 5.840 3.046 273 3.581 1.870 376 11.667

22. VII 1948. 5.729 3.034 269 3.565 1.871 387 11.552

20. XII 1952. 2.640 1.077 17 2.073 1.261 82 6.056

Iz vor: Da vid Pe re ra, „Ne ki sta ti stič ki po da ci o Je re ji ma u Ju go sla vi ji u pe ri o du od 
1938. do 1965. go di ne” Je vrej ski al ma nah, Be o grad, 1970.

Po lo žaj svih po sle rat nih je vrej skih op šti na se te me ljio na Za ko nu iz 1945. go di ne. 
Ni je po sto jao po se ban za kon ko jim bi bio ure đen sta uts je vrej ske za jed ni ce. Pro blem je 

1) Je vre ji su bi li tre ti ra ni kao ne re li gi o zna ma nji na, iako su bi li pri zna ti i kao ver ska za jed ni ca na osno vu 
za ko na iz 1953. go di ne.
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na stu pio kod tu ma če nja da li je vrej sku za jed ni cu tre ba sma tra ti et nič kom ili re li gi o znim 
gru pom.

Naj va žni ji ele ment za je vrej sko sta nov ni štvo u po sle rat noj Ju go sla vi ji je bi lo stal no 
na sto ja nje da pro na đe sve mo gu će na či ne da se uklju či u za jed nič ku bor bu za učvr šće-
nje re zul ta ta Na rod no o slo bo di lač ke bor be i ta ko stvo ri uslo ve za tre ti ra nje Je vre ja kao 
rav no prav nih gra đa na.1 Je vrej ski zva nič ni ci i lič no sti ko je su svo jim obra zo va njem, ugle-
dom u je vrej skoj za jed ni ci ili ne kim dru gim kva li te tom bi le uzor svo jim su na rod ni ci ma 
ne pre kid no su is ti ca le da nji hov na rod du bo ko ose ća po zi tiv ne pro me ne u po sle rat noj 
Ju go sla vi ji. Na gla ša va li su da su po pr vi put slo bod ni da se ose ća ju i iz ja šnja va ju kao 
Je vre ji i da su za hval ni zbog to ga. Po zi va li su sve pri pad ni ke je vrej ske za jed ni ce da se 
ured no oda zi va ju svim po zi vi ma na rod ne vla sti i is pu nja va ju svo je gra đan ske du žno sti i 
oba ve ze. Ova tak ti ka je i zva nič no bi la utvr đe na na Kon gre su SJVOJ ko ji je bio odr žan 
u Be o gra du 29–30. mar ta 1947. go di ne.2 Pi ta nje sta tu sa je vrej ske za jed ni ce je po no vo 
do bi lo na ak tu el no sti po sle zna čaj nog sma nje nja broj no sti na kon or ga ni zo va nog od la ska 
nje nih čla no va u Iz rael u pe ri o du 1948–1952. go di ne,3 a usko ro za tim i spro vo đe nja ak ci-
je za sa ku plja nje nov ča ne po mo ći za ku po vi nu ze mlji šta u Izra e lu. U šest or ga ni zo va nih 
ali ja, u pe ri o du od de cem bra 1948. do ju la 1952. u Iz rael je oti šlo ukup no 8.618 oso ba, i 
to u okvi ru pr ve ali je – 4.098; u okvi ru dru ge ali je – 2.490, u okvi ru tre će ali je – 1.209; u 
okvi ru če tvr te ali je – 769, u okvi ru pe te ali je– 84 i okvi ru še ste ali je – 29 oso ba. Ti me je 
broj no sta nje čla no va je vrej skih op šti na u Ju go sla vi ji sma nje no na ukup no 6.056 oso ba.4 
Ne sum nji vo je da je uku pan broj Je vre ja i po sle od la ska or ga ni zo va nih ali ja bio ve ći, ali 
se to ni je mo glo i zva nič no utvr di ti, jer član stvo u je vrej skim op šti na ma vi še ni je bi lo 
oba ve zno, ka ko je to bi lo pre Dru gog svet skog ra ta. Je vrej ska za jed ni ca je od oslo bo đe-
nja bi la pri zna ta kao re li gi o zna i uče stvo va la je u or ga ni zo va nju so ci jal no hu ma ni tar ne 
po mo ći i zbri nja va nju pri do šli ca. Bi lo je evi dent no da tre ba oče ki va ti pro me ne u po li ti ci 
zva nič nih vla sti pre ma or ga ni za ci ja ma za sno va nim na pre vas hod no ver skoj osno vi. Zbog 
to ga se te ži lo to me da se kao osnov no po lje de lat no sti za jed ni ce is tak ne na ci o nal no-kul-
tur na i hu ma ni tar na de lat nost.

Na kon gre su SJVO su bi li raz ma tra ni raz li či ti ob li ci or ga ni zo va nja. Iz vr šni ko mi tet 
je po dr ža vao ide ju da osnov ni mo del or ga ni zo va nja Je vre ja tre ba da bu de na ci o nal no-kul-
tur ni, sa re li gi o znom sek ci jom pri za jed ni ci. Pred log je po te kao od Al ber ta Vaj sa, pre dsed-

1) Kao in di ka tiv no se mo že uze ti uput stvo ko je je ru ko vod stvo SJVO upu ti lo svom član stvu uz cir ku lar no 
oba ve šte nje o op štim iz bo ri ma 1945. go di ne. AJIM, fond Auto nom ni od bor, ku ti ja 285.

2) AJIM, fond Pred sednčka ko mi si ja, ku ti ja 1149.
3) AJIM, fond Pred sed nič ka ko mi si ja, ku ti ja 1149. JVO je pi ta nje ma sov nih ali ja (or ga ni zo va nih ta la sa 

iselj va nja) po kre nu lo još u ju nu 1948. go di ne (Iz ve štaj A. Vaj sa za Agen ce Ju i ve, sa se di štem u Pa ri zu. AJIM 
fond Pret sed nič ka ko mi si ja, ku ti ja 120).

4) Pre ma po da ci ma iz član ka Alek san dra Le bla, „Pre kid od no sa SFRJ – Iz rael 1967. go di ne”, To ko vi isto-
ri je, 1–4, Be o grad, 2001, str. 41. 

Pri li kom upo re đi va nja na ve de nih po da ta ka o broj nom sta nju uče sni ka u I i II ali ji, pro na šli smo na iz ve sna 
ne sla ga nja sa broj ka ma ise lje nih u zva nič nom do pi su ko ji je Mi ni star stvo unu tra šnjih po slo va FNRJ upu ti lo Ka-
bi ne tu mar ša la Ju go sla vi je 1. sep tem bra 1949. go di ne. Oni ovim do pi som oba ve šta va a ju Ka bi net o to me da „Pr-
va gru pa Je vre ja od 4055 li ca ise li la (…) se de cem bra me se ca 1948. god., a dru ga gru pa od 2465 li ca u to ku ju na 
– ju la me se ca 1949. god. Iz na še ze mlje do sa da se ukup no ise li lo 6520 Je vre ja…. (pe dant ni slu žbe nik, da lje, 
na po mi nje)… Me đu tim (…) ni su se svi Je vre ji ise li li, ko ji su se pri ja vi li za ise lja va nje i ko ji su do bi li odo bre nje 
za od la zak od na šeg Mi ni star stva. Ta ko je iz pr ve gru pe od u sta lo od ise lje nja oko 422 li ca, a iz dru ge gru pe 755. 
Iz ve stan broj Je vre ja ko ji je od u stao, iako je imao odo bre nje za ise lja va nje, ovo je uči nio iz oprav da nih raz lo ga: 
bo lest u pro di ci… i sl. Sva ka ko da ima i iz ve stan broj Je vre ja ko ji se kod od u sta ja nja od ise lja va nja ru ko vo dio i 
špe ku lant skim mo ti vi ma: oče ki va nje pr vih ve sti o sta nju i po slo vi ma u Izra e lu (…) itd. Pre ma odo bre nju dru ga 
Mi ni stra A. Ran ko vi ća do zvo li će se na knad no ise lje nje svi ma Je vre ji ma ko ji su iz oprav da nih raz lo ga do sa da 
od u sta li”. Ar hiv Mu ze ja isto ri je Ju go sla vi je, fond KMJ, I-3-b/486. 

Mr MLADENKA IVANKOVIĆ     Jevreji u Jugoslaviji 1918–1952.
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ni ka Sa ve za. Vajs je su ge ri sao da bi naj pri hva tlji vi ji na ziv bio Sa vez je vrej skih op šti na 
Ju go sla vi je. Ova iz me na je bi la izvšre na tek po sle tri go di ne. Od mah po sle kon gre sa Bran-
cion Le vi, član Iz vr šnog od bo ra, ko ji je bio za po slen u Mi ni star stvu unu trašnjh po slo va, 
kon tak ti rao je nad le žne ko ji su mo gli po mo ći da se za jed ni ci i zva nič no obez be di da njen 
sta tus bu de pr ven stve no na ci o nal no-kul tur ni.1 Ge ne ral no, u no voj Ju go sla vi ji je vla da la 
ne po volj na kli ma pre ma svim re li gi o znim za jed ni ca ma, pa ta ko i pre ma je vrej skoj. Go di-
ne 1949. je bio odr žan sa sta nak Iz vr šnog od bo ra na ko jem je bi lo raz ma tra no pi ta nje od 
vi tal ne va žno sti za op sta nak po sle rat ne je vrej ske za jed ni ce: ko ji bi bio naj bo lji na čin da 
se nji ho vi čla no vi uko lo pe u po sto je će prav ne re gu la ti ve i no vo na sta le okol no sti. Od lu-
če no je da je naj ce lis hod ni je i naj ko ri sni je za op sta nak za jed ni ce da se pri stu pi pro ce su 
pri la go đa va nja i ukla pa nja, te da se sa re li gi o znog, ak ce nat po seb no sti fo ku si ra na na ci o-
nal no-kul tur ni i ta kvom od re di osnov na pri ro da za jed ni ce. Re al ne pri li ke su to zah te va le i 
to je bi lo ja sno ce loj je vrej skoj po pu la ci ji u Ju go sla vi ji. Ovaj stav je, kao zva nič na po li tič-
ka ori jen ta ci ja za jed ni ce, bio ob ja vljen u Je vrej skom bil te nu ko ji je bio zva nič no gla si lo 
za jed ni ce. Na gla še no je da re li gi o znost ni je jed na od osnov nih pret po stav ki u od re đe nju 
Je vre ja kao et nič ke ma nji ne, već je stvar lič ne ini ci ja ti ve. Je vrej ska za jed ni ca u Ju go sla-
vi ji je bi la sa gla sna sa prin ci pom odva ja nja cr kve od dr ža ve i pri hva ta la da re li gi o znost 
tre ba da osta ne u sfe ri lič nog i stro go pri vat nog opre de lje nja sva kog po je din ca. Je vrej ski 
pr va ci su, u skla du s tim, re li gi o zne ter mi ne za me nji va li na ci o nal no-kul tur nim. Za jed ni ca 
se vi še ni je de kla ri sa la kao re li gi o zna gru pa, već pr ven stve no kao et nič ka ma nji na. Pro ces 
pri la go đa va nja i in si sti ra nja na la i ci za ci ji je bio neo p ho dan, po što je no vi ko mu ni stič ki 
re žim bio stro go an ti re li gi o zan. Ovaj trend pre la ska iz re li gi o zne u kul tur ne sfe re je imao 
ja ku po dr šku i od Svet skog je vrej skog kon gre sa.2 Pro ces pri la go đa vanj ja i ukla pa nja je 
bio za o kru žen na še stom po sle rat nom kon gre su Sa ve za je vrej ski ih ve ro i spo ved nih za jed-
ni ca sep tem bra 1952. go di ne. U za vr šnom go vo ru, A. Vajs3 je na gla sio da po sle rat na 
je vrej ska za jed ni ca ni je ista kao ona iz me đu rat nog pe ri o da i da je ne tre ba po i sto ve ći va ti 
sa njom. Na gla sio je da su ju go slo ven ski Je vre ji lo jal ni gra đa ni svo je ze mlje i da u pot pu-
no sti pri hva ta ju Za kon o odva ja nju cr kve od dr ža ve, te da će ga se i pri dr ža va ti. Na ovoj 
kon fe ren ci ji je, naj zad, od lu če no da se iz na zi va iz ba ci od red ni ca „ve ro i spo ved na”, a kao 
osnov ni za da ci od re de na ci o nal na, so ci jal na i kul tur na de lat nost.

Usta vom iz 1953. go di ne ate i zam je bio usvo jen kao oba ve zan prin cip. Ni je dan član 
Sa ve za ko mu ni sta ni je mo gao isto vre me no bi ti ak ti van u svo joj cr kve noj za jed ni ci. Je vre-
ji, čla no vi Sa ve za ko mu ni sta su se na šli u vr lo de li kat nom i ne u god nom po lo ža ju. Sa jed-
ne stra ne, oni su pri pa da li svom na ro du, a sa dru ge stra ne su bi li pri nu đe ni da se od nje ga 
dis tan ci ra ju, mo žda još de cid ni je i otvo re ni je ne go ko mu ni sti - pri pad ni ci dru gih na ro da, 
ka ko bi za dr ža li svo je po zi ci je ko je su već za u zi ma li u dru štve noj hi je rar hi ji.

U po sma tra nom pe ri o du, bi le su or ga ni zo va ne dve ve li ke je vrej ske ma ni fe sta ci je. 
One su, u skla du sa no vom dru štve nom i dr žav nom ori jen ta ci jom i re al no šću, bi le pre-
vas hod no or ga ni zo va ne kao na ci o nal no-kul tur ne, ali su, isto vre me no i ne iz be žno, bi le 
pro že te i re li gi o znim ka rak te rom.

Naj ve ća po sle rat na ma ni fe sta ci ja je bi la odr ža na u Be o gra du kra jem 1951. go di ne. Bi-
la je to pro sla va u po vo du je vrej skog pra zni ka sve tlo sti Ha nu ka. Pro sla vi je pri su stvo va lo 
vi še od 300 zva ni ca. Pro sla vu je otvo rio pred sednk be o grad ske za jed ni ce Bran cion Le vi, 

1) De talj ni je vi de ti u: Ari Kirk ka nen, n. d., str. 247.
2) Ari Kirk ka nen, n. d., str. 86.
3) Al bert Vajs je bio pred sed nik Sa ve za je vrej skih ve ro i spo ved nih op šti na. On je na ovu funk ci ju bio iza-

bran 1948. go di ne, po sle smr ti do ta da šnjeg pred sed ni ka dr Fri dri ha Pop sa.
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ko ji je za hva lio ju go slo ven skoj dr ža vi što je omo gu ći la pri pad ni ci ma nje go vog na ro da da 
se ose ća ju slo bod no i ži ve i iz ja šnja va ju se kao Je vre ji. Pro sla va ve li kog je vrej skog pra-
zni ka Se der Pe sah bi la je odr ža na 1952. go di ne. Ovoj pro sla vi su, po sled nji put, slo bod no 
pri su stvo va li i Je vre ji ko ji su bi li čla no vi Sa ve za ko mu ni sta. Po sle to ga si tu a ci ja se dra ma-
tič no pro me ni la, to li ko da je po sta lo vr lo pri met no da Je vre ji - čla no vi Sa ve za ko mu ni sta 
boj ko tu ju, ko li ko je god mo gu će, ove pro sla ve. No vem bra 1950. go di ne, pro sla vi u Je-
vrej skoj op šti ni u Su bo ti ci je pri su stvo vao i de le gat izra el skog po slan stva u Ju go sla vi ji.1 
Pred sed nik za jed ni ce je po zdra vio nje gov do la zak, ali je ja sno na gla sio da ga on lič no ni je 
po zvao. Uči nio je to ta ko iz ri či to i otvo re no da je bi lo ja sno da ovaj dru gi deo nje go ve 
po zdrav ne re či ni je bio na me njen pred stav ni ku Izra e la, već ne ko me dru gom ko je tre ba lo 
to da ču je i pre ne se nad le žni ma. De le gat je pret hod no za mo lio Al ber ta Vaj sa da oba ve sti 
su bo tič ku Op šti nu o nje go vim na me ra ma, ali je Vajs pro pu stio da to či ni. Na pro tiv, Vajs 
lič no je pri su stvo vao pro sla vi, u nje nom kul tur nom de lu, ali ni je sa osta li ma pri su stvo vao 
mo li tvi u si na go gi. Izra el ski de le gat je to za be le žio u svom iz ve šta ju.2 In di ka ti van je i 
slu čaj pro sla ve Se der Pe saha u Be o gra du, u pro le će 1953. go di ne. Bran cion Le vi i osta li 
va žni čla no vi za jed ni ce su jed no stav no bi li od sut ni. De le gat izra el skog po slan stva ko ji 
je bio ured no po zi van na ra ni je pro sla ve, ovaj put ni je bio po zvan.3 Fe bru a ra 1953. u Be-
o gra du je bio odr žan ve li ki mi ting pro tiv an ti se mit ske kam pa nje u So vjet skom Sa ve zu 
i dru gim ze mlja ma is toč nog blo ka u or ga ni za ci ji So ci ja li stič kog sa ve za rad nog na ro da 
Ju go sla vi je. Pro te stu je pri su stvo va lo i ne je vrej sko sta nov ni štvo ko je je na ovaj na čin 
iz ra zi lo so li dar nost sa svo jim su gra đa ni ma je vrej skog po re kla i ce lo kup nim je vrej skim 
na ro dom. Tom pri li kom, je dan od go vor ni ka, Al bert Vajs je na gla sio raz li ku iz me đu li be-

1) Ju go sla vi ja je bi la jed na od pr vih ze ma lja ko ja je zva nič no pri zna la ne za vi snu dr ža vu Iz rael. Uči ni la 
je to 19. ma ja 1948. go di ne, sa mo pet da na na kon što su u dvo ra ni mu ze ja u Tel Avi vu, pred stav ni ci je vrej skog 
na ro da, pred vo đe ni Benom Gu ri o nom, ob ja vi li De klar ci ju o ne za vi sno sti. Pre FNRJ, Iz rael su de fac to pri zna le 
SAD, a de ju re So vjet ski Sa vez. Ova kav stav ju go slo ven ste vla de je na i šao na ne ga tiv nu re ak ci ju u arap skim 
kru go vi ma. O to me nam re či to sve do či te le gram ko ji je iz ju go slo ven skog po slan stva u Ka i ru po slat 16. fe bru a-
ra 1949. go di ne, a u ko me se iz ve šta va da je „Pa le stin ska vla da do sta vi la (…) no tu ko jom ža li što je pri zna nje 
Izra e la od stra ne na še vla de pre ko nač ne od lu ke OUN. Pri zna nje Izra e la, ve li se u no ti, zna či ne pri zna va nje 
pri rod nih pra va Ara pa na svo ju ze mlju. Vla da je pro tiv na po de li Pa le sti ne i us po sta vlja nju ne za vi sne izra el ske 
dr ža ve. Isto vet nu no tu pri mi le su i osta le de mo krat ske ze mlje. Pa le stin ska vla da pri li kom op se da nja Ga ze u 
de cem bru od stra ne iz ra el skih tru pa, do be gla je u Ka i ro. (…) U jav no sti o ovoj vla di do sa da ni je bi lo ni re či.” 
ASMIPSCG, PA, 1949. god, ku ti ja 85.

Po red ver bal nog ne go do va nja, obje kat u ko me je bi lo sme šte no di plo mat sko pred stav ni štvo Kra lje vi ne 
Ju go sla vi je u Je ru sa li mu, iako vid no obe le žen za sta vom, bio je u ne ko li ko na vra ta gra na ti ran od stra ne pa le stin-
skih Ara pa, pri če mu je zgra da bi la ozbilj no ošte će na, a dvo je čla no va di plo mat skog oso blja po vre đe no. Oso blje 
se, lju ba zno šću če ških di plo mat skih pred stav ni ka, pre se li lo u če ški kon zu lat gde su im bi le do de lje ne pro sto ri je 
i gde su na sta vi li sa ra dom. Ovo je sa mo une ko li ko uma nji lo ne vo lje ju go slo ven skih di plo mat skih pred stav ni ka 
jer su pa le stin ski Ara pi sa da na sta vi li sa bo mar do va njem če škog kon zu la ta. O ovo me in ci den tu i če ški i ju go slo-
ven ski di plo mat ski pre stav ni ci oba ve sti li su UN i ulo ži li oštar pro test. ASMIP, PA, ku ti ja 122 za 1948. go di nu. 

 Sma tra mo da je in te re sant no na ve sti po ja vu bli ske sa rad nje ju go slo ven skog par tij skog ru ko vod stva 
sa ru ko vod stvom Rad nič ke par ti je Ru mu ni je i Ko mu ni stič ke par ti je Ma đar ske ko je je za sa dr žaj ima lo upra vo 
pro ble ma ti ku pri zna va nja ne za vi sne dr ža ve Iz rael. Su de ći po sa dr ža ju do ku me na ta u ko ji ma go spo din Mo še 
Šer tok, mi ni star ino stra nih po slo va Izra e la, za hva lju je vla di Ju go sla vi je na „nje noj po mo ći kod Ru mu na i Ma-
đa ra kod pri zna va nja Izra e la„, sta tus i „pra vo ver nost” ju go slo ven ske KP još uvek ni je bi la do ve de na u pi ta nje, 
iako pi sma no se da tu me iz sa mog pred ve čer ja do no še nja Re zo lu ci je In for mbi roa. ASMIPSCG, PA, 1948. god., 
ku ti ja 122.

2) Ari Kirk ka nen, n. d., str. 97.
3) Pre ma zva nič nim iz ja va ma, u Ju go sla vi ji je vla da lo po zi tiv no ras po lo že nje pre ma Izra e lu kao ze mlji, 

nje go voj po li ti ci i na po ri ma da pri hva ti Je vre je ko ji su že le li da ta mo ži ve. Po seb nu pa žnju su iza zi va li ki bu ci, 
kao so ci ja li stic ki ob lik or ga ni zo va nja u po ljo pri vre di. Ipak, vla sti no ve Ju go sla vi je su, ge ne ral no, bi le do sta 
opre zne i uz dr ža ne u od no si ma pre ma stran ci ma. Ta uz dr ža nost se po ka zi va la i u kon tak ti ma sa iz ra el skim po-
slan stvom u Be o gra du.

Mr MLADENKA IVANKOVIĆ     Jevreji u Jugoslaviji 1918–1952.
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ral ne i to le rant ne po li ti ke ju go slo ven skih vla sti pre ma ma njin skim na ro di ma i agre siv ne 
i he ge mo ni stič ke po li ti ke So vjet skog Sa ve za i ze ma lja is toč nog blo ka, ja sno po ru ču ju ći 
za pad nim me di ji ma da je sta nje slo bo da čo ve ka u Ju go sla vi ji na vi so kom ni vou.

Mo žda je naj va žni ja po sle rat na jav na ma ni fe sta ci ja ko ju je or ga ni zo va o Sa vez bi lo 
sve ča no ot kri va nje spo me ni ka je vrej skim žr tva ma fa ši zma, od 28. av gu sta do 11. sep tem-
bra 1952. go di ne, u Za gre bu, Đa ko vu, No vom Sa du, Be o gra du i Sa ra je vu. Osim Je vre ja, 
ot kri va nju su pri su stvo va li i pred stav ni ci ju go slo ven skih ci vil nih i voj nih vla sti, kao i 
pred stav ni ci izra el skog po slan stva.1 Još ra ni je, ši rom Ju go sla vi je su već bi la po sta vlje na 
obe lež ja na je vrej skim gro blji ma. Ove ce re mo ni je su ma loj ju go slo ven skoj je vrej skoj za-
jed ni ci da va le pod sti caj za da lji ži vot i bor bu za op sta nak u no vo na sta lim okol no sti ma.

Ova, 1952. go di na bi se mo gla oka rak te ri sa ti kao pre lom na u ži vo tu je vrej ske za jed-
ni ce u Ju go sla vi ji, i to po dva kri te ri ju ma: po za o kru ži va nju iz grad nje spo men-obe lež ja 
na svim ve ćim stra ti šti ma na ko ji ma su stra da li pri pad ni ci je vrej skog na ro da kao žr tve 
„ra snog za ko na” u to ku Dru gog svet skog ra ta i po pro me ni su šti ne u ka rak te ru po sto ja nja 
i ra da je vrej skih op šti na, kao osnov nih ob li ka or ga ni zo va nja je vrej ske et nič ke ma nji ne u 
no voj Ju go sla vi ji. Na i me, od la skom ve li kog bro ja pri pad ni ka je vrej ske po pu la ci je, u pro-
ce su or ga ni zo va nih ali ja, u Iz rael, je vrej ska za jed ni ca ko ja je osta la pre tr pe la je iz me ne, 
ka ko kvan ti ta tiv ne ta ko i su štin ske. Bu du ći da su u okvi ru or ga ni zo va nog ise lja va nja iz 
Ju go sla vi je ze mlju na pu sti li svi ko ji su ak tiv no i otvo re no upra žnja va li ver ske ob re de i iz-
ja šnja va li se kao re li gi o zni i pri sta li ce po kre ta ci o ni zma, je vrej ska za jed ni ca ko ja je osta la 
u Ju go sla vi ji je do bi la pre vas hod no se ku lar ni ka rak ter.

Je vre ji ko ji su osta li da ži ve u Ju go la vi ji, a na ro či to čla no vi Sa ve za ko mu ni sta2 ni su, 
jed no stav no, ima li iz bo ra i bi li su pri mo ra ni da de kla ra tiv no boj ko tu ju sve što je ima lo ve-
ze sa nji ho vom re li gi jom. Uko li ko su že le li da odr že tra di ci je svo jih pre da ka, mo ra li su da 
se kri šom, pri vat no, snab de va ju je vrej skim sve tim po su da ma i knji ga ma, ko šer hra nom i 
da re li gi o zne pra zni ke pro sla vlja ju u kru gu po ro di ce.

U po sle rat noj Ju go sla vi ji su Je vre ji ma ko ji su se do bro pri la go di li re ži mu bi la pri-
stu pač na sva za ni ma nja, od naj ni žih do naj vi ših. Mo gli su da slo bod no ra de u raz li či tim 
dr žav nim usta no va ma i slu žba ma, pa i u voj sci i di plo ma ti ji.3 Jed na od cen tral nih fi  gu ra 
u jav nom ži vo tu po sle rat ne Ju go sla vi je je bio dr Al bert Vajs, čo vek vi so ko struč nih zna-
nja i ši ro ke du še, čo vek za ko jeg je po djed na ko va žno i zna čaj no bi lo ra sve tlja va nje naj-
kom pli ko va ni jih prav nih pi ta nja kao i re ša va nje ma lih ljud skih spo ro va i sva ko dnev nih 
pro ble ma obič nih lju di ko ji su mu se, zna ju ći da će kod nje ga uvek na i ći na raz u me va nje 
i po moć, vr lo če sto obra ća li i sa sa svim ba nal nim sva ko dnev nim mol ba ma. Dr Al bert 
Vajs, pro fe sor Prav nog fa kul te ta, vr stan prav nik i po li glo ta, bio je pred sed nik SJVOJ od 
1948. do svo je smr ti 1964. go di ne. On je, na kon Dru gog svet skog ra ta, bio ju go slo ven ski 
pred stav nik u me đu na rod nom Nir nber škom su du prav de za rat ne zlo či ne.4 Semp tem bra 
1950. go di ne je A. Vajs do bio zva nič ni po ziv izra el ske vla de da sve do či pred ovim su dom 
o stra da nju ju go slo ven skih Je vre ja.5 

1) AJIM, fond Pred sed nič ka ko mi si ja, ku ti ja 1197.
2) Kao uosta lom i pri pad ni ci svih osta lih na ro da u no voj Ju go sla vi ji, i ve ćin skih i ma nji na skih.
3) Mir ko Ba u er je slu žbo vao kao pr vi se kre tar Am ba sa de u Va šing to nu, a Ca dik Da non, glav ni ra bin u 

Ju go sla vi ji je, po sle pen zi o ni sa nja na tom me stu, bio am ba sa dor Ju go sla vi je u Šved skoj. Ne po sred no po sle ra ta, 
po red pr vog pot pred sed ni ka Skup šti ne Mo še Pi ja de, u Na rod noj skup šti ni je bio još je dan Je vre jin, pu kov nik 
dr Her bert Kra us.

4) AJIM, fond Pred sed nič ka ko mi si ja, ku ti ja 902.
5) AJIM, isto, pi smo od 18. 9. 1950.
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Za raz li ku od osta lih dr ža va iz ko mu ni stič kog blo ka i nji ho ve ge ne ral ne po li ti ke, 
Ju go sla vi ja je do zvo lja va la svo jim Je vre ji ma da odr ža va ju kon tak te sa svim je vrej skim 
or ga ni za ci ja ma u dru gim de lo vi ma sve ta. Iz u ze tak je bi la je di no Svet ska ci o ni stič ka or-
ga ni za ci ja. Ju go sla vi ja je bi la je di na od ko mu ni stič kih ze ma lja ko ja je svo jim gra đa ni ma 
do zvo lja va la da se slo bod no i or ga ni zo va no ise lja va ju u Iz rael. Ju go slo ven skim gra đa-
ni ma je vrej skog po re kla ni je bi lo neo p hod no da tra že spe ci jal ne do zvo le za kon tak te sa 
Je vre ji ma ši rom sve ta. Ova kav po tez ju go slo ven skih vla sti se če sto po ka zi vao kao vr lo 
ko ri stan za vo đe nje dr žav ne po li ti ke, jer je bi la u pri li ci da pri vat nim ka na li ma i ve za ma 
svo jih gra đa na je vrej skog po re kla sa su na rod ni ci ma ši rom sve ta če sto obez be di raz ne po-
god no sti ko je su bi le ne pri stu pač ne osta lim ko mu ni stič kim ze mlja ma.

Mr MLADENKA IVANKOVIĆ     Jevreji u Jugoslaviji 1918–1952.
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Sum mary

Jews in Yugo sla via 1918–1952

Ac cor ding to sta ti sti cal da ta from 1938, the Je wish po pu la tion in the King dom of 
Yugo sla via num be red 17,370 fa mi li es with 71,342 mem bers. The main or ga ni za ti o nal 
unit of the Je wish com mu nity was the Je wish city mu ni ci pa lity. Li fe of Yugo slav ci ti zens 
of Je wish na ti o na lity was le gally re gu la ted by the Law on Je wish Re li gi o us Com mu nity 
in the King dom of Yugo sla via of 13 De cem ber 1929.

Du ring World War II, thro ugh con si stent and syste ma tic im ple men ta tion of an ti-Se mi-
tic laws, abo ut 80% of Yugo slav Jews – abo ut 60,000 per sons lost the ir li ves.

Ho we ver, du ring the Se cond World War Yugo slav Jews we re not only vic tims and 
si lent wit nes ses of events. They ac ti vely par ti ci pa ted in the ranks of the par ti san Pe o ple’s 
Li be ra tion Mo ve ment in ac ti ve fi ght aga inst the oc cu pi ers. They we re pro por ti o na tely 
equ ally re pre sen ted as ot her Yugo slav pe o ples – par ti ci pants in this mo ve ment. Af ter the 
ces sa tion of ar med clas hes, they un der to ok a dif fi  cult task, to get her with the ir ot her com-
pa tri ots, to re bu ild de mo lis hed and de va sta ted ho me land. They ga ve the ir con tri bu tion 
both to the in ter nal re co very of the co un try and so ci ety, as well as in ca rrying out fo re ign-
po licy con nec ti ons and go als to which the new Yugo sla via stro ve.

When the sta te of Israel was esta blis hed on 14 May 1948, the Je wish pe o ple got its 
ho me co un try. Many Yugo slav Jews to ok the op por tu nity to emi gra te, which the Yugo slav 
aut ho ri ti es did not pro hi bit, un li ke ot her so-cal led so ci a list bloc co un tri es. Jews ori gi na-
ting from Yugo sla via con ti nued to ma in tain re la ti ons with the ir for mer ho me land.
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b) Ekonomski problemi / Economic problems
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Др Мом чи ло ИСИЋ
Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је

ЕКО НОМ СКИ ПО ЛО ЖАЈ СЕ ЉА ШТВА У
СР БИ ЈИ ЗА ВРЕ МЕ КРА ЉЕ ВИ НЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

На ста ла од де ло ва раз ли чи те при вред не струк ту ре и још раз ли чи ти јег ни воа 
при вред ног раз во ја, Кра ље ви на СХС/Ју го сла ви ја за све вре ме по сто ја ња ни је ус пе ла 
да те раз ли ке от кло ни. Шта ви ше, ње не ме ре еко ном ске по ли ти ке, ко је че сто ни су 
во ди ле ра чу на о спе ци фич ном при вред ном раз во ју по је ди них по кра ји на, те раз ли ке 
су и про ду бљи ва ле. Као из ра зи то аграр но под руч је, Се вер на Ср би ја је по себ но би ла 
по го ђе на про ме на ма у мо не тар ној, по ре ској и ца рин ској по ли ти ци ко је су че сто про-
у зро ко ва ле сма ње ње про из вод ње, опа да ње це на по љо при вред них про из во да, по ве ћа-
ње по ре ског оп те ре ће ња, што је има ло за по сле ди цу опа да ње при хо да се ља штва. 
На кра ју, ве ли ка по љо при вред на кри за кра јем два де се тих и по чет ком три де се тих 
го ди на 20. ве ка нај ја че по сле ди це оста ви ла је упра во у аграр ној Ср би ји. 

Бу ду ћи да је сиромаштво нај број ни јег де ла ста нов ни штва у нај ве ћој по кра ји ни 
ути ца ло умно го ме на еко ном ску, али и на оп шту не ста бил ност це ле Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, ана ли за еко ном ског по ло жа ја се ља штва у Ср би ји у овом раз до бљу, не-
сум њи во, пот по ма же све о бу хват ном са гле да ва њу узро ка рас па да Ју го сла ви је.

Се ља штво - до ми нан тан дру штве ни слој

Ср би ја је у Кра ље ви ну СХС/Ју го сла ви ју ушла као из ра зи то аграр но под руч је. 
Пре ма по пи су ста нов ни штва од 31. де цем бра 1910 (13. ја ну а ра 1911) у њој је се о ско 
ста нов ни штво чи ни ло 86,78%,1 да би 31. ја ну а ра 1921. го ди не у Се вер ној Ср би ји2 
на се лу жи ве ло 85,71% укуп ног ста нов ни штва. То је ви ше не го у би ло ко јој дру гој 

1) Мом чи ло Исић, Се ља штво у Ср би ји 1918–1941, књ. I, том 1, Бе о град, 2000, стр. 12.
2) Се вер на Ср би ја пред ста вља под руч је прет ку ма нов ске Ср би је, про ши ре но те ри то ри јом до би-

је ном од Бу гар ске Неј ским уго во ром 1919. го ди не (б о сиљ град ски срез, ца ри брод ски срез и оп шти не: 
Алексндро вац – Зло ку ће, Бра ће вац, Ко ви ло во, Цр но ма сни ца – То ми сла ло во у не го тин ском сре зу, за тим, 
оп шти не: Ве ли ки Ја се но вац и Ши по во у кра јин ском сре зу, Град ско во и Ха ло во у за је чар ском сре зу и оп-
шти на Рав на Ба ња ко ја је ушла у са став ја бла нич ког сре за – Мом чи ло Исић, Со ци јал на и аграр на струк-
ту ра Ср би је у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Бе о град, 1999, стр. 5.
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по кра ји ни но во фор ми ра не др жа ве, у ко јој је, ина че, се о ско ста нов ни штво чи ни ло 
79,83% укуп ног ста нов ни штва.

Са нај ви ше се о ског ста нов ни штва, Се вер на Ср би ја је, из у зев Цр не Го ре, пред-
ња чи ла и у до ма ћин ствима чи јим је ста ре ши на ма по љо при вре да глав но за ни ма ње. 
Она их је има ла 82,03%, а Цр на Го ра 86,26% свих до ма ћин ста ва.

Та бе ла 1
Град ско и се о ско ста нов ни штво у Кра ље ви ни СХС 1921. го ди не

По кра ји на Град ско Се о ско  По љо пр. до ма ћин ства

број % број % број %

Ба нат, Бач ка 
и Ба ра ња 463.925 33,68 916.488 66,32 224.358 69,40

Бо сна и Хер-
це го ви на 296.501 15,64 1.593.428 84,36 272.108 80,86

Ју жна 
Ср би ја 350.036 23,73 1.124.524 76,27 198.174 74,34

Се вер на 
Ср би ја 379.453 14,29 2.275.620 85,71 401.935 82,03

Сло ве ни ја 211.101 19.98 845.363 80,02 138.217 63,16

Хр ват ска 689.429 20,51 2.671.593 79,49 470.445 76,36

Цр на Го ра 33.561 17,78 166.296 83,22 35.855 86,26

УКУП НО 2.424.006 20,17 9.993.317 79,83 1.741.092 75,93

Из вор: Тр го вин ски гла сник, 32, 10. фе бру ар 1924, стр. 2; Јо зо Ла ка тош, При вред-
ни ал ма нах Ју го сло вен ског лој да, За греб, 1929, стр. 6.

Рас па да њем се о ских по ро дич них за дру га и све ја чим про ди ра њем ка пи та ли зма 
на се ло то ком тре ће де це ни је 20. ве ка, у Се вер ној Ср би ји је по чет ком 1931. би ло чак 
484.218 по љо при вред них до ма ћин ста ва, од но сно за 20,47% ви ше не го де сет го ди на 
ра ни је и 2.668.787 по љо при вред ног ста нов ни штва, ко је је чи ни ло 80,35% укуп ног 
ста нов ни штва. У це лој Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1931. го ди не по љо при вред них до-
ма ћин ста ва је 1.963.403, или за 12,77% ви ше не го 1921. и 10.670.565 ста нов ни штва 
ко је је жи ве ло од по љо при вре де.1 Про сеч но, јед но по љо при вред но до ма ћин ство у 
Се вер ној Ср би ји има ло је 5,51, а у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 5,43 чла но ва, од но сно 
5,41 у де лу Ју го сла ви је без Се вер не Ср би је.

1) Де фи ни тив ни ре зул та ти по пи са ста нов ни штва од 31. мар та 1931. го ди не, књ. IV, При сут но 
ста нов ни штво по глав ном за ни ма њу, Са ра је во, 1940, стр. XII.
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Због све че шћег рас па да ња се о ских по ро дич них за дру га и убр за ног про ди ра-
ња ка пи та ли зма на се ло кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, у Ср би ји се по сед све ви-
ше усит ња вао. Кра јем 1905. го ди не по сед из ме ђу 2 и 5 ха има ло је чак 140.795 
или 38,11% га здин ста ва, а по сед до 2 ха 99.174, од но сно 26,85% га здин ста ва. Ових 
64,96% га здин ста ва др жа ло је, ме ђу тим, тек 29,15% укуп не по вр ши не. С дру ге стра-
не, га здин ства са по се дом из ме ђу 50 и 100 ха, њих 751 или 0,20% и 361 или 0,10% 
га здин ста ва са по се дом пре ко 100 ха, да кле ску па њих 0,30% има ло је у вла сни штву 
чак 6,30% по вр ши не свих по се да.1

Бу ду ћи да је и до Пр вог свет ског ра та на ста вље но рас па да ње се о ских по ро дич-
них за дру га, Ср би ја је у Кра ље ви ну СХС/Ју го сла ви ју ушла са још број ни јим ма лим 
и сит ним по се ди ма, ко ји су се и у но во фор ми ра ној др жа ви умно жа ва ли, јер про цес 
не ста ја ња се о ских па три јар хал них за ду га ни је био за вр шен, а се ља штво из Ср би-
је је, у ве ли кој ме ри, би ло за о би ђе но про це сом ко ло ни за ци је у ме ђу рат ном раз до-
бљу.2 

Из ме ђу 1905. и 1931. го ди не број по љо при вред них га здин ста ва у Се вер ној Ср-
би ји по ве ћао се за 29,02%, при че му су се умно жи ла сва га здин ства са по се дом 
ис под 50 ха, нај ви ше она чи ји је по сед био од 10 до 20 ха, чак за око 50%, док је га-
здин ста ва са по се дом до 2 ха би ло ви ше за 16,98%, оних са по се дом из ме ђу 2 и 5 ха 
за 27,54%, га здин ства чи ји је по сед био из ме ђу 10 и 20 ха уве ћа ла су се за 48,43%. 
Је ди но је опао број нај ве ћих га здин ста ва, за 11,45% оних са по се дом од 50 до 100 
ха, а за ви ше од 62,60% оних ко ји су рас по ла га ли по се дом од пре ко 100 ха. Укуп но 
узев ши, у Се вер ној Ср би ји је, пре ма по пи су од 31. мар та 1931. го ди не, ско ро 2/3 га-
здин ста ва има ло по сед ма њи од 5 ха, док је по се дом до 2 ха рас по ла га ло 24,33%, а 
по се дом из ме ђу 2 и 5 ха чак 37,66% га здин ста ва. У це лој Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, 
нај сит ни ји по сед, онај до 2 ха, био је до ста че шћи, јер је чи нио ви ше од тре ћи не 
свих по се да. Та ко ђе, рас про стра ње ни је су у њој би ле и све ка те го ри је ве ћих по се да 
из над 20 ха, по себ но они нај ве ћи, са ви ше од 100 ха, чак тро стру ко. „При ви ле ги ја” 
Ср би је био је, за пра во, ма ли и сред њи по сед, из ме ђу 2 и 20 ха. Њих је у њој би ло 
73,25%, а у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 63,33% свих по се да.3

За хва љу ју ћи за вр шном про це су ства ра ња при ват не зе мљи шне сво ји не из оп-
ште на род ног зе мљи шног фон да, у Се вер ној Ср би ји је у овом раз до бљу, бр же ра сла 
по вр ши на га здин ста ва од њи хо вог бро ја. Она је укуп но из но си ла 2.694.863 ха, тј. 
ви ше за чак 36,58%. Је ди но су се сма њи ли по се ди из ме ђу 20 и 50 ха, јер су се нај че-
шће де ли ли, док су нај ви ше по ра сли нај ве ћи по се ди, са 206,51 на 349,52 ха, чи ме је, 
за пра во, от по че ло на ста ја ње круп ног по се да и у Се вер ној Ср би ји.4

1) Мом чи ло Исић, Се ља штво у Ср би ји 1918–1941, књ. I, том 1, Бе о град, 2000, стр.43.
2) На Ко со ву и Ме то хи ји из ме ђу два свет ска ра та на се ли ло се све га 3.671 по ро ди ца из Ср би је; на 

под руч ју Ма ке до ни је до 1929. го ди не, ка да је ко ло ни за ци ја би ла ско ро и за вр ше на, на се ље нич ких по-
ро ди ца из Ср би је би ло је 1.036. На ро чи то су ма ло број ни ко ло ни сти из Ср би је би ли у тзв. „Се вер ним 
кра је ви ма”, тек не ко ли ко сто ти на по ро ди ца. До кра ја 1921. го ди не у Вој во ди ни је би ло на се ље но са мо 
50, а око Оси је ка 200 по ро ди ца. У 1922. го ди ни на под руч ју Сен те зе мљу је до би ло 59 по ро ди ца из прет-
ку ма нов ске Ср би је, ме ђу ко ји ма мно ге ни су би ле зе мљо рад нич ке. Са мо из Бе о гра да би ло је 27 по ро ди ца. 
Мом чи ло Исић, Се ља штво у Ср би ји 1918–1941, књ. I, том 1, Бе о град, 2000, стр. 57–58.

3) Мом чи ло Исић, Се ља штво у Ср би ји 1918–1941, књ. I, том 1, Бе о град, 2000, стр. 43.
4) Исто.
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Та бе ла 2
Аграр на струк ту ра 1931. го ди не

Ве ли чи на 
по се да 
у ха

Кра ље ви на Ју го сла ви ја Се вер на Ср би ја

га здин ства по вр ши на га здин ства по вр ши на

број % ха % број % ха %

0,01 – 2 671.865 33,83  693.542  6,51 116.011 24,33 139.019  5,16

2 – 5 676.284 34,06 2.287.570 21,49 179.567 37,66 622.928 23,11

5 – 10 407.237 20,51 2.873.155 26,99 120.881 25,35 860.365 31,93

10 – 20 174.068  8,76 2.380.826 22,36  48.835 10,24 677.326 25,13

20 – 50  49.314  2,48 1.388.570 13,04  10.758  2,26 292.801 10,86

50 – 100  5.156  0,26  338.076  3,17  665  0,14  47.703  1,77

пре ко 100  1.801  0,09  684.241  6,43  135  0,03  47.186  1,75

УКУПНО 1.985.725 100 10.645.980 100 476.852 100 2.694.863 100

Из вор: Мом чи ло Исић, Се ља штво у Ср би ји 1918–1941, књ. I, том 1, Бе о град, 
2000, стр. 43.

За хва љу ју ћи бр жем ра сту по вр ши не по се да од њи хо вог умно жа ва ња, про сеч на 
по вр ши на по јед ном га здин ству у Се вер ној Ср би ји по ве ћа ла се са 5,34 ха у 1905. го-
ди ни на 5,65 ха у 1931. го ди ни, или за 5,80%. Ина че, про сеч на по вр ши на га здин ства 
у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1931. го ди не из но си ла је 5,36 ха, што је за 5,13% ис под 
про се ка у Се вер ној Ср би ји. С об зи ром на про се чан број чла но ва у јед ном по љо при-
вред ном до ма ћин ству, у Се вр ној Ср би ји је на јед ног по љо при вред ног ста нов ни ка 
до ла зи ло 1,02 ха, а у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 0,98 ха. По сма тра мо ли са мо ма ла и 
сит на га здин ства, ко ја у Ср би ји чи не ско ро тре ћи ну, а у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и 
ви ше од тре ћи не га здин ста ва, про из и ла зи да про се чан по сед га здин ства до 2 ха у 
Ср би ји из но си 1,20 ха, а у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1,03 ха. На јед ног ста нов ни ка у 
овим га здин стви ма, у про се ку, до ла зи по 0,22 ха у Се вр ној Ср би ји и по 0,19 ха у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Га здин ства из ме ђу 2 и 5 ха у Се вер ној Ср би ји има ју, пак, 
про се чан по сед од 3,47 ха, на јед ног ста нов ни ка 0,63 ха, а у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
3,38 ха, од но сно 0,62 ха на ста нов ни ка. Очи глед но, аграр на пре на се ље ност ка рак-
те ри стич на је, ско ро под јед на ко, и за Се вер ну Ср би ју и за це лу Кра ље ви ну Ју го-
сла ви ју. Она је на ро чи то из ра же на услед ве о ма екс тен зив ног на чи на про из вод ње, 
усло вље ног не смао ма лим по се дом већ и оску ди цом ква ли тет ног по љо при вред ног 
ин вен та ра, од го ва ра ју ће сто ке и нај о снов ни јих агро тех нич ких ме ра.
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Оску де ва ју ћи у зе мљи, чи ју је тек по ло ви ну чи ни ла ора ни ца, се ља штво у Ср би-
ји је оску де ва ло и у рад ној сто ци, ко ју ни је мо гло да на ба ви, али ни да из др жа ва.

Си ро ма штво се ља штва ни је, ме ђу тим, ути ца ло са мо на број гр ла рад не сто ке 
већ, још ви ше, на њен ква ли тет и струк ту ру. Рад ну сто ку чи ни ла су углав ном го ве да, 
јер их је би ло лак ше на ба ви ти не го ко ње. С дру ге стра не, због ма ло зе мље ве ћи на 
се ља штва ни је мо гла да др жи сто ку са мо за по љо при вред не ра до ве, већ је од ње 
на сто ја ла да има и дру ге ко ри сти. Оту да су кра ве, од ко јих се још до би ја мле ко и 
те лад, нај че шћа рад на сто ка. Оне су у Се вер ној Ср би ји 1921. го ди не чи ни ле 50,30% 
све те гле ће сто ке, во ло ви 37,08%, а ко њи тек 10,83%. 

Због број ни јег сит ни јег по се да и те жње сва ког ино ко сног до ма ћин ства да има 
рад ну сто ку, без об зи ра на ве ли чи ну по се да, у Се вер ној Ср би ји је 1921. те гле ћа сто-
ка би ла ма ње оп те ре ће на не го у Вој во ди ни и Хр ват ској и Сла во ни ји. На 100 ха по љо-
при вред не по вр ши не у њој би ло 24,99 гр ла те гле ће сто ке, у Хр ват ској и Сла во ни ји 
18,91, а у Вој во ди ни 18,08 гр ла, док је на 100 ха ора ни це у Се вер ној Ср би ји би ло 
38,97 гр ла рад не сто ке, у Хр ват ској и Сла во ни ји 33,93, а у Вој во ди ни 22,94 гр ла. С 
об зи ром на то да кра ве пре о вла ђу ју ме ђу те гле ћом сто ком у Се вер ној Ср би ји, њих 
је на 100 ха по љо при вред не по вр ши не би ло 12,57, а на 100 ха ора ни це 19,60, док их 
је у Хр ват ској и Сла во ни ји би ло 2,77, од но сно 4,97 гр ла, а у Вој во ди ни 2,28 на 100 
ха по љо при вред не по вр ши не и 2,84 гр ла на 100 ха ора ни це.1

Да љим сит ње њем по се да у Ср би ји, те гле ћа сто ка је све ма ње оп те ре ће на. На 
јед но гр ло рад не сто ке у њој је 1927. го ди не би ло 2,42 хек та ра ора ни це, уме сто 2,57 
шест го ди на ра ни је. У Хр ват ској и Сла во ни ји са да је гр ло би ло оп тре ће но са 3,21 
ха, или за 0,26 ха ви ше, док је у Вој во ди ни то оп те ре ће ње би ло не про ме ње но, 4,36 
ха ора ни це по гр лу.

Та бе ла 3
Те гле ћа сто ка у Кра ље ви ни СХС 1927. го ди не

По кра ји на Ха зи рат не 
зе мље Број те гле ће сто ке Ха ора ни це на 

гр ло сто ке  Ин декс

Бо сна и 
Херцего ви на 1.151.683 421.995 2,72 96,45

Вој во ди на 1.601.546 800.448 5,34 189,36

Ју жна Ср би ја 466.136 304.284 1,53 54,25

Се вер на Ср би ја 1.222.180 504.640 2,42 85,81

Сло ве ни ја 332.189 140.089 2,37 84,04
Хр ват ска и 
Сла во ни ја 1.467.320 456.963 3,21 113,18

Цр на Го ра 76.201 56.068 1,36 48,23

УКУП НО 6.455.011 2.283.441 2,82 100

Из вор: Ар хив Ју го сла ви је, Збир ка Во ји сла ва Јо ва но ви ћа - Ма рам боа, ф-26; Мом-
чи ло Исић, Се ља штво у Ср би ји 1918–1941, књ. I, том 1, Бе о град, 2000, стр.105.

1) Исто, стр. 104.
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То ком три де се тих го ди на у Се вер ној Ср би ји до шло је до опа да ња кон тин ген та 
го ве да. У 1939. би ло их је, за 21,76% ма ње не го 1921. го ди не. То зна чи да су са да 
го ве да за те гље ња би ла и оп те ре ће ни ја, али и то да су мно га сит на до ма ћин ства 
са да би ла без ијед ног гр ла рад не сто ке. По чет ком три де се тих го ди на 20. ве ка њу 
ни је има ло 26,73% по љо при вред них га здин ста ва. Бу ду ћи да се де о бом по ро дич них 
за дру га то ком три де се тих го ди на број по љо при вред них га здин ста ва бр же уве ћа вао 
од кон тин ген та круп не сто ке, уочи Дру гог свет ског ра та још ви ше је би ло га здин ста-
ва без рад не сто ке. У ср би јан ском де лу Дрин ске ба но ви не, на при мер, чак 43,48% 
по љо при вред них га здин ста ва ни је кра јем 1939. има ло за пре гу.1

Без до вољ но об ра ди ве зе мље, че сто и без рад не сто ке, се ља штво у Ср би ји оску-
де ва ло је и у по љо при вред ном ин вен та ру. Оску ди ца је на ро чи то би ла из ра же на по 
за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, у ко ме је уни ште но ви ше од 40% по љо при вред них 
ору ђа, спра ва и ма ши на, с тим што ни у пред рат ном пе ри о ду се љач ка га здин ства 
ни су би ла до вољ но опре мље на. Кра јем 1919. го ди не 40,51% по љо при вред них до ма-
ћин ста ва у Ср би ји ни је има ло ни ка кву спра ву за ора ње, док су ме ђу по сто је ћим др-
ве не ра ли це чи ни ле чак 52,25%, а гво зде ни плу го ви тек 12,66%. Про сеч но, спра ва 
за ора ње до ла зи ла је на 1,68 га здин ста ва, а је дан плуг на 3,52 га здин ства. По себ но 
је по ра зна чи ње ни ца да се у прет ку ма нов ској Ср би ји на ла зи ло ви ше од 50% свих 
др ве них ра ли ца у Кра ље ви ни СХС.2

Се ља штво у Ср би ји на ро чи то је би ло ин фе ри ор но у од но су на се ља штво у еко-
ном ски раз ви је ни јим по кра ји на ма ка да су у пи та њу са вр ше ни је по љо при вред не 
спра ве и ма ши не.

Та бе ла 4
Број по љо при вред них спра ва и ма ши на на 100 ха ора ни це кра јем 1919. го ди не

Спра ва или ма ши на Кра ље ви на СХС Ср би ја

Ра ли це 5,54 10,42

Плу го ви 12,17 9,52

Др ља че 8,18 5,46

Ваљ ци 0,77 0,04

Се ја ли це 1,03 0,17

Ко са чи це 0,36 0,03

Же те ли це 0,12 0,09

Вр ша ли це руч не и сточ не 0,79 0,14

Вр ша ли це мо тор не 0,24 0,17

Из вор: Мом чи ло Исић, Се ља штво у Ср би ји 1918–1941, књ. I, том 1, Бе о град, 
2000, стр. 107.

1) Исто, стр. 101
2) Исто, стр. 106.
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За хва љу ју ћи рат ним ре па ра ци ја ма до би је ним од Не мач ке, се ља штво у Се вер ној 
Ср би ји је до сеп тем бра 1923. на ба ви ло 54.730 плу го ва, што је 48,01% свих плу го ва 
по чет ком 1920. го ди не, за тим: 6.580 др ља ча, 3.480 се ја ли ца, 1.350 сец ка ли ца, 1.409 
ко са чи ца, 1.455 же те ли ца, 1.122 ве тре ња че, 2.500 кру ња ча за ку ку руз, 592 три је ра, 
де вет вр ша ћих ло ко мо би ла, три вр ша ћа дре ша и др. Овај ре па ра ци о ни ма те ри јал ни-
је, ме ђу тим, ни при бли жно био у скла ду са ствар ним по тре ба ма се ља штва за по љо-
при вред ним ин вен та ром. Ра ли ца је и да ље оста ла зна чај но сред ство за ора ње, по го-
то во у брд ско-пла нин ским кра је ви ма, и чи ни ла је 1925. го ди не 35,17% свих ра ли ца 
у Кра ље ви ни СХС. Ина че, 1925. го ди не вред ност спра ва за об ра ду зе мље (ра ли це, 
плу го ви, др ља че, ваљ ци, се ја ли це и др.) у Се вер ној Ср би ји из но си ла је 253.042.850 
ди на ра или 17,57% њи хо ве вред но сти у це лој Кра ље ви ни СХС, ма да је Се вер на 
Ср би ја рас по ла га ла са 18,93% укуп не зи рат не зе мље у др жа ви. Слич но је би ло и са 
спра ва ма и ма ши на ма за же тву и вр шај (же те ли це, ко са чи це, вр ша ли це, ве тре ња че, 
три је ри, кру ња чи, сец ке и сл.). Оне су у Се вер ној Ср би ји вре де ле 17,88% укуп не 
вред но сти у це лој Кра ље ви ни СХС, а у од но су на хек тар зи рат не зе мље 212,05 ди на-
ра, што је 90,49% у од но су на ту вред ност у це лој др жа ви. Ина че, вред ност свих по-
љо при вред них спра ва и ма ши на, по хек та ру зи рат не зе мље, из но си ла је у Се вер ној 
Ср би ји 419,09 ди на ра, или 91,60% од вред но сти у Кр ље ви ни СХС.1

1) Исто, стр. 107.

Др МОМЧИЛО ИСИЋ Економски положај сељаштва у Србији за време Краљевине Југославије
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Та бе ла 5.
По љо при вред не спра ве у Кра ље ви ни СХС 1925. го ди не
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Ра ли це 2.486 8.375 11.862 8.510 115.767 74.962 76.987 30.200 329.149

Плу го ви 104.098 181.004 172.999 12.281 187.860 66.060 55.875 3.557 783.734

Др ља че 120.401 138.803 186.491 805 86.399 105.970 6.535 967 647.372

Ваљ ци 3.684 32.260 23.050 28 2.365 1.887 121 - 63.395

Се ја ли це 6.600 36.436 26.604 44 5.959 3.003 108 21 78.775

Пра ша чи 18.784 91.779 58.566 79 39.950 6.700 4.028 6 219.892

Вред ност 
у динар. 168.007.400 428.302.480 373.598.450 11.913.300 253.042.850 128.034.900 66.559.600 10.691.850 1.440.150.830

Зи рат не 
зе мље 332.189 1.601.546 1.467.320 137.756 1.222.180 1.151.683 466.136 76.201 6.455.01

На 1 ха 505,71 267,44 254,07 86,45 207,04 111,17 142,83 140,31 223,18

Ин декс 226,59 119,83 113,84 38,73 92,77 49,81 64,00 62,87

Же те ли це 38 5.983 1.678 12 1.720 229 180 9 9.849

Ко са чи це 922 1.520 2.240 56 1.008 408 88 2 6.244

Вр ша-
ли це 14.666 213 6.950 190 2.276 1.305 190 93 25.882

Врш. мот. 896 3.090 2.130 13 1.610 201 125 2 7.967

Ве тре-
ња че 33.447 27.724 21.089 213 23.436 6.366 5.134 29 117.438

Три је ри 1.856 4.745 3.916 208 5.134 1.217 1.110 103 18.289

Кру ња чи 2.591 29.441 11.227 617 11.403 1.448 1.309 194 58.130

Сеч ке 38.793 16.605 28.044 125 4.395 2.103 592 91 90.740

Вред ност
у динар. 268.794.800 507.337.200 380.677.400 4.189.400 270.387.000 49.617.800 29.907.800 1.287.200 1.512.198.600

На 1 ха 809,13 316,79 259,44 304,02 212,05 43,08 64,18 16,89 234,34

Ин декс 345,28 135,18 110,71 129,73 180,49 18,38 27,39 7,21

Укуп но 
на 1 ха 1.314,83 584,23 513,51 390,47 419,09 154,25 207,01 157,20

Ин декс 287,48 127,70 112,24 85,35 91,60 33,71 45,25 34,46

Из вор: Мом чи ло Исић, Се ља штво у Ср би ји 1918–1941, књ. I, том 1, Бе о град, 
2000, стр. 108.

Се ља штво у Ср би ји ни до по чет ка Дру гог свет ског ра та ни је ус пе ло да се снаб де 
до вољ ном ко ли чи ном по љо при вред ног ин вен та ра. Не до ста ја ле су му и нај о снов ни-
је спра ве. У ка чер ском сре зу руд нич ког окру га Ду нав ске ба но ви не 1938. го ди не по-
ло ви на до ма ћин ста ва за ора ње ни је има ла ни плуг, а ни рал ицу, док је од пре о ста ле 
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по ло ви не њих 20% има ло др ве ни плуг, а 30% ра ли цу. У бе ло па ла нач ком сре зу чак 
је 2/3 га здин ста ва, и пред Дру ги свет ски рат, за об ра ду зе мље ис кљу чи во ко ри сти ло 
ра ли цу, док у це лој Мо рав ској ба но ви ни плуг ни је има ло 80.000 или 35,22% га здин-
ста ва.1 На ро чи то су рет ке би ле са вр ше ни је спра ве и ма ши не. Та ко је се ља штву у 
ср би јан ском де лу Дрин ске ба но ви не уочи Дру гог свет ског ра та не до ста ја ло 65,06% 
сточ них вр ша ли ца, 68,76% ко са чи ца за тра ву, 75,89% руч них вр ша ли ца.

Та бе ла 6
По љо при вред ни ин вен тар у ср би јан ском де лу Дрин ске ба но ви не кра јем 1940. 

го ди не

Спра ва или ма ши на По треб но Има
Не до ста је

број %

Гвоздени обични плугови 62.911 47.952 14.959 23,78

Висећи гвоздени плугови 18.394 14.267 4.127 22,44

Косачице 26.822 16.844 9.978 37,20

Сејалице за пшеницу 1.501 819 682 45,44

Сејалице за кукуруз 16.439 10.128 6.311 38,39

Косачице за траву 509 150 350 68,76

Жетелице 866 664 202 23,32

Вршалице ручне 1.004 242 762 75,89

Вршалице сточне 415 145 270 65,06

Ветрењаче 8.656 4.790 3.866 44,66

Тријери 3.332 1.714 1.618 48,56

Круњачи за кукуруз 12.056 5.443 6.613 54,85

Сецкалице за сточну храну 6.530 898 5.632 86,25

Ручне пресе за сено 564 45 519 92,02
Извор: Архив Босне и Херцеговине, Краљевска банска управа Дринске 

бановине, Пољопривредно одељење, сиг. 4.285/41; Момчило Исић, Сељаштво у 
Србији 1918–1941, књ. I, том 1, Београд, 2000, стр. 110.

И док је скроман пољопривредни инвентар углавном последица сиромаштва 
сељаштва у Србији, његова непросвећеност посебно је допринела скоро потпуном 
одсуству агротехничких мера у производњи. Примера ради, Јужна Србија, Северна 
Србија и Црна Гора утрошиле су 1925. године свега седам вагона вештачких 
ђубрива, док је у целој Краљевини СХС употребљено 4.208 вагона, што ју је, иначе, 
сврставало на последње место у поређењу са привредно развијенијим европским 
државама.2

1) Исто, стр. 113, 114.
2) Исто, стр. 114.

Др МОМЧИЛО ИСИЋ Економски положај сељаштва у Србији за време Краљевине Југославије
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Обрађивана примитивним оруђем, слабом стоком, некад и само људском 
радном снагом, недовољно нађубрена, сеоска имања су ретко засејавна квалитетним 
семеном, већ је употребљавано семе од претходне жетве, некад и непречишћено, а 
најчешће и незапрашено хемијским препаратима, који су посебно ретко коришћени 
у фази израстања усева. Изразито екстензивна производња имала је за последицу 
и веома ниску продуктивност. У периоду између 1920. и 1926. године, са једног 
хектара у Србији се добијало просечно 9,83 мц жита, или тек за 15,92% више него 
у раздобљу од 1903. до 1910. године, али и за 9,07% ниже него у Краљевини СХС у 
периоду 1920–1927. године.

Табела 7
Просечна годишња производња жита у Србији и Краљевини СХС двадесетих 

година 20. века

Врсте жита

Краљевина СХС Србија % у укупној 
количини жита

% учешћа 
Србије 1920–1927. 1920–1926.

укупно мц мц/ха укупно мц мц/ха Краљ. 
СХС Србија

Кукуруз 26.025.321 13,10  6.196.651 11,67 52,71 57,61 23,81

Пшеница 15.811.423  9,68  3.332.978  8,56 32,02 30,99 21,08

Јечам  2.881.372  7,78 489.183  7,92  5,83  4,55 16,98

Овас  3.088.498  8,12 504.621  6,53  6,25  4,69 16,34

Раж  1.570.802  7,89 231.715  6,79  3,18  2,15 14,75

УКУПНО 49.377.416 10,81 10.755.148  9,83 100 100 21,78

Извор: Момчило Исић, Сељаштво у Србији 1918–1941, књ. I, том 1, Београд, 
2000, стр. 153.

Због ниже продуктивности сеоско газдинство у Србији је производило мање 
жита него газдинство у Краљевини СХС/Југославији. Примера ради, у 1931. години 
оно је укупно жита произвело за 15,68 мање, а само пшенице чак за 19,72% мање. 
Услед мањих количина жита у амбару, с једне, и веће потрошње, с друге стране, 
газдинству у Србији је, после подмирења за потребе исхране и издвајања количине 
за сетву, преостајало 728 кг или 25,44% жита, а газдинству у Краљевини Југославији 
1.422 кг, односно 41,90%. Посебно је газдинству у Краљевини Југославији више 
преостајало пшенице, чак за 81,72%, будући да ју је оно за 24,55% више производило, 
а за 24,60% мање трошило за исхрану.
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Табела 8
Производња и потрошња жита по једном 
пољопривредном газдинству 1931. године, у кг

Количине
Југославија Србија

кукуруз пшеница јечам овас раж свега кукуруз пшеница јечам овас раж свега

Произвед. 1.354 1.613 197 133  97 3.394 1.190 1.295 175 122  80 2.862

Исхрана  521  843 161  11 140 1.676  481 1.118 132  19 102 1.852

Сетва  176  48  36  16  20  296  178  45  27  13  19  282

Преостаје  657  722  0 106 - 63 1.422  531  132  16 101 -41  728

% 48,52 44,76  0 79,70 -64,95 41,90 44,62 10,19 0,14 82,75 - 5,25  25,44

Извор: Момчило Исић, Сељаштво у Србији 1918–1941, књ. I, том 1, Београд, 
2000, стр. 162.

И поред тога што је, просечно узевши, пољопривредном газдинству у Србији 
преостајала четвртина произведеног жита, власници ситних поседа су ипак 
у житу оскудевали. Тако је почетком тридесетих година 20. века на подручју 
преткумановске Србије жито за исхрану куповало, дуже или краће време, чак 
49,43% пољопривредних газдинстава. Таква газдинства су посебно била бројна у 
брдско-планинским подручјима, где жито, иначе, није ни успевало. У копаоничком 
срезу таквих газдинстава је било 68,65%, у ариљском 66,18%, драгачевском 66,67, а 
у златиборском срезу чак 85,85%.1

Управо због све бројнијег ситног поседа и великог подручја непогодног за 
ратарство, ни повећање производње током тридесетих година, у просеку на 3.531 кг 
по газдинству, у периоду 1929–1939, и вишак од 1.538 кг или 43,56% нису значили 
„миран сан” за целокупно сељаштво у Србији. И уочи Другог светског рата у 
србијанском делу Дринске бановине у житу је оскудевало 52,07% пољопривредних 
газдинстава, посебно она у планинским крајевима.2

Скромну ратарску производњу сељаштво је у знатном делу Србије надокнађивло 
производњом воћа, првенствено шљива, будући да се, на пример 1922. године, у 
Севрној Србији налазило 47,84% свих површина под воћем у Краљевини СХС/
Југославији и чак 60,27% свих шљивових стабала зајденичке државе.3 „Повољне 
географске и климатске прилике омогућиле су изузетан развој воћарства у Србији, 
поготово шљиварства. У многим крајевима, нарочито северозападне, западне 
и централне Србије, оно је чак најважнија привредна грана и највећи новчани 
извор сељаштва, којим се подмирују све потребе за индустријским и занатским 
производима, плаћају пореске обавезе и враћају дугови, али и докупљује жито, 

1) Исто, стр. 165.
2) Исто, стр. 166.
3) Исто, стр.182.

Др МОМЧИЛО ИСИЋ Економски положај сељаштва у Србији за време Краљевине Југославије
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уколико га недостаје. Отуда слаб род шљиве не може да надокнади ни најбоља 
жетва ратарских култура.”1

Слаб род шљиве, као и свег другог воћа, био је, међутим, честа појава, јер се 
сељаштво воћарством бавило на изразито екстензиван начин. Оно је сматрало да је 
довољно само подићи воћне засаде, без икакве примене мера прехране, заштите, па 
чак и правилног сађења. Зато су приноси воћа, више него код ратарских култура, 
зависили од природе и њене ћуди, чак знатније него у осталом делу Југославије. У 
1929. години укупан принос шљиве у Северној Србији био је 1.355.232 мц, односно 
свега 4,29 кг по стаблу, а у целој Краљевини Југославији 7,34 кг, или 71,09% више. 
Десет година касније у Северној Србији произведено је 6.297.246 мц шљиве или 
23,85 кг по стаблу, док је просечан принос по стаблу шљиве у Краљевини Југославији 
износио 27,92 кг тј. за 17,15% више.2

Попут воћарства, и виноградарство је у Србији било доста екстензивно. Без 
довољно знања за адекватну обраду и подизање засада, без квалитетних сорти, 
добрих подрума и справа за прераду грожђа, сељаштво у Србији производило је 
мање квалитетно грожђе и вино, које, заједно са вином из осталих делова Краљевине 
Југославије, није могло да издржи конкуренцију вина из Француске, Италије и 
Мађарске. С друге стране, једино сигурно, домаће тржиште није, међутим, било 
довољно подстицајно за развој и унапређење виноградарства у Србији.

Сточарство

Изузев ненасељених планиннских голети и кршева, цела територија Србије 
је веома погодна за сточарство, а екстензивна земљорадња је директно зависила 
од броја радне стоке, посебно говеда, као привредно најзначајније стоке. Уочи 
Првог светског рата, на 100 сесоких становника у Србији је било 39,03 грла говеда, 
6,30 коња, 34,77 свиња, 156,21 овца, 26,02 козе и 269,32 комада живине. Због 
катастрофалног уништења сточног фонда у Првом светском рату и његове веома 
споре обнове у првим послертаним годинама, број грла стоке и у 1921. години био 
је знатно испод предратног, са изузетком говеда, која су, због потребе у земљорадњи, 
била нешто бројнија него пре рата, 41,65 грла на 100 становника.3

Делимично обновљен контингент стоке је већ 1922, због изузетне суше и 
одобрења извоза уз умерене царине, почео поново да опада, и то у свим покрајинама 
Краљевине СХС. У стајама сељаштва у Србији 1923. било је 768.579 грла говеда, што 
је за 27,81%, мање него 1921. године. У току наредне године број грла се смањио на 
751.555, да би 1925. порастао на 753.799 или за скромних 0,30%. Иначе, просечан 
контингент говеда у Северној Србији, у ове три године, чинио је нешто испод 20% 
укупног контингента у Краљевини СХС. Испред ње су биле Босна и Херцеговина и 
Хрватска са Славонијом. Она је, међутим, предњачила у малом броју крава музара, 
пошто је њено сељаштво првенствено користило краве за рад, много више него у 
осталим покрајинама.

1) Исто, стр. 181.
2) Исто, стр. 193; Ста ти стич ки го ди шњак Кра ље ви не Ју го сла ви је за 1940. го ди ну, Бе о град, 1941, 

стр. 166.
3) Мом чи ло Исић, н. д, стр. 205.
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Табела 9
Контингент говеда по покрајинама

Покрајина
Број грла %

1923. 1924. 1925. свих 
говеда крава музара

Босна и 
Херцеговина  941.567  920.712 923.461 24,33 30,50

Војводина  285.631  279.280 280.113  7,38 39,34

Далмација  68.886  67.360  67.561  1,78 33,58

Јужна Србија  465.569  455.247 456.607 12,03 42,60

Северна Србија  768.579  751.555 753.799 19,86 21,50

Словенија  364.517  356.478 357.542  9,42 41,62

Хрватска и 
Славонија  914.090  893.844 896.513 23,62 42,99

Црна Гора  61.146  59.791  59.970  1,58 37,17

Краљевина СХС 3.869.985 3.784.267 3.795.566 100 100

Извор: М. В. Ђуричић и др. Наша народна привреда и национални приход, 
Сарајево, 1927, стр. 65.

Не само код говеда, већ ни остала значајнија стока: коњи, свиње и овце нису 
достигле 1925. године број из 1921. године. Сељаштво је то успело једино са козама 
и живином, дакле, оном стоком чије је издржавање најједноставније и најјефтиније, 
што је само показатељ екстензивности сточарства у Србији.

У условима честих општих оскудица сточне хране и скоро сталне оскудице 
у храни становништва сиромашних газдинстава, које ју је најчешће набављало 
продавањем стоке, те неадекватног смештаја и скоро никакаве здравствене заштите, 
сточни фонд у Србији се веома споро увећавао у целом међуратном раздобљу, 
посебно фонд говеда, привредно најзначајније стоке, који је чак крајем 1939. био за 
11,79% мањи него 1921. године. Највише се увећао фонд коња, двоструко, али је, 
и поред таквог увећања, он био веома скроман, тек 169.280 грла. Од остале стоке, 
највише је порастао контигент живине, за 53,64%, а затим: оваца за 49,63%, коза за 
30,92%, а најмање фонд свиња, после говеда привредно најзначајније стоке, за свега 
28,93%.1 Истовремено, контингент стоке у Краљевини Југославији увећавао се још 
спорије. Контигент говеда смањио се за 17,20%, коња а увећао за „само” 19,88%, 
свиња за 4,60%, оваца за 45,15% и коза за 20,20%.2 

Изразито екстензивно сточарство у Србији, па и у целој Краљевини Југославији, 
за последицу није имало само величину конитингента стоке већ и њен слаб 
квалитет, чак и у домаћинствима са знатнијим фондом. „Сточарство квантитативно 

1) Исто, стр. 222.
2) Ста ти стич ки го ди шњак Кра ље ви не Ју го сла ви је за 1940. го ди ну, Бе о град, 1941, стр. 172.

Др МОМЧИЛО ИСИЋ Економски положај сељаштва у Србији за време Краљевине Југославије
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у крушевачкој области стоји добро. Квалитативно, сточарство стоји на ниском 
ступњу, услед нехигијенских и рђавих штала, рђавог храњења и врло слабог 
неговања.” Тражећи да се у Шумадији оснује једно угледно добро на коме би се, 
између осталог, вршила и селекција стоке и живине чији би се приплод директно 
давао сељаку, депутација шумадисјких сељака, која је 23. јануара 1930. године 
посетила бана Дунавске бановине, подвлачила је да сељаштво са стоком стоји 
„квантитативно горе него пре 1914. године”.1 

Сточарство је квалитативно опадало у овом раздобљу и због уситњавања, и 
онако ситних поседа, првенствено услед деобе породичних задруга. „У последње 
време видно се примећује да сточарство слабо напредује у овом чувеном сточарском 
крају. Разлог томе је што су деобом братских крвних задруга постали већином 
мали и ситни поседници испод 10 хектара земље преко 85%, те су појединци у 
немогућности да набаве и издржавају потребан број мушких приплодних грла 
племенитих раса стоке, да би се тако оплеменила домаћа раса стоке, јер набавка и 
нега приплодних грла племенитих раса стоке скопчана је са великим трошковима и 
ризиком, а захтева и доста стручног знања и вештина пољопривредника. Све то наш 
мали ситан поседник није у могућности да поднесе као јединка.”2

Пољопривредни доходак

Екстензивна пољопривредна производња у Србији основни је разлог доста ниског 
дохотка њеног сељаштва. Он, међутим, није једино зависио од висине жетвеног 
приноса, квалитета и квантитета сточног фонда, већ и од цена пољопривредних 
производа на тржишту, које су се често мењале. У целој Краљевини СХС 1923. 
пољопривредни доходак је износио 34.889.221.502 динара, годину дана касније 
37.364.263.713 или за 7,09% више, да би 1925. његова вредност била 32.279.150.716 
динара, што је за 7,48% мање него 1923. а чак за 13,61% испод оног постигнутог 
претходне године. 

Доходак сељаштва у Србији од сточарства 1923. био је за 32,15% нижи него 
доходак остварен од земљорадње, што је знатно већа разлика него у целој Краљевини 
СХС, у којој је она износила 22,21%. Несумњиво, огромно страдање сточног 
фонда за време Првог светског рата оставило је велике последице код сељаштва 
у Србији. Иначе, у дохотку од земљорадње Краљевине СХС 1923. године Србија 
је учествовала са 20,82%, а у укупном дохотку од сточарства 19,01%. Испред ње у 
дохотку од земљорадње биле су Војводина и Хрватска са Славонијом, а у дохотку 
од сточарства само Хрватска са Славонијом. У укупном пак дохотку од земљорадње 
и сточарства испред Србије су, такође, биле Војводина и Хрватска са Славонијом, 
при чему је удео Србије износио 20,01%.

1) Мом чи ло Исић, н. д., стр. 226.
2) Исто, стр. 227.
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Табела 10
Учешће Србије у пољопривредном дохотку Краљевине СХС 1923. године

Покрајина
Доходак од земљорадње Доходак од сточарства Укупно

динара % динара % динара %

Северна 
Србија 3.615.544.831 20,82 2.571.893.806 19,01 6.187.438.637 20,01

Јужна Србија 1.136.768.031  6,53 1.495.498.193 11,05 2.632.266.224 8,51

Црна Гора  52.089.936  0,30  188.154.132  1,39 240.244.068 0,78

Босна и 
Херцеговина 1.485.891.395 8,54 2.015.675.724 14,90 3.500.566.119 11,32

Далмација  826.553.222 4,75  365.910.046 2,70 1.192.463.268 3,85

Хрватска и 
Славонија 4.794.988.160 27,56 3.677.815.279 27,18 8.472.803.439 27,40

Словенија 1.269.350.557 7,30 1.198.816.144 8,86 2.468.166.701 7,98

Војводина 4.214.088.272 24,22 2.017.762.983 14,91 6.231.861.255 20,15

Краљевина 
СХС 17.395.254.404 100 13.531.526.307 100 30.926.780.711 100

Извор: В. М. Ђуричић и др., Наша народна привреда и национални приход, 
Београд, 1927, стр. 55, 98.

Након извесног пораста пољопривредног дохотка у 1924. години, за 11,74% у 
целој Краљевини СХС, већ 1925. уследило је његово опадање, јер су цене жита 
почеле нагло да падају, наговештавајући пољопривредну кризу. Од земљорадње 
сељаштво у Северној Србији је 1925. године остварило приход од 4,2 милијарде 
динара, а од сточарства 2,75 милијарди, или по особи 1.813 од земљорадње и 1.188 
од сточарства, укупно 3.001 динар. По једном хектару обрадиве површине приход 
од земљорадње био је 1.509, а од сточарства 988, укупно 2.497 динара. С обзиром 
на доходак по особи, у повољнијем положају биле су само Хрватска са Славонијом 
и Војводина, а по хектару још и Јужна Србија и Словенија.

Због наглог опадања пољопривредног дохотка у време пољопривредне кризе 
(1929–1932), он је 1932. у Северној Србији био само 2,78 милијарди динара, чак за 
60% нижи него 1925. године, што је, истина, нешто мање смањење него у привредно 
развијенијим покрајинама: Војводини, Хрватској са Славонијом и Словенији, које 
су и поред тога, имале већи доходак, и по једном становнику и по хектару. У Србији 
је он по особи износио 1.085, а по хектару 999 динара.

Др МОМЧИЛО ИСИЋ Економски положај сељаштва у Србији за време Краљевине Југославије
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Табела 11
Пољопривредни доходак 1925. и 1932. године у Краљевини СХС/Југославији

Покрајина Година
Од земљорадње Од сточарства Динара по

милиј. 
динара

динара по милиј. 
динара

динара по
особи хектару

особи хектару особи хектару
Северна 
Србија

1925.  4,20 1.813 1.509 2,75 1.188 988 3.001 2.497
1932. 1,68 656 604 1,1 429 395 1.085 999

Јужна 
Србија

1925. 1,30 1.142 1.123 1,78 1.562 1.529 2.704 2.652
1932. 0,52 418 413 0,71 572 566 990 979

Црна Гора
1925. 0.06 344 109 0,23 1.270 419 1.614 528
1932. 0,024 114 43 0.09 438 165 552 208

Босна и
Херцеговина

1925. 1,7 1.028 672 2,39 1.443 945 2.471 1.617
1932. 0,68 373 269 0,956 525 379 898 648

Далмација
1925. 0,84 1.507 1.174 0,4 721 559 2.228 1.733
1932. 0.336 560 469 0,16 266 225 826 694

Хрватска и 
Славонија

1925. 5,5 2.217 2.144 4 1.609 1.559 3.826 3.703
1932. 2,2 846 8.577 1,6 615 624 1.461 1.481

Словенија
1925. 1,4 1.460 1.699 1,35 1.409 1.639 2.869 3.338
1932. 0,56 560 680 0,54 540 655 1.100 1.335

Војводина
1925. 5 4.684 2.974 2,10 1.975 1.249 6.659 4.223
1932. 2 1.716 1.196 0,84 721 500 2.437 1.696

Извор: Ђорђо Крстић, Два актуелна проблема, Сарајево, 1934, стр. 102; Момчило 
Исић, Сељаштво у Србији 1918–1941, књ. I, том 1, Београд, 2000, стр. 233.

Како се кретао пољопривредни доходак у Србији до краја тридесетих година 
не можемо поуздано утврдити. Вероватно да није достигао 50% укупног дохотка, 
као ни у целој Краљевини Југославији, у којој је највиши био 1936. године, када је 
износио 47,25% укупног националног дохотка. То није значило да је пољопривредни 
доходак порастао већ је укупни национални доходак био за 39,22% нижи него 1926. 
године.

Овако представљен пољопривредни доходак ипак није стварни израз економске 
снаге сељаштва у Србији, чији су расходи често надмашивали приходе. Заправо, 
тек општи биланс прихода и расхода сељаштва, односно чист приход омогућио би 
потпуније сагледавање његове истинске економске моћи. Једно је, међутим, сигурно, 
услед веома бројног ситног поседа и изразито екстензивног начина производње, у 
Србији чист приход није ни остваривао велики део сељаштва. Број таквих сељака 
се у кризним и неродним годинама још више повећавао. Сиромаштво је, заправо, 
судбина најширих слојева сељаштва Србије у време Краљевине Југославије, и то 
знатно више него у привредно развијенијим покрајинама Војводини, Хрватској са 
Славонијом и Словенији. 
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Закључак

Сељаштво у Србији, које је за стварање Краљевине СХС/Југославије дало 
највеће жртве, није у новој држави поправило свој економски положај, штавише, 
он се погоршавао из године у годину, чему је, умногоме, допринела и велика 
пољопривредна криза, крајем двадесетих и почетком тридесетих година 20. века. 
У новој држави настављено је распадање породичних задруга и ситњење поседа, 
и то знатно брже него у осталим покрајинама. Од 1921. до 1931. године број 
пољопривредних газдинстава у њој увећао се за 20,47%, а у целој Краљевини 
Југославији за 12,77%. 

Са све ситнијим поседом, и фонд радне стоке је био скромнији. Краве су, и 
даље, биле његова најчешћа радна стока, мада је и у њима оскудевао знатан део 
газдинстава. У србијанском делу Дринске бановине уочи Другог светског рата 
без запреге је било чак њих 43,48%. Имајући 1919. године скоро двоструко више 
ралица на 100 ха оранице него у целој Краљевини СХС, Србија је и 1925. године, 
са чак 35,17% свих ралица у Краљевини, била знатно испред свих покрајина. Уочи 
Другог светског рата, у Моравској бановини 35,22% газдинстава није имало никакав 
плуг, најосновнију пољопривредну справу. У иначе скромној потрошњи вештачких 
ђубрива Србија скоро да није ни учествовала. Од годишње употребљених 4.208 
вагона у целој Краљевини СХС/Југославији, на Северну и Јужну Србију и Црну 
Гору долазило је тек седам вагона. 

На малом поседу, неопремљеном ни најосновнијим пољопривредним инвен-
таром и одговарајућом радном стоком, без примене и најминималнијих агротех-
ничких мера, сељаштво у Србији остваривало је доста ниску продуктивност, нижу 
од просечне у целој Краљевини, па, отуда, и недовољан укупан принос. Почетком 
тридесетих година чак 49,43% газдинстава куповало жито за исхрану, док је у 
србијанском делу Дринске бановине, и уочи Другог светског рата, тај проценат 
износио 52,07%.

У настојању да обезбеди и најосновнију исхрану, сељаштво у Србији је веома 
споро обнављало и свој сточни фонд, поготово фонд крупне стоке, у првом реду 
говеда, привредно најзначајније стоке. Оно је и Други светски рат дочекало са мање 
стоке него уочи избијања Првог светског рата, и то стоке доста слабог квалитета, 
чије издржавање није захтевало веће издатке.

Последица екстензивне пољопривреде у Србији је веома низак пољопривредни 
доходак њеног сељаштва, који је од прихода војвођанског сељаштва 1925. године 
био 2,58, а 1932. године 2,61 пута мањи. 

Др МОМЧИЛО ИСИЋ Економски положај сељаштва у Србији за време Краљевине Југославије
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Summary

Economic Position of Peasantry in Serbia in the
Kingdom of Yugoslavia

During the Kingdom of Yugoslavia, peasantry in Serbia represented a dominant so-
cial stratum, more than in any other historical province. According to the census taken on 
31 January 1921, 85.71% of the population in Northern Serbia lived in villages, while ten 
years later 80.35% of its population made their living in agriculture. Among 476,852 farm 
households, 24.33% had up to 2 ha of land, as much as 37.66% had between 2 and 5 ha of 
land. The share of households with tiny holdings was slightly lower and those with small 
holdings somewhat higher than the average for the whole kingdom, where 33.83% of the 
population had holdings of up to 2 ha, and 34.06% holdings between 2 and 5 ha.

Having predominantly tiny and small holdings, peasants in Serbia lacked necessary 
farm equipment and draft animals. They particularly lacked more sophisticated farm im-
plements and machines and better-quality draft animals, since cows dominated in their 
animal stock. Without suffi cient land, better-quality draft animals and farm equipment, 
on the one hand, and extreme lack of education among the widest population, on the 
other hand, peasantry produced in extremely backward manner, resulting in low yields 
of agricultural produce. In addition, since they were unable to provide better quality live-
stock, and also unable to keep such animals, livestock breeding in Serbia was also very 
backward. Peasants raised poorer breeds of heavy livestock, less demanding in terms of 
feed, which was also the strongest reason for keeping small livestock (sheep, goats and 
poultry).

With backward production on small holdings peasantry in Serbia could not earn any 
substantial income, which was generally lower than income of peasants in economically 
more developed regions – Vojvodina, Croatia (including Slavonia) and Slovenia.
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Mr Vla di mir Lj. CVET KO VIĆ
In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je

KRA LJE VI NA SHS I RAT NI DUG
SR BI JE PRE MA FRAN CU SKOJ

Pi ta nje re gu li sa nja du go va ko je je Kra lje vi na Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca ima la pre ma 
Fran cu skoj re pu bli ci u me đu rat nom pe ri o du bi lo je jed no od pr vo ra zred nih ne sa mo fi  nan-
sij skih već i po li tič kih pi ta nja ko ja su op te re ći va la me đu sob ne od no se. Dug Kra lje vi ne 
SHS pre ma Fran cu skoj na stao je u pe ri o du Pr vog svet skog ra ta i pre nje ga, za du ži va nji-
ma dr ža va ko je je ona na sle di la, pre svih Kra lje vi ne Sr bi je, ali i Austro-Ugar ske. Ta ko se 
no vo na sta la dr ža va po sle ra ta na šla u si tu a ci ji da re gu li še pla ća nje du go va Sr bi je, či jim 
rat nim na po rom je i na sta la, ali i du go ve Austro-Ugar ske pro tiv ko je je ra to va la. Pla ća nje 
na sle đe nih austo u gar skih du go va u iz no su od 43,6 mi li o na fran cu skih fra na ka i 110,3 mi-
li o na zlat nih di na ra pa lo je na te ret re dov nih bu džet skih ras ho da po čev od 1926. go di ne.1 
Dok su se na sle đe ni austro u gar ski du go vi is pla ći va li, oni na sle đe ni od Kra lje vi ne Sr bi je 
u to vre me ni su još bi li ni re gu li sa ni. Upra vo za to, to pi ta nje je bi lo ve o ma pri sut no u jav-
no sti, ka ko struč noj ta ko i la ič koj, i već ta da po če lo da po pri ma obri se ste re o ti pa o „is ko ri-
šća va nju” no vo pri po je nih kra je va ko ji je, bu du ći naj ra zvi je ni ji, tre ba lo da na svo ja ple ća 
pri me „te ret” ot pla te du ga ko ji je uze la i po tro ši la to kom ra ta Kra lje vi na Sr bi ja. 

Spe ku li sa lo se ogrom nom su mom du ga Sr bi je ko ja je u za pad nim kra je vi ma ze mlje 
(Slo ve ni ji i Hr vat skoj) pred sta vlja na kao fi  nan sij ski na met ko ji će ugu ši ti ta mo šnju pri vre-
du i „is ce di ti” iz nje i po sled nji di nar. Ta mo šnja jav nost je stal no „bom bar do va na” cr nim 
pred vi đa nji ma či ji je osnov ni cilj bio da se do ka že ka ko će ot pla tom rat nog du ga Sr bi je 
bi ti naj vi še po go đe ni upra vo za pad ni kra je vi što bi ih do ve lo u ne rav no pra van eko nom-
ski po lo žaj u od no su na osta tak ze mlje a sa mim tim i u sve ve ću po li tič ku pot či nje nost 
Be o gra du. Me đu tim, u stvar no sti se re gu li sa nje rat nog du ga Sr bi je pre ma Fran cu skoj 
od vi ja lo u sa svim dru gom prav cu i ni je pru ža lo re al nu pod lo gu ni ti oprav da nje za ova kva 
shva ta nja. Ali, i po red to ga, ste re o tip o eko nom skom is ko ri šća va nju Hr vat ske i Slo ve ni je 
po ka zao je iz u zet nu „ot por nost” pa je pre ži veo mno go de ce ni ja i u no vim ob li ci ma se po-
no vo ja vio i u so ci ja li stič koj Ju go sla vi ji. U tom pe ri o du, on je igrao zna čaj nu ulo gu u pro-
ce su „osva ja nja” sve vi še i vi še ovla šće nja ko ja su sa sa ve znog pre no še na na re pu blič ki 
ni vo. Na taj na čin je din stve na ju go slo ven ska pri vre da i za jed nič ko tr ži šte su, na ro či to od 
še zde se tih go di na pro šlog ve ka, sve vi še po sta ja li sa mo for mal ni okvir u ko me su se raz-

1) Dra ga na Gnja to vić, Sta ri srp ski du go vi; pri log eko nom skoj i po li tič koj isto ri ji Sr bi je i Ju go sla vi je 
1862–1941, Be o grad, 1991, str. 125.
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vi ja li se pa rat ni, re pu blič ki i po kra jin ski, pri vred ni or ga ni zmi. Ovaj po raz sa ve zne dr ža ve 
u eko nom skoj sfe ri bio je sa mo na go ve štaj po li tič kih pro me na u sme ru sve ve ćeg ja ča nja 
i ne za vi sno sti re pu bli ka ko je su ubr zo usle di le i, uz de lo va nje mno gih dru gih fak to ra, do-
ve le do ras pa da Ju go sla vi je. 

U tom smi slu i pi ta nje rat nog du ga Sr bi je pre ma Fran cu skoj bi va lo je če sto in stru men-
ta li zo va no da bi po slu ži lo kao je dan od do ka za da je ste re o tip o eko nom skom iz ra blji va-
nju za pad nih kra je va odr živ. U isto vre me, du go vi ko je je Kra lje vi na SHS na sle di la od 
Austro-Ugar ske i Tur ske ni su ni po mi nja ni iako ih je ona već uve li ko ot pla ći va la. Sva ta 
du go va nja bi la su ve o ma ve li ka za ze mlju ka kva je bi la Kra lje vi na SHS, sla ba šna eko nom-
ski i opu sto še na ra tom. Pi ta nje ot pla te du go va pre ma Fran cu skoj bi lo je za Kra lje vi nu 
kom pli ko va no do brom vo ljom da se du go vi pla te ali i eko nom skim mo guć no sti ma ko je 
to ni su do zvo lja va le bez ve li kih na pre za nja dr žav nih fi  nan si ja i po ce nu uspo ra va nja pre-
ko po treb nog in du strij skog raz vo ja ze mlje. Me đu tim, da bi se uop šte do šlo do pla ća nja 
du go va, naj pre je tre ba lo utvr di ti ta čan iz nos du go va nja.

Ko li ko je iz no sio rat ni dug Sr bi je pre ma Fran cu skoj?

Kra lje vi na Sr bi ja, ko ja se u Pr vom svet skom ra tu bo ri la na stra ni si la An tan te, to kom 
či ta vog tra ja nja su ko ba do bi ja la je fi  nan sij sku po moć od svo jih sa ve zni ka ne bi li osta la u 
ra tu bu du ći da za nje go vo vo đe nje ni je ima la ni bli zu do volj no sred sta va. Nje ni sa ve zni ci, 
Fran cu ska i Ve li ka Bri ta ni ja pru ža le su joj po moć u rat nom ma te ri ja lu ali i u nov ča nim 
sred stvi ma neo p hod nim za is pla te u ze mlji i ino stran stvu. Za is pla te u ino stran stvu ove 
dve ze mlje su Sr bi ji da va le kre di te u svo jim va lu ta ma dok su za is pla te u ze mlji Sr bi ji bi li 
neo p hod ni di na ri. U tu svr hu ona je upo tre bi la ve ći deo od ukup no 220 mi li o na fran cu-
skih fra na ka ko li ko je to kom 1914. go di ne do bi la od sa ve zni ka ka ko bi oja ča la pod lo gu 
do ma će va lu te.1 Zaj mo ve je Sr bi ja tra ži la pre sve ga za vo đe nje ra ta, za šta je već po čet-
kom su ko ba pro ce nji va no da je neo p hod no oko 30 mi li o na fran cu skih fra na ka me seč no.2 
Fi nan sij ska sred st va ko ja je Sr bi ja po če la da pri ma od Fran cu ske već od av gu sta 1914. 
go di ne do de lji va na su joj na spe ci fi  čan na čin i po mo de lu ko ji je pred vi đao dve fa ze: u pr-
voj fa zi je re a li zo va na sa ma fi  nan sij ska ope ra ci ja sta vlja nja nov ca na ras po la ga nje srp skoj 
vla di dok je u dru goj fa zi, ko ja je tre ba lo da usle di po sle ra ta, tek tre ba lo ugo vo ri ti za jam, 
od no sno na knad ni ugo vor o vra ća nju kre di ta pod uslo vi ma ko ji će ta da bi ti de fi  ni sa ni.3 

Po sle slo ma Sr bi je u je sen 1915. go di ne i oku pa ci je nje ne te ri to ri je, kralj, vla da i voj-
ska Sr bi je na šli su uto či šte na Kr fu gde su, ostav ši u pot pu no sti bez dr žav nih pri ho da, bi li 
upu će ni is klju či vo na voj nu i fi  nan sij sku po moć svo jih sa ve zni ka. Te melj ni do ku ment na 
osno vu ko ga je srp ska vla da na Kr fu do bi ja la po moć sve do za vr šet ka ra ta bio je fi  nan sij-
ski spo ra zum ko ji je pot pi sa la mar ta me se ca 1916. go di ne sa Fran cu skom i Ve li kom Bri-
ta ni jom. Na osno vu tog spo ra zu ma vla de Fran cu ske i Ve li ke Bri ta ni je pre u ze le su na te ret 
svo jih dr žav nih bu dže ta ce lo kup no iz dr ža va nje srp ske voj ske (is hra na, ode va nje, na o ru-

1) Ar hiv Ju go sla vi je (da lje: AJ), fond Mi la na Sto ja di no vi ća (37), fa sci kla 33, ar hiv ska je di ni ca 242, Pri-
vre me na po zaj mi ca od 220.000.000 fra na ka kod fran cu ske Vla de, 19. no vem bar 1925. go di ne, bez bro ja, str. 1; 
Dra ga na Gnja to vić, na ve de no de lo, str. 111; An drej Mi tro vić, Struk tu ra rat nog fi  nan si ra nja Sr bi je 1914–1915, 
To ko vi isto ri je br. 1–2/2000, Be o grad, 2000, str. 88 i 93–94.

2) A. Mi tro vić, n. d., str. 93.
3) Isto, str. 85.
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ža va nje), da va nje me seč ne po mo ći od de vet mi li o na fra na ka srp skoj vla di (iz dr ža va nje 
vla de, skup šti ne i či nov nič kog apa ra ta, i iz be glog sta nov ni štva), kao i pla ća nje anu i te ta 
srp skih dr žav nih zaj mo va u ino stran stvu ali sa mo onih ko ji su re dov no ser vi si ra ni to kom 
pret hod ne 1915. go di ne.1 Snab de va nje srp ske voj ske sa ve znič ke ze mlje su me đu sob no 
re gu li sa le po seb nom kon ven ci jom za klju če nom 8. fe bru a ra 1916. u Lon do nu, ko ja je do-
dat no pro du že na i do pu nje na 25. ju la 1918. go di ne.2 Pre ma toj kon ven ci ji dve sa ve znič ke 
ze mlje su tač no od re di le ko je po tre be srp ske voj ske će pod mi ri va ti sva ka od ze ma lja ko je 
su pot pi sa le kon ven ci ju. Fran cu ska vla da je obez be đi va la ce lo kup no na o ru ža nje i mu ni-
ci ju, sve ar ti kle od čo je, lič nu lo gor sku spre mu, ja ha ći i za pre žni ma te ri jal, sto ku, se no i 
sla mu, kao i po lo vi nu po tre ba srp ske voj ske u hra ni (ka fa, vi no, du van, sir će, ale va pa pri-
ka i dr vo za go ri vo) i po lo vi nu po tre ba u stoč noj hra ni. Sa svo je stra ne bri tan ska vla da je, 
po red pod mi ri va nja po lo vi ne po tre ba u ljud skoj i stoč noj hra ni, srp sku voj sku snab de va la 
i obu ćom, ga ća ma, ko šu lja ma, ča ra pa ma, džep nim ma ra mi ca ma i pe ški ri ma.3 Osim to ga, 
bri tan ska vla da je pre u ze la i oba ve zu da po ve ća broj po treb nih bro do va ra di br žeg tran-
spor ta svih po trep šti na do So lu na. 

Pri li kom pro du že nja va že nja kon ven ci je, 25. ju la 1918. go di ne, uve de na je i jed na 
va žna no vi na ko ja se ti ca la nad zo ra nad či ta vom ope ra ci jom snab de va nja. Da bi se osi gu-
rao nad zor nad tre bo va njem i is po ru ka ma srp skoj voj sci, kao i ra di kon tro le iz da ta ka od 
stra ne Fran cu ske i Ve li ke Bri ta ni je, usta no vlje na je Me đu sa ve znič ka ko mi si ja sa sta vlje na 
od po jed nog fran cu skog, bri tan skog i srp skog de le ga ta. Ubu du će, sva tre bo va nja srp ske 
voj ske tre ba lo je do sta vlja ti pre ko te ko mi si je. Ko mi si ja je tre ba lo da se una pred in for mi-
še o po tre ba ma srp ske voj ske za od re đe ni pe riod, da pra ti ka ko se tre bo va nja iz vr ša va ju 
i da sa sta vi od go va ra ju ća do ku men ta za ra ču no vod stva fran cu ske i bri tan ske dr žav ne 
bla gaj ne.4 For mi ra nje ove ko mi si je tre ba lo je da na či ni po mak u vo đe nju ra ču no vod stva 
bu du ći da je ono usled rat nih pri li ka bi lo ha o tič no. Zbog ne po sto ja nja pre ci zne evi den ci-
je fran cu skih in ten dant skih or ga na o ko li či na ma i ce ni is po ru če ne ro be, srp ska stra na je 
po sle ra ta bi la pri mo ra na da mu ko trp nim i vi še go di šnjim ra dom utvr đu je ko li ko je za i sta 
du žna Fran cu skoj i Ve li koj Bri ta ni ji. Uvi đa ju ći sve sla bo sti sa ve znič ke in ten dant ske ad mi-
ni stra ci je, srp ska vla da je po sao na utvr đi va nju vi si ne svo jih za du že nja kod sa ve zni ka po-
če la još pre za vr šet ka ra ta, tač ni je još u pro le će 1917. go di ne. Dve ma od lu ka ma, iz ma ja 
i sep tem bra 1917. go di ne, vla da je omo gu ći la po če tak ra da na pri ku plja nju i pot pi si va nju 
fak tu ra za is po ru ke po čev od no vem bra 1915. ko je su iz vr še ne na osno vu sa ve znič kih 
kon fe ren ci ja iz de cem bra 1915. i fe bru a ra 1916. go di ne.5 Na osno vu tih od lu ka vla de, 
od re đe ni su de le ga ti ko ji su, sva ko u svo joj obla sti, ima li pu no moć je da u ime srp ske dr ža-
ve pot pi su ju fak tu re za uči nje ne is po ru ke či jom ce lo kup nom vred no šću je bi la za du že na 
Sr bi ja kod fran cu ske vla de. Sr bi ja se ta ko u ce lo sti za du ži va la sa mo kod fran cu ske vla de, 
iako su u snab de va nju srp ske voj ske de li mič no uče stvo va le i Ve li ka Bri ta ni ja i SAD. To-

1) D. Gnja to vić, n. d., str.114
2) AJ, fond Mi ni star stva fi  nan si ja (70), fa sci kla 238, ar hiv ska je di ni ca 432, Kon ven ci ja za klju če na iz me đu 

en gle ske i fran cu ske Vla de o snab de va nju srp ske voj ske (pre vod), po ver lji vo, Lon don 25. ju la 1916. go di ne; 
AJ, 70-238-432, Glav na ko man da sa ve znič kih voj ski voj vo di Ži vo ji nu Mi ši ću br. 3176/1 Ex, 25. sep tem bar 
1918. go di ne, str. 1–2.

3) Isto.
4) AJ, 70-238-432, Glav na ko man da sa ve znič kih voj ski voj vo di Ži vo ji nu Mi ši ću br.3176/1 Ex, 25. sep tem-

bar 1918. go di ne, str. 2.
5) AJ, 70-238-432, Re fe rat mi ni stra voj nog ge ne ra la Mi ha i la Ra ši ća Mi ni star skom sa ve tu Kra lje vi ne Sr bi-

je, ko pi ja bez bro ja, av gust 1918. go di ne, str. 1.

Mr VLADIMIR Lj. CVETKOVIĆ   Kraljevina SHS i ratni dug Srbije prema Francuskoj
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kom ra da, de le ga ti su na i la zi li na ve li ke te ško će s ob zi rom na rat ne okol no sti u ko ji ma je 
snab de va nje vr še no, na ro či to u pe ri o du od po čet ka 1916. do sre di ne 1917. go di ne.

Pri li kom sre đi va nja evi den ci je o za du že nji ma naj ve ći pro blem je pred sta vlja la či nje-
ni ca da su fran cu ski or ga ni snab de va li srp sku voj sku pre ma svom na ho đe nju ne do zvo lja-
va ju ći srp skoj ad mi ni stra ci ji da u to me uče stvu je čak ni ka da je u pi ta nju bi lo ra ču no vod-
stvo. Re zul tat to ga je bio če sto sre ta nje sa fak tu ra ma ko je su fran cu ski or ga ni iz da va li i ka-
sni je na pla ći va li sa mo na osno vu bo no va, ce du lji ca i iz ve šta ja nji ho vih ad mi ni stra tiv nih 
or ga na, pa čak i nji ho vih pod o fi  ci ra ili obič nih voj ni ka.1 Ta ko đe, fak tu ri sa nje is po ru če ne 
ro be ni je bi lo jed no o bra zno kod svih fran cu skih in sti tu ci ja. Ne ke su iz da va le ured ne fak-
tu re sa na ve de nim ce na ma i vra ća le pri vre me ne po tvr de srp skih or ga na dok su dru ge iz-
da va le fak tu re i tra ži le nji ho vo pot pi si va nje a da na nji ma ni je bi la na ve de na čak ni ce na. 
Bi lo je i slu ča je va da su po je di ne fran cu ske je di ni ce i usta no ve tra ži le i pri ma le fak tu re 
ne po sred no od onih srp skih or ga na ko ji ma su vr ši le is po ru ke a ko je su ovi pot pi si va li ali 
ni su za dr ža va li ni je dan pri me rak fak tu re već su sve pri mer ke pre da va li Fran cu zi ma. Ta ko-
đe, Fran cu zi su na pot pis do sta vlja li i fak tu re za na me ne ko je uop šte ni su bi le pred vi đe ne 
po put iz da ta ka za po slu gu, pla ća nja ki ri je i slič no.2

Su o če ni sa ta kvim ha o tič nim sta njem ra ču no vod stve ne evi den ci je, srp ski de le ga ti 
ni su uspe va li da pri ku pe po dat ke onom br zi nom ko jom je to vla da oče ki va la. Do av gu-
sta 1918. sre đe ne su fak tu re o sa mo jed nom de lu vred no sti is po ru ka iz vr še nih ma hom 
1916. go di ne. Do ta da, vred nost svih is po ru ka pri mlje nih od Fran cu ske iz no si la je ukup no 
237.963.470 fran cu skih fra na ka. Od to ga, ar ti lje rij skoj gra ni je bi lo is po ru če no ma te ri ja la 
u vred no sti od 10.120.747, sa ni tet skoj gra ni 2.432.717, eko nom skoj gra ni 132.129.200 i 
in ži nje rij skoj gra ni 40.845 fra na ka. Vred nost is po ru če ne sto ke to kom 1916. go di ne iz no-
si la je 6.078.275 a mu ni ci je 86.688.685 fra na ka. Tro ško vi za pre voz srp skih tru pa kao i 
po je di na ca u Fran cu skoj iz no si li su iste go di ne 473.000 fra na ka.3 

Stvar na vred nost is po ru ka ko je je srp ska voj ska pri ma la od Fran cu ske te ško je mo gla 
da se usta no vi jer su za po je di ne is po ru ke po sto ja le dvo stru ke pa čak i tro stru ke fak tu re 
či jim iz no si ma je za du ži va na srp ska vla da. U jed nom re fe ra tu mi ni stra voj nog ge ne ra la 
Mi ha i la Ra ši ća upu će nog Mi ni star skom sa ve tu Kra lje vi ne Sr bi je na ve de na su dva ta kva 
slu ča ja. Pr vi se ti cao iz ve snih po rudž bi na ko je su iz vr še ne pre eva ku a ci je iz Sr bi je u je sen 
1915. go di ne. Na i me, u Ve li koj Bri ta ni ji je po ru če no ro be u vred no sti 5.141.048 fra na ka, 
u Fran cu skoj 4.360.950 i u SAD 1.403.550 fra na ka. Je dan deo na ru če ne ro be je pri mljen 
u Sr bi ji pre eva ku a ci je, dru gi deo ro be je is po ru čen u San Đo va ni ju di Me dui i u Dra ču, 
dok je osta tak za vr šio u fran cu skim ma ga ci ni ma na Kr fu. Iz tih ma ga ci na ona je za tim 
iz da va na kao fran cu ska ro ba či ju vred nost su fran cu ski or ga ni sa mi od re đi va li, fak tu ri sa li 
i sta vlja li na te ret srp ske dr ža ve iako je ona već jed nom kod sa ve znič kih dr ža va za du že na 
za taj iz nos.4 

Dru gi slu čaj je još in te re sant ni ji. Bri tan ska vla da je iz ve snu ko li či nu svinj ske ma sti 
ko ja je pred sta vlja la njen udeo u snab de va nju srp ske voj ske i ko ji je ona tre ba lo da is po-
ru či fran cu skim ma ga ci ni ma po ru či la u SAD-u di rekt no za ra čun srp ske vla de. Deo te 
ma sti u vred no sti od 160.000 do la ra već je bio is po ru čen ka da je od srp ske vla de tra že no 
odo bre nje da se osta tak ma sti sta vi na te ret za du že nja Sr bi je kod vla de SAD-a. To je zna-
či lo da se za istu ko li či nu ro be Sr bi ja za du ži va la tri pu ta: Fran cu ska je tra ži la pla ća nje jer 

1) Isto, str. 2.
2) Isto, str. 3.
3) Isto, str. 4.
4) Isto, str. 5.
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je ro ba is po ru če na iz nje nih ma ga ci na, Ve li ka Bri ta ni ja je tra ži la is pla tu jer je to ar ti kal 
ko jim je ona uče stvo va la u snab de va nju srp ske voj ske dok je vla da SAD-a ta ko đe tra ži la 
pla ća nje jer je ro ba ta mo po ru če na za ra čun srp ske vla de.1 Da bi se iz be gla ova kva i slič-
na dvo stru ka i tro stru ka fak tu ri sa nja, ge ne ral Ra šić je od vla de tra žio da se ofor mi je dan 
cen tral ni bi ro ko ji bi imao za da tak da uve de red u na čin fak tu ri sa nja i za du ži va nja kod 
sa ve zni ka, da na čin iz da va nja fak tu ra uči ni jed no o bra znim, kao i da bu de ospo so bljen da 
u sva kom mo men tu pru ži in for ma ci je o za du že nji ma ko je su bi le po treb na za re gu li sa nje 
fi  nan sij skih pi ta nja iz me đu Sr bi je i nje nih sa ve zni ka.2 Srp ska vla da je ovaj pred log pri-
hva ti la i na re di la for mi ra nje Cen tral nog ra ču no vod stva Mi ni star stva voj nog.3 Me đu tim, 
u da ljem ra du na sre đi va nju po da ta ka i fak tu ra i od re đi va nju vi si ne srp skog du ga ne ma 
tra ga da je on za i sta i de lo vao.

Po slo vi na pri ku plja nju fak tu ra i utvr đi va nju ko nač nog za du že nja Sr bi je u Fran cu skoj 
i u dru gim sa ve znič kim ze mlja ma na sta vlje ni su i po sle ra ta i stva ra nja Kra lje vi ne Sr ba, 
Hr va ta i Slo ve na ca. Me đu tim, pi ta nje rat nih du go va po če lo je po ste pe no da do bi ja i dru gu 
di men zi ju i nje gov za na čaj vi še ni je bio sa mo eko nom ski i fi  nan sij ski već i po li tič ki. U 
le to 1919. go di ne ne re gu li sa no pi ta nje rat nih du go va po slu ži lo je Fran cu skoj i Ve li koj Bri-
ta ni ji da pri li kom za klju če nja zaj ma od 50 mi li o na fran cu skih fra na ka po sta ve kao uslov 
pri zna va nje rat nih du go va u onim iz no si ma ko je su zah te va le te dve ze mlje. Na i me, po čl. 
5 na cr ta ugo vo ra o zaj mu Kra lje vi na SHS je bi la oba ve zna da iz da obli ga ci je na ce lo ku-
pan rat ni dug pre ma Fran cu skoj i Ve li koj Bri ta ni ji od po čet ka ra ta a da pri tom ni je ima la 
pra vo da is pi ta po je di ne stav ke tog ra ču na.4 Ta ko đe, čl. 6 tog na cr ta ugo vo ra mo gao je 
da po sta ne ve li ka smet nja za klju či va nju no vih zaj mo va u bu duć no sti ra di kon so li do va nja 
ukup nog du ga no ve dr ža ve. Iz tih raz lo ga, vla da Kra lje vi ne SHS od ba ci la je taj pro je kat. 
Me đu tim, po tre be Kra lje vi ne za de vi za ma ra di is pla te dr žav nih oba ve za u ino stran stvu 
bi le su ve li ke pa je vla da na sto ja la u Fran cu skoj da se ti spor ni čla no vi iz me ne. Fran cu ska 
vla da je po sle te in ter ven ci je da la no vo tu ma če nje spor nih čla no va. Po tom tu ma če nju, čl. 
5 je tre ba lo shva ti ti ta ko da će Fran cu ska do sta vi ti Kra lje vi ni SHS iz vod iz ra ču na pred uj-
ma u nov cu i na tu ri ko ji su da ti Kra lje vi ni Sr bi ji i ko ji ona ima pra vo da is pi ta u ro ku od 
me sec da na i da za tim iz da obli ga ci ju sa mo do su me re al no uči nje nih avan sa.5 Po pi ta nju 
pla ća nja ka ma te po čev od 1. ja nu a ra 1920, fran cu ska vla da je is ti ca la da je u pi ta nju njen 
ustu pak jer su avan si u nov cu i na tu ri da va ni Sr bi ji u pe ri o du od 1914. do 1919. a da se 
ka ma ta pla ća tek od po čet ka 1920. go di ne. Fran cu ska je sma tra la i da je vi si na pro jek to va-
ne ka ma te od 5% is pod ni voa ka ma te pod ko jom se za du žu je sa ma fran cu ska vla da. Ona 
ta ko đe u čla nu 6 ni je vi de la ni ka kvu smet nju za klju či va nju bu du ćih zaj mo va za kon so li da-
ci ju dr žav nih fi  nan si ja već sa mo me ru za šti te Fran cu ske od pre te ra nih zah te va.

Fran cu ski mi ni star fi  nan si ja Kloc pre neo je svom ko le gi Velj ko vi ću u Be o gra du ka-
ko bi se „ne u sva ja nje na cr ta ugo vo ra sma tra lo kao od su stvo do bre vo lje, za is pu nje nje 
oba ve za za klju če nih za vre me ra ta, i sled stve no, da bi Vla di Fran cu ske Re pu bli ke bi lo 
ne mo guć no da či ni ma ka kve no ve avan se”.6 Ako bi usvo ji la pred lo že ni na crt ugo vo ra, 
vla da Kra lje vi ne SHS bi ti me „ste kla pra vo na kre dit u bu duć no sti”. Vo de ći ra ču na o in-

1) Isto, str. 6.
2) Isto, str. 8.
3) Isto, str. 9.
4) AJ, 70-238-432, Re fe rat mi ni stra fi  nan si ja V. Velj ko vi ća Mi ni star skom sa ve tu Kra lje vi ne SHS DR Br. 

148230, 9. no vem bar 1919. go di ne, str. 1.
5) Isto, str. 3.
6) Isto, str. 4.
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te re si ma ze mlje u bu duć no sti, mi ni star fi  nan si ja Velj ko vić je pred la gao vla di da pri hva ti 
ta kav de li mič no iz me nje ni na crt ugo vo ra, što je ona no vem bra 1919. i uči ni la. Na osno vu 
tog na cr ta je 8. ja nu a ra 1920. go di ne pot pi san u Pa ri zu fi  nan sij ski spo ra zum ko jim se 
Kra lje vi na SHS oba ve za la da Fran cu skoj pre da obli ga ci je u vred no sti nov ča nih avan sa i 
is po ru ka po čev od 1. av gu sta 1914. sa ka ma tom od 5% go di šnje. Taj fi  nan sij ski spo ra zum 
pred sta vljao je pr vi ko rak ka re gu li sa nju srp skog rat nog du ga pre ma Fran cu skoj.

U le to 1920. Fran cu ska je oba ve sti la Be o grad da se spre ma da tra ži pri zna nje du ga 
o ko me je bi lo re či u spo ra zu mu. Od Kra lje vi ne SHS Fran cu ska je tra ži la da joj iz da 
dr žav ne obli ga ci je u iz no su od 486.581.250 fra na ka ko li ko je iz no si la fran cu ska fi  nan sij-
ska po moć u go to vom nov cu po čev od 1. av gu sta 1914. go di ne.1 Me đu tim, go di nu da na 
ka sni je te obli ga ci je još uvek ni su bi le iz da te. Fran cu ska i Ve li ka Bri ta ni ja su za jed nič ki 
tra ži le da vla da u Be o gra du is pu ni svo je oba ve ze. U za jed nič koj no ti one su pre ci zi ra le 
da ne tra že od Kra lje vi ne SHS pla ća nje du ga u go to vom nov cu već sa mo pri zna nje vi si ne 
du ga što sko ri jom pre da jom obli ga ci ja.2 Mi ni star fi  nan si ja Kra lje vi ne bio je spre man da 
pot pi še sa mo obli ga ci je ko je su se od no si le na pri mlje ne avan se u go to vom nov cu, kao i 
one ko je su se od no si le na iz no se fak tu ra ko je ni su bi le spor ne, dok je osta le bio spre man 
da pot pi še tek po što se raz re še spor ni slu ča je vi.3 Vla da u Be o gra du je iz be ga va la da iz da 
obli ga ci je jer ko na čan iz nos nje nog du ga pre ma Fran cu skoj još ni je bio utvr đen, pre sve-
ga zbog ne u tvr đe ne vred no sti is po ru ka rat nog ma te ri ja la i hra ne srp skoj voj sci na Kr fu i 
to kom bor bi na So lun skom fron tu. Od Fran cu ske je za to tra že no da ona do sta vi de ta ljan 
spi sak svih is po ru ka ko je je iz vr ši la za srp sku vla du ka ko bi se utvr dio nji hov ta čan iz nos. 
Kra jem 1921. go di ne Fran cu zi su na ja vi li da će usko ro do sta vi ti sve po dat ke ali su isto vre-
me no zah te va li da im se iz da ju obli ga ci je za avan se u go to vom nov cu či ji iz nos od 486,5 
mi li o na fra na ka ni je bio spo ran.4 Me đu tim, vla da u Be o gra du ni to kom na red ne go di ne 
ni je još uvek bi la iz da la tra že ne obli ga ci je.

Iz gle da da su za stal no odu go vla če nje po sto ja li i dru gi raz lo zi osim onog glav nog 
ko ji se od no sio na ne mo guć nost pre ci znog utvr đi va nja du go va nja. Je dan od njih je mo-
gao bi ti i po taj na na da da bi du go vi iz po li tič kih raz lo ga mo žda mo gli bi ti opro šte ni. To 
je i ina če bio zva nič ni stav Ve li ke Bri ta ni je i Fran cu ske još od Mi rov ne kon fe ren ci je u 
Pa ri zu, ko ji, me đu tim, ni je pri hva tio SAD po sle či jeg ot po ra toj ide ji su obe ze mlje 1923. 
go di ne od u sta le od opra šta nja du go va.5 Ta kve na de pod gre va la je i sa ma Fran cu ska, raz li-
či tim ka na li ma. Ta ko je kra jem ma ja 1922. Po slan stvo Kra lje vi ne SHS u Ri mu ja vi lo da 
je ta mo šnji fran cu ski am ba sa dor Ba rer sa op štio po sla ni ku Kra lje vi ne ka ko se on spre ma 
da fran cu skoj vla di pred lo ži opra šta nje rat nih du go va svim ze mlja ma čla ni ca ma Ma le an-
tan te tra že ći pri tom oba ve šte nje o tač nom iz no su du ga.6 Već su tra dan mi ni star fi  nan si ja 
Ko sta Ku ma nu di po slao je tra že ne po dat ke, po ko ji ma su vla sti Kra lje vi ne SHS po pr vi 
put iz ne le kon kret nu ci fru ko li ko je pri bli žno iz no sio njen rat ni dug. Ci fra ko ju je iz neo 

1) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo ino stra nih po slo va Kra lje vi ne SHS Mi ni star stvu fi  nan si ja Pov. br. 8759, 
11. av gust 1920. go di ne.
2) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo ino stra nih po slo va Kra lje vi ne SHS Mi ni star stvu fi  nan si ja Pov. br. 9929, 
26. av gust 1921. go di ne.
3) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo fi  nan si ja Kra lje vi ne SHS Mi ni star stvu ino stra nih po slo va Br. 10538, 
16. sep tem bar 1921. go di ne.
4) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo ino stra nih po slo va Kra lje vi ne SHS Mi ni star stvu fi  nan si ja A. Br. 25473, 
27. de cem bar 1921. go di ne, str. 1–2.
5) D. Gnja to vić, n. d., str. 116.
6) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo ino stra nih po slo va Kra lje vi ne SHS Mi ni star stvu fi  nan si ja Pov. br. 5712, 
vr lo hit no, 26. maj 1922. go di ne.
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Ku ma nu di bi la je oko jed ne mi li jar de fran cu skih fra na ka za is po ru če ni ma te ri jal i oko 
470 mi li o na fra na ka na ime avan sa u go to vom nov cu.1 O ovoj ini ci ja ti vi ka sni je me đu tim 
ni je vi še bi lo re či, što osta vlja uti sak da je u pi ta nju mo žda bio vešt ma ne var fran cu ske 
di plo ma ti je da od Kra lje vi ne iz ma mi ci fru ko jom ona ba ra ta a ko ju je i po red in si sti ra nja 
Fran cu ske iz be ga va la da sa op šti dve go di ne una zad. I po red to ga što je po sred nim pu tem 
sva ka ko oba ve šte na na ko li ku su mu vla da u Be o gra du pro ce nju je svoj rat ni dug pre ma 
Fran cu skoj, ona je i da lje in si sti ra la da joj se iz da ju tra že ne obli ga ci je pa je u in ter ven ci-
ja ma kra jem ok to bra i sre di nom de cem bra 1922. go di ne zah te va la oba ve šte nje o tač nom 
da tu mu ka da će to bi ti uči nje no.2 

Sa mo je dan dan na kon po sled nje in ter ven ci je Fran cu ske, ve ro vat no ne že le ći da da lje 
is ku ša va nje no str plje nje, bu du ći da su obli ga ci je na ime rat nog du ga već bi le pre da te Ve li-
koj Bri ta ni ji, vla da Ni ko le Pa ši ća je 15. de cem bra 1922. go di ne od lu či la da se Fran cu skoj 
iz da ju i de po nu ju bo no vi na ime rat nog du ga i to je dan bon u iz no su od jed ne mi li jar de 
za pri mlje ni rat ni ma te ri jal i dru gi bon u iz no su od 486,5 mi li o na fra na ka na ime pri mlje-
nih avan sa u go to vom nov cu, ukup no 1.486.581.250 fran cu skih fra na ka.3 Oba bo na su, 
kao i u slu ča ju onih ko ji su iz da ti Ve li koj Bri ta ni ji, iz da ta sa re zer vom da će oba ve ze Kra-
lje vi ne SHS po tim bo no vi ma pre sta ti uko li ko bi Ve li ka Bri ta ni ja i SAD opro sti le rat ne 
du go ve. Bon ko ji je gla sio na jed nu mi li jar du fra na ka bio je pri vre me nog ka rak te ra jer 
je ko na čan a sa mim tim i pre ci zan iz nos du ga za is po ru če ni ma te ri jal u na tu ri tek tre ba lo 
utvr di ti. Naj zad, oba bo na su no si la ka ma tu od 5% go di šnje po čev od 1. ja nu a ra 1920. 
go di ne. Zbog pro ble ma u ve zi sa pre ci zi ra njem tek sta bo no va, oba bo na pre da ta su fran cu-
skom po slan stvu u Be o gra du tek sre di nom 1923. na kon što je fran cu ska vla da in si sti ra la 
da se bo no vi iz da ju sa tek stom ko ji je ona pred lo ži la. Da bi to po sti gla, Fran cu ska je još 
jed nom po se gla za već ko ri šće nim sred stvom: fran cu ski po sla nik u Be o gra du po ve rio je 
mi ni stru fi  nan si ja Kra lje vi ne SHS ka ko „po sto ji opa snost, da će ne re ša va nje ovog pi ta nja 
ne po volj no uti ca ti na ostva re nje odo bre nog nam no vog kre di ta od 300.000.000 fra na ka”.4 
Jed no stav no, Fran cu ska je da va nje no vog kre di ta uslo vi la pri zna njem rat nog du ga u onoj 
for mi ko ja je njoj od go va ra la.

Po sle iz da va nja pri vre me nih bo no va po sao na utvr đi va nju de fi  ni tiv nog iz no sa rat nog 
du ga Kra lje vi ne SHS pre ma Fran cu skoj je na sta vljen. Sre di nom 1924. rat ni dug Fran-
cu skoj je po ve ćan su ma ma ko je je pri zna la vla da Kra lje vi ne SHS. Na pro vi zor nu su mu 
od jed ne mi li jar de do da to je još 11.177.704 fran ka za eva ku a ci ju i iz dr ža va nje iz be gli-
ca i 4.000 voj ni ka Do bro vo ljač kog kor pu sa ko ji je tran spor to van pre ko Vla di vo sto ka, 
8.046.572 fran ka ko li ko su iz no si li tro ško vi biv še cr no gor ske vla de i nje nog voj nog i ci vil-
nog oso blja u Fran cu skoj od 1914. do 1919. go di ne, kao i 500.000 fra na ka ko ji su utro še-
ni za ku po vi ne u Pa ri zu na me nje ne za po tre be srp skih za ro blje ni ka.5 Do kra ja 1925. dug 
je na ra stao i zbog ura ču na va nja ka ma te od 5% go di šnje na iz da te bo no ve. Kra lje vi na SHS 
je, kao i dru ge dr ža ve ko je su ima le slič ne du go ve, pri me nji va la si stem ob no ve iz da tih bo-
no va po čet kom sva ke go di ne ka da je iz da van no vi bon u či ji iz nos je tom pri li kom ukal ku-

1) AJ, 70-238-432, Mi ni star fi  nan si ja Ko sta Ku ma nu di Mi ni star stvu ino stra nih po slo va Kra lje vi ne SHS 
Pov. br. 11, 27. maj 1922. go di ne.

2) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo fi  nan si ja Kra lje vi ne SHS Mi ni star stvu ino stra nih po slo va Pov. br. 18159, 
14. de cem bar 1922. go di ne.

3) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo fi  nan si ja Mi ni star skom sa ve tu Kra lje vi ne SHS Dbr. 30593, 15. de cem bar 
1922. go di ne.

4) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo fi  nan si ja Mi ni star skom sa ve tu Kra lje vi ne SHS, bez bro ja, 20. maj 1923. 
go di ne, str. 4.

5) AJ, 37-33-242, Kon so li do va nje rat nih du go va kod sa ve znič kih vla da, bez bro ja i da tu ma, str. 1–2.
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li sa na i ka ma ta od 5%. Na taj na čin pr vo bit no za du že nje Kra lje vi ne SHS od 1.486.581.250 
FF do sti glo je 31. de cem bra 1925. go di ne su mu od 1.897.296.240 fra na ka.1

U isto vre me, kra jem 1925. go di ne, do ta da pro vi zor na su ma du ga od 1.486.581.250 
fra na ka je za me nje na zva nič nom. Na i me, de cem bra 1925. go di ne vla da Kra lje vi ne SHS 
je ovla sti la mi ni stra voj nog da od re di svo je pred stav ni ke ko ji je sa fran cu skim voj nim 
ata še om u Be o gra du Del te lom i pu kov ni kom Mo ri so nom tre ba lo da utvr de de fi  ni tiv ni 
iz nos rat nog du ga. Za taj po sao od re đe ni su di vi zij ski ge ne ral Da ni lo Ka la fa to vić, pu kov-
nik Mi lu tin Ra do sa vlje vić i dr Mi ha i lo Jo va no vić is pred Mi ni star stva fi  nan si ja.2 Re zul tat 
ra da ovih de le ga ta i nji ho vih fran cu skih ko le ga je bio Pro ces – ver bal od no sno za pi snik 
ko ji je iz ra đen 23. de cem bra 1925. go di ne. Ce lo kup ni rat ni dug Kra lje vi ne Sr bi je ko ji 
je na sle di la Kra lje vi na SHS iz no sio je 1.126.112.806 fran cu skih fra na ka ukup no za obe 
sa ve znič ke ze mlje, Fran cu sku i Ve li ku Bri ta ni ju. Od te su me, na Fran cu sku je ot pa da lo 
974.113.561 fra nak, s tim što je tu su mu tre ba lo uve ća ti za 13.000.000 ko li ko su iz no si li 
tro ško vi pre vo za srp skih tru pa na fran cu skim že le zni ca ma u sa moj Fran cu skoj, ali i u Al-
ži ru, Tu ni su, Ita li ji i u oko li ni So lu na.3 Ta ko đe, od ove su me je tre ba lo i od u ze ti su mu od 
1.604.860 di na ra i 637.020 fra na ka ko li ko su iz no si li tro ško vi tran spor ta fran cu ske voj ske 
na srp skim že le zni ca ma. Ko nač na ci fra du ga za is po ru če ni rat ni ma te ri jal i hra nu iz no si la 
je 986.476.522 fran ka uma nje na za 1.604.860 di na ra ko ji je tre ba lo da se pre tvo re u fran-
cu ske fran ke po na knad no do go vo re nom kur su.4 Fran cu ska vla da je već 26. ja nu a ra 1926. 
ra ti fi  ko va la po stig nu ti spo ra zum.5 Oče ki va lo se da isto to usko ro uči ni i vla da Kra lje vi ne 
SHS, či me bi pi ta nje iz no sa rat nog du ga bi lo de fi  ni tiv no re še no. 

Iako je do go vor o vi si ni du ga po stig nut još kra jem 1925. go di ne, ovo pi ta nje je po-
čet kom 1928. još uvek sta ja lo otvo re no. Raz log to me je bio što po stig nu ti do go vor još 
uvek ni je bio ra ti fi  ko van u Be o gra du. Kra ljev ski po sla nik u Pa ri zu Mi ro slav Spa laj ko vić 
upo zo ra vao je da se „raz vla če njem pi ta nja pred rat nih zaj mo va i tr go vin skog ugo vo ra 
stva ra u Vla di i po li tič kim kru go vi ma rđa vo ras po lo že nje”.6 On je na ro či to is ti cao da je 
mo gu će, ako se ovo pi ta nje ne ski ne sa dnev nog re da, da do đe do „ne zgod ne” in ter pe la-
ci je u ta mo šnjem par la men tu ko ju su spre ma li de sni čar ski kru go vi, a što bi mo glo da u 
ne za vi dan po lo žaj do ve de Po en ka rea i Bri ja na.7 Za bri nu tost po sla ni ka Spa laj ko vi ća de lio 
je i mi ni star fi  nan si ja dr Bog dan Mar ko vić ko ji je ta ko đe sma trao „da bi da lje od la ga nje 
da va nja po treb nog odo bre nja spo ra zu mi ma mo glo ima ti štet nih po sle di ca po in te re se na-
še dr ža ve”.8 Te po sle di ce, osim po li tič kih na ko je je uka zi vao Spa laj ko vić, mo gle su bi ti i 
ma te ri jal ne. Na i me, pre ma za pi sni ku sa sta vlje nom 23. de cem bra 1925. pred vi đe no je da 
se de fi  ni tiv no ob u sta vi da lje pod no še nje fak tu ra sa obe stra ne. Fran cu zi su ovu od red bu 
tu ma či li ta ko kao da ona pod no še nje no vih fak tu ra is klju ču je ne po sle 23. de cem bra 1925. 
go di ne ka da je spo ra zum po stig nut već po sle da na ra ti fi  ka ci je, ko ju Kra lje vi na SHS ni je 
iz vr ši la. Ko ri ste ći se ovim tu ma če njem, Fran cu zi su u me đu vre me nu do sta vi li Mi ni star-

1) Isto, str. 1.
2) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo voj ske i mi or na ri ce mi ni stru fi nan si ja Mi la nu Sto ja di no vi ću Pov. Đ. br. 

1771, 25. fe bru ar 1926. go di ne, str. 1.
3) Isto, str. 2.
4) AJ, 70-238-432, Re fe rat mi ni stra fi  nan si ja Kra lje vi ne SHS dr Bog da na Mar ko vi ća Mi ni star skom sa ve tu 

D. Br. 4225, 9. mart 1928. go di ne, str. 2. 
5) AJ, 70-238-432, No te de la Le ga tion de Fran ce (At taché mi li ta i re) no. 2786/1, 6. fe bru ar 1926. go di ne.
6) AJ, fond Mi ni star stva ino stra nih po slo va Kra lje vi ne SHS (334), fa sci kla 7, ar hiv ska je di ni ca 27, Te le-

gram po sla ni ka Spa laj ko vi ća Pov. br. 1152, 9. de cem bar 1927. go di ne. 
7) Isto.
8) AJ, 70-238-432, Re fe rat mi ni stra fi  nan si ja Kra lje vi ne SHS dr Bog da na Mar ko vi ća Mi ni star skom sa ve tu 

D. Br. 4225, 9. mart 1928. go di ne, str. 3.
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stvu voj ske i mor na ri ce jed nu gru pu fak tu ra u ukup nom iz no su od 372.618 fran cu skih 
fra na ka tra že ći da ta su ma bu de ura ču na ta u rat ni dug. Oče ku ju ći da bi ova prak sa sa fran-
cu ske stra ne mo gla da se na sta vi i ubu du će, a ne ma ju ći pri med be na vi si nu du ga utvr đe nu 
za pi sni kom od 23. de cem bra, mi ni star fi  nan si ja je od vla de zah te vao da što pre ra ti fi  ku je 
po stig nu ti do go vor.1 Vla da je nje gov pred log pri hva ti la i 1. ma ja 1928. odo bri la u pot pu-
no sti po stig nu ti spo ra zum na re div ši da se pri stu pi ra ti fi  ka ci ji. Iako je iz gle da lo da je ti me 
rad na utvr đi va nju du ga de fi  ni tiv no za vr šen, sre di nom 1928. ra ti fi  ka ci ja za pi sni ka od 23. 
de cem bra 1925. go di ne je još jed nom od lo že na a pi ta nje vi si ne du ga po no vo se na šlo na 
dnev nom re du, ovo ga pu ta pri li kom pre go vo ra o re gu li sa nju pla ća nja rat nog du ga.

Re gu li sa nje pla ća nja rat nih du go va Sr bi je pre ma Fran cu skoj

Na kon što je utvr đen ci far ski iz nos rat nog du ga Kra lje vi ne Sr bi je pre ma Fran cu skoj, 
ko ji je Kra lje vi na SHS na sle di la, osta lo je da se na knad no ure di pi ta nje nje go vog pla ća-
nja, od no sno da se iz dej stvu je even tu al na re duk ci ja du ga i do bi ju što po volj ni ji uslo vi 
pla ća nja.2 Pre go vo re o to me ini ci ra la je fran cu ska stra na, ko ja je pre ko svog po sla ni ka u 
Be o gra du iz ra zi la že lju da se što pre poč ne sa pre go vo ri ma i do đe do spo ra zu ma. Mi ni star 
fi  nan si ja Kra lje vi ne SHS je sma trao da tre ba pri hva ti ti fran cu sku ini ci ja ti vu, po go to vo za-
to što je tre nu tak za ot po či nja nje pre go vo ra po vo ljan za Kra lje vi nu. Na i me, ne po sred no 
je pred sto ja lo i re gu li sa nje pla ća nja pred rat nih du go va pre ma Fran cu skoj, što je mo gla da 
bu de pri li ka da se isto vre me nim re ša va njem pi ta nja pred rat nih i rat nih du go va po stig nu 
ne ke kon ce si je bi lo po jed nom ili dru gom du gu, a mo žda i po volj ni ji uslo vi pla ća nja za 
oba du ga.3 Mi ni star je ta ko đe sma trao da bi pre go vo re bi lo naj bo lje po ve ri ti kra ljev skom 
po sla ni ku u Lon do nu, dr Đor đu Đu ri ću, ko ji je već uspe šno za vr šio pre go vo re o re gu li sa-
nju rat nih du go va Kra lje vi ne SHS pre ma Ve li koj Bri ta ni ji i SAD-u. Oba ova pred lo ga su 
pri hva će na i vla da je, istog da na ka da je od lu či la da pri stu pi ra ti fi  ka ci ji za pi sni ka od 23. 
de cem bra 1925. go di ne, od lu či la i da poč ne pre go vo re sa Fran cu skom ra di re gu li sa nja 
svog rat nog du ga ko je je, u ime vla de, imao da vo di dr Đor đe Đu rić.4

Pre go vo ri o re gu li sa nju rat nih i pred rat nih du go va Kra lje vi ne SHS po če li su u Pa ri zu 
26. ma ja 1928. po se tom mi ni stra fi  nan si ja dr Bog da na Mar ko vi ća di rek to ru fran cu skog 
Mi ni star stva fi  nan si ja, ko ji mu je pre dao iz vo de ra ču na i utvr dio pro ce du ru za ras pra vlja-
nje i ure đe nje tog pi ta nja.5 Pre ma fran cu skoj ra ču ni ci, ce lo kup ni rat ni dug ko ji je Kra lje-
vi na SHS tre ba lo da pla ti u zlat nim fran ci ma iz no sio je na dan 31. ma ja 1928. go di ne 
2.623.647.521 fra nak.6 Od te su me tre ba lo je od u ze ti po tra ži va nja vla de Kra lje vi ne SHS 
ko ja su iz no si la 254.073.146 fra na ka pa je čist dug iz no sio ukup no 2.369.574.374 zlat na 
fran ka. Fran cu ski pred log, ko ji se ba zi rao na glav nim od red ba ma spo ra zu ma Kra lje vi ne 
SHS i Ve li ke Bri ta ni je za re gu li sa nje rat nih du go va ko ji je sklo pljen 9. av gu sta 1927. go-
di ne, pred vi đao je (ta ko đe na osno vu ra ču na iz ovog ra ni jeg spo ra zu ma) su me anu i te ta tj. 

1) Isto, str. 4.
2) AJ, 70-238-432, Re fe rat mi ni stra fi  nan si ja Mi ni star skom sa ve tu Pov. D. Br. 15, 23. april 1928. go di ne, str. 1.
3) Isto, str. 2.
4) Isto, str. 3.
5) AJ, 70-238-432, Te le gram po sla ni ka Spa laj ko vi ća Pov.br 567, 26. maj 1928. go di ne.
6) AJ, 70-238-432, Pred log fran cu skog Mi ni star stva fi  nan si ja za re gu li sa nje du go va Kra lje vi ne SHS pre-

ma Fran cu skoj (pre pis), 25. maj 1928. go di ne, str. 1.

Mr VLADIMIR Lj. CVETKOVIĆ   Kraljevina SHS i ratni dug Srbije prema Francuskoj
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go di šnjih ra ta ko je je Kra lje vi na ima la da pla ća ka ko bi ot pla ti la či tav dug. Pre ma fran cu-
skom pred lo gu is pla ta anu i te ta je tre ba lo da se od vi ja sle de ćim tem pom:

1928. go di ne13.880.000 zlat nih fra na ka
1929. go di ne 18.500.000 zlat nih fra na ka
1930. go di ne 23.130.000 zlat nih fra na ka
1931–36. go di ne 27.160.000 zlat nih fra na ka
1937–40. go di ne 32.390.000 zlat nih fra na ka
1941–42. go di ne 37.015.000 zlat nih fra na ka
1943–89. go di ne 55.520.000 zlat nih fra na ka.1

Fran cu ski pred log je pred vi đao oba ve zu Kra lje vi ne SHS da za ove su me pre da obli ga-
ci je ko je bi bi lo mo gu će pla si ra ti na tr ži štu a ko je bi bi le oslo bo đe ne svih po re za i ko je bi 
Kra lje vi na štam pa la o svom tro šku. Istom pri li kom Fran cu zi su na gla ša va li da je pi ta nje 
na pla te nji ho vih rat nih po tra ži va nja u te snoj ve zi sa sop stve nim du go vi ma i da su sto ga 
volj ni da u bu duć no sti sma nje anu i te te ko je je tre ba lo da pla ti Kra lje vi na SHS, ali sa mo 
uko li ko bi Fran cu ska od svo jih po ve ri la ca do bi la iste ustup ke.2 Od ukup ne su me du ga, 
na po zaj mi ce u go to vom nov cu je ot pa da lo 542.872.213 zlat nih fra na ka, na rat ni ma te ri-
jal ustu pljen iz me đu ok to bra 1914. i no vem bra 1921. go di ne 1.003.749.275 i na bo no ve 
eskon to va ne pri li kom ži go sa nja austro-ugar skih kru na 942.845 zlat nih fra na ka. Ka ma te 
na sve tri su me za jed no iz no si le su 1.076.083.187 zlat nih fra na ka.3 Ce lo kup na su ma du ga, 
pre ra ču na ta u di na re pre ma pa ri te tu 11 di na ra za je dan zlat ni fra nak do sti gla je fan ta stič-
nu su mu od 26.065.440.120 di na ra.4 Osno va za pre go vo re oce nje na je u Be o gra du kao 
ve o ma ne po volj na i, s ob zi rom na eko nom sku i fi  nan sij sku sna gu ze mlje, ne pri hva tlji va. 
Ona je, uosta lom oce nje na i kao sa vim po gre šna, jer je pre tva ra nje rat nog du ga Kra lje vi-
ne SHS u zla to iz vr še na pre ma fun ti ster lin ga ko ja u vre me za du že nja ni je ima la zlat ni 
pa ri tet.5 Za to je to kom pre go vo ra sa Fran cu skom Kra lje vi na SHS ka sni je in si sti ra la da se 
kao ob ra čun ska va lu ta mo že uze ti sa mo pa pir ni fra nak ko ji je u tre nut ku za du ži va nja bio 
za kon sko sred stvo pla ća nja.

Za raz li ku od fran cu skog Mi ni star stva fi  nan si ja ko je je pred lo ži lo pri lič no te ške uslo-
ve za ot pla tu rat nog du ga, Po en ka re je u raz go vo ru sa Spa laj ko vi ćem sa mo ne što vi še od 
ne de lju da na ka sni je nu dio svo ju po moć za što po volj ni je re še nje tog pi ta nja i čak do dao 
„da će se jed nog da na rat ni du go vi mo ra ti po ni šti ti”.6 Me đu tim, vla da u Be o gra du sve sna 
ogrom nog te re ta ko ji bi dug re gu li san na osno vu fran cu skog pred lo ga bio, iz gle da ni je 
bi la im pre si o ni ra na ovim obe ća njem. Mi ni star fi  nan si ja dr Bog dan Mar ko vić je ju la iste 
go di ne od lu čio da se ne iz vr ši no ti fi  ka ci ja za pi sni ka od 23. de cem bra 1925. go di ne jer bi 
ona „pre ju di ci ra la stvar i od u ze la nam oru đe u di sku si ji fran cu skih ci fa ra”.7 Ti me je stvar 
po no vo vra će na na po če tak, pa je po red usa gla ša va nja na či na ot pla te rat nog du ga tre ba lo 
opet usa gla si ti i iz nos tog du ga.

1) Isto.
2) Isto, str. 2.
3) AJ, 70-238-432, Ko men tar fran cu skog pred lo ga za re gu li sa nje du go va Kra lje vi ne SHS (ru ko pis), bez 

bro ja i da tu ma, str. 1–2.
4) Isto, str. 3.
5) Isto, str. 4.
6) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo ino stra nih po slo va Kra lje vi ne SHS Mi ni star stvu fi  nan si ja Pov. Br. 6728, 
6. jun 1928. go di ne.
7) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo ino stra nih po slo va Kra lje vi ne SHS Mi ni star stvu fi  nan si ja Pov. Br. 7644, 
10. jul 1928. go di ne.
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U no voj fa zi pre go vo ra oko re gu li sa nja rat nih du go va kao naj va žni je se po sta vi lo 
pi ta nje da li je dug na stao u zlat nim ili pa pir nim fran ci ma, što je bi lo ve o ma va žno po go-
to vo zbog to ga što je rat ni dug Sr bi je bio tri pu ta ve ći od iz no sa pred rat nih du go va.1 Ta 
či nje ni ca je iza zi va la ve li ku za bri nu tost i zbog sa zna nja da je Fran cu ska sa Ru mu ni jom i 
Grč kom već re gu li sa la nji ho ve rat ne du go ve na ba zi pla ća nja u zlat nim fran ci ma. Đor đe 
Đu rić, ko ji je u ime Kra lje vi ne SHS vo dio pre go vo re sa Fran cu kom, sma trao je da sa for-
mal ne i prav ne tač ke gle di šta po sto ji mo guć nost da Kra lje vi na bra ni svoj stav ali da to, 
zbog uči nje nih pre se da na, ne će bi ti la ko.2 

Fran cu ska stra na je, sle de ći svoj in te res, po žu ri va la pre go vo re. Po čet kom sep tem bra 
1928. po slan stvo u Be o gra du je upu ti lo pri lič no oštru no tu ko jom je nad le žni ma po no vo 
upu ti lo isti pred log za re gu li sa nje rat nih du go va i in si sti ra lo „da vi še ni ka kvih za doc nje-
nja ne bu de”.3 Me đu tim, do pre go vo ra ni je do šlo ni ne ko li ko na red nih me se ci. Raz log je 
bio da lje kom pli ko va nje pi ta nja rat nih du go va nji ho vim po ve zi va njem sa pi ta njem pred-
rat nih srp skih du go va Fran cu skoj a ne što ka sni je i nji ho vim po ve zi va njem sa pi ta njem 
is pla te re pa ra ci ja i za me nom Do zo vog pla na Jan go vim pla nom o re pa ra ci ja ma ko ji je bio 
ne po volj ni ji po Kra lje vi nu Ju go sla vi ju. Pi ta nje pred rat nih srp skih du go va ta ko đe je bi lo 
za pe lo na to me da li ih tre ba pla ti ti u zlat nim fran ci ma, ka ko je zah te va la Fran cu ska, ili u 
pa pir nim fran ci ma, što je že le la Kra lje vi na SHS.4 Još od 1924. go di ne fran cu ski por te ri 
(vla sni ci ob ve zni ca pred rat nih srp skih zaj mo va) po če li su da pri go va ra ju zbog is pla te u 
pa pir nim fran ci ma, tra že ći da se is pla te vr še u zlat nim fran ci ma s ob zi rom na to da je u 
vre me za klju če nja zaj mo va fra nak imao zlat nu pod lo gu.5 Po što dve dr ža ve ni su mo gle da 
se usa gla se oko tog pi ta nja, kom pro mi som od 18. apri la 1928. do go vo re no je da se spor 
iz ne se pred Me đu na rod ni sud prav de u Ha gu, ko ji je tre ba lo da do ne se ko nač nu od lu ku. 
Kra jem te go di ne, u tre nut ku ka da je je dan od su di ja u Ha gu bio od su tan zbog bo le sti i 
na kon tvrd nji fran cu skog po sla ni ka u Be o gra du da bi nje go va vla da „ra do gle da la re še nje 
ovog pi ta nja pu tem spo ra zu ma a ne pu tem su đe nja„, vla da Kra lje vi ne SHS je od lu či la da 
još jed nom po ku ša da pre go va ra isto vre me no o svo jim pred rat nim i rat nim du go vi ma pre-
ma Fran cu skoj i for mi ra la ko mi si ju na če lu sa Mi la nom Sto ja di no vi ćem ko ja je tre ba lo 
da u naj kra ćem ro ku za poč ne pre ki nu te pre go vo re.6 Iako se Fran cu skoj vi še žu ri lo da re-
gu li še svo ja po tra ži va nja, i Kra lje vi na SHS je že le la da to pi ta nje ski ne sa dnev nog re da, 
i to ka ko zbog sre đi va nja sta nja ukup nog dr žav nog du ga ta ko i zbog pri stu pa fran cu skom 
fi  nan sij skom tr ži štu na ko je se ra ču na lo pri li kom sko rog emi to va nja no vog zaj ma za za-
kon sku sta bi li za ci ju di na ra.7 Osim to ga, Kra lje vi ni je bi la po treb na i fran cu ska po dr ška 
pri po no vo otvo re nom pi ta nju re pa ra ci ja.8 

Upra vo u to vre me do šlo je do no vih kom pli ka ci ja do vo đe njem u ve zu srp skih rat nih 
du go va i pi ta nja re pa ra ci ja. Po čet kom 1929. go di ne po slan stvo u Lon do nu ja vi lo je o 
ovo me i upo zo ri lo Be o grad da bi ve zi va nje pi ta nja pred rat nih du go va sa pi ta njem rat nih 

1) AJ, 70-238-432, Po slan stvo Kra lje vi ne SHS u Lon do nu mi ni stru ino stra nih po slo va Vo ji sla vu Ma rin ko-
vi ću Str. Pov. br. 441 (pre pis), 11. jul 1928. go di ne, str. 2.

2) Isto.
3) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo ino stra nih po slo va Kra lje vi ne SHS Mi ni star stvu fi  nan si ja Pov. Br. 10431, 

7. sep tem bar 1928. go di ne, str. 2.
4) Vuk Vi na ver, Ju go sla vi ja i Fran cu ska iz me đu dva svet ska ra ta (Da li je Ju go sla vi ja bi la fran cu ski „sa-

te lit”), Be o grad, 1985, str. 440.
5) D. Gnja to vić, n. d., str. 170; J. To ma še vić, n. d., str. 36; V. Ra do je vić, n. d., str. 15.
6) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo fi  nan si ja Kra lje vi ne SHS Mi ni star skom sa ve tu Pov. D. Br. 91, 25. de cem-

bar 1928. go di ne, str. 1–2.
7) J. To ma še vić, n. d., str. 36.
8) Isto.

Mr VLADIMIR Lj. CVETKOVIĆ   Kraljevina SHS i ratni dug Srbije prema Francuskoj
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du go va od go va ra lo Kra lje vi ni is klju či vo u slu ča ju da se po stig ne da se za va lu tu pla ća nja 
od re di pa pir ni fra nak, za šta ni je bi lo mno go iz gle da.1 Ti me je po sred no i za re ša va nje 
pi ta nja rat nih du go va po sta la va žna oče ki va na od lu ka Ha škog su da pa su sva tri spor na 
pi ta nja (pred rat ni du go vi, rat ni du go vi, re pa ra ci je) po sta la deo istog ve o ma slo že nog pro-
ble ma ko ji se osim Kra lje vi ne SHS i Fran cu ske sa da ti cao i dru gih evrop skih dr ža va ko je 
su bi le uklju če ne u pre go vo re o rat nim re pa ra ci ja ma. Iz Lon do na je za to me ro dav nim 
kru go vi ma u Be o gra du su ge ri sa no da se pre go vo ri sa Fran cu skom o rat nom du gu od lo že 
sve dok se bar ne ka od spor nih pi ta nja ne raz re še.2 

Pro blem rat nih re pa ra ci ja ko je je Ne mač ka tre ba lo da pla ća ze mlja ma po bed ni ca ma 
iz Pr vog svet skog ra ta bio je pri vre me no re šen po sle uvo đe nja u ži vot tzv. Do zo vog pla na 
ko jim je utvđe no ko li ko pro ce na ta od tih re pa ra ci ja pri pa da sva koj po je di noj ze mlji, kao 
i ka kva je di na mi ka is pla te tih re pa ra ci ja. Su ma ko ju je Ne mač ka tre ba lo da is pla ti bi la je 
ve li ka i ona se upor no tru di la da tu su mu ili sma nji ili da se u pot pu no sti oslo bo di oba ve-
ze pla ća nja re pa ra ci ja. Pri li ka za to uka za la joj se na kon pot pi si va nja Bri jan–Ke lo go vog 
pla na 1928. go di ne ko jim se Ne mač ka od re kla ra ta kao sred stva re ša va nja pro ble ma i 
po ku ša la da uve ri svet u svoj pa ci fi  zam. Za uz vrat, već pri li kom pot pi si va nja pak ta u Pa-
ri zu, Ne mač ka je tra ži la pre sta nak oku pa ci je Ru ra. Me đu tim, stav Fran cu ske je bio da se 
po vla če nje iz Ru ra, kao i ra ti fi  ka ci ja ugo vo ra o re gu li sa nju fran cu skog rat nog du ga pre ma 
SAD-u, mo že oče ki va ti tek po što Ne mač ka pru ži čvr ste ga ran ci je da će ured no iz mi ri va-
ti svo je oba ve ze u ve zi sa re pa ra ci ja ma.3 Ne mač ka je za tim, uz po moć Ve li ke Bri ta ni je, 
či tav pro blem iz ne la pred Dru štvo na ro da, ali je i ta mo na i šla na pro ti vlje nje Fran cu ske 
ko ja je po vla če nje iz Ru ra po ve zi va la sa re pa ra ci ja ma. Na taj na čin kra jem 1928. opet 
je otvo re no pi ta nje rat nih re pa ra ci ja pa je nje go vo po nov no re gu li sa nje po sta lo pred met 
me đu na rod ne kon fe ren ci je ko ja je pri pre ma na u Ha gu.4 Pre to ga, ja nu a ra 1929. go di ne, 
for mi ran je po se ban ko mi tet fi  nan sij skih struč nja ka sa za dat kom da iz ra di no vi plan o 
is pla ti re pa ra ci ja i da ga za tim na kon fe ren ci ji pre zen tu je za in te re so va nim ze mlja ma. Na 
če lu tog ko mi te ta bio je ame rič ki fi  nan sij ski struč njak Oven Jang, ko ji je uče stvo vao i u 
iz ra di Do zo vog pla na ne ko li ko go di na ra ni je. Ko mi tet je po čeo rad u fe bru a ru a do šao do 
re še nja tek po čet kom ju na 1929. go di ne. 

To kom ra da ovog fi  nan sij skog ko mi te ta do vla de u Be o gra du su do pi ra le uz ne mi-
ru ju će ve sti. Ta ko je Spa laj ko vić 10. ma ja 1929. iz ja vio Ber te lou, se kre ta ru fran cu skog 
Mi ni star stva ino stra nih po slo va, da je nje go va vla da „ozbilj no uz bu đe na ve sti ma o po sled-
njem pred lo gu ame ri kan skog de le ga ta u Ko mi te tu Eks pe ra ta ko jim bi se imao utvr di ti 
nov na čin po de le ne mač kih re pa ra ci ja me đu sa ve znič ke dr ža ve i da bi sko ro svi po ve ri o ci 
ima li do bi ti vi še no što im po Spa škom aran žma nu pri pa da osim na še Kra lje vi ne ko joj bi 
po na šem ra ču nu, ako bi se ovaj ame ri kan ski pred log usvo jio, ima lo pri pa da ti go di šnje 
25 mi li o na zl. ma ra ka ma nje”.5 On je ta ko đe tra žio da Fran cu ska is pu ni svo ju oba ve zu i 
po dr ži Kra lje vi nu SHS u nje nim na sto ja nji ma da oču va svoj pro ce nat u ne mač kim re pa ra-
ci ja ma. Sma nje nje ili iz o sta nak ne mač kih re pa ra ci ja mo glo je da ima ne ga tiv ne po sle di ce 

1) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo ino stra nih po slo va Kra lje vi ne SHS Mi ni star stvu fi  nan si ja Pov. Br. 57, 
3. ja nu ar 1929. go di ne.
2) AJ, 70-238-432, Po slan stvo Kra lje vi ne SHS u Lon do nu Mi ni star stvu ino stra nih po slo va Pov. Br. 618 

(pre pis), 29. de cem bar 1928. go di ne, str. 3.
3) Če do mir Po pov, Od Ver sa ja do Dan ci ga, Be o grad, 1995, str. 247.
4) Isto.
5) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo ino stra nih po slo va kra lje vi ne SHS Mi ni star stvu fi  nan si ja Pov. U. Br. 108, 

13. maj 1929. go di ne.
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po Kra lje vi nu bu du ći da su nje ne sla ba šne dr žav ne fi  nan si je u de vi znim pri ma nji ma od 
re pa ra ci ja ima le si gu ran pri hod.

De se tak da na ka sni je Po en ka re je uve ra vao po sla ni ka Kra lje vi ne SHS Spa laj ko vi ća 
da je i on vr lo za bri nut po sle Jan go vog pred lo ga u ve zi sa ra pa ra ci ja ma pre ma Kra lje vi ni 
ali da sma tra da se či ta va stvar ipak kre će u do brom prav cu.1 Spa laj ko vić je upo zo rio da 
bi, u su prot nom, bio „me đu na rod ni skan dal ako Ita li ja uspe svo jim in tri ga ma da po ve ća 
svoj pro ce nat na šte tu na še ga”. To bi, po nje mu, do ve lo do štet nih po sle di ca po fran cu-
sku spolj nu po li ti ku jer bi se u jav nom mnje nju ra ši ri lo uve re nje „da fran cu ska pot po ra 
ne vre di mno go”.2 U ovom slu ča ju, fran cu ska pot po ra je iz gle da ipak vre de la. Ne de lju 
da na po sle ovog raz go vo ra, u Be o grad je iz Lon do na ja vlje no da je „u glav no me pro šla 
opa snost za sma nji va nje na še ga pro cen ta u pr vom de lu ne mač kih re pa ra ci ja”.3 Pre ma de fi -
ni tiv nom pla nu, ko ji su usvo ji li i pred stav ni ci ze ma lja po ve ri la ca i pred stav ni ci Ne mač ke, 
Kra lje vi ni je kao i ra ni je pri pa da lo 5% re pa ra ci ja, od no sno oko 88 mi li o na zlat nih ma ra-
ka go di šnje, od če ga bi bi la od bi ja na su ma od 4,4 mi li o na ma ra ka na ime ot pla te vi ška 
re pa ra ci ja pri mlje nih pre ma ra ni jem, Do zo vom pla nu, kao i su ma od 300.000 ma ra ka na 
ime tro ško va Ser vi sa za re pa ra ci je.4 Jan gov plan je iz net pred Kon fe ren ci ju 12 ze ma lja 
(Ve li ka Bri ta ni ja, Fran cu ska, Ne mač ka, Ita li ja, Ja pan, Bel gi ja, Če ho slo vač ka, Polj ska, 
Kra lje vi na SHS, Ru mu ni ja, Grč ka i Por tu ga li ja) ko ja je po če la 6. av gu sta 1929. go di ne 
u Ha gu. Ne pu nih me sec da na pre po čet ka kon fe ren ci je svo ju od lu ku o spo ru Kra lje vi-
ne SHS i Fran cu ske do neo je i Me đu na rod ni sud prav de ko ji je pre su dio da Kra lje vi na 
svo je pred rat ne du go ve mo ra da pla ti u zlat nim fran ci ma.5 Iako joj ta od lu ka ni ka ko ni je 
od go va ra la, bar je stvo re na ka kva-ta kva osno va za po nov ne pre go vo re sa Fran cu skom. 
Pri li ka za to uka za la se to kom Kon fe ren ci je u Ha gu av gu sta 1929. ka da su i de le ga ci je 
Kra lje vi ne SHS i Fran cu ske pre go va ra le o ot pla ti rat nog du ga i dru gim pi ta nji ma u ve zi 
sa Jan go vim pla nom.

I ovog pu ta, ini ci ja ti vu je pre u ze la Fran cu ska ko ja je 3. av gu sta, ne po sred no pred 
po če tak kon fe ren ci je, oba ve sti la po sla ni ka Spa laj ko vi ća da je pro na šla re še nje za ko je je 
mi sli la da će za do vo lji ti dru gu stra nu i po pi ta nju rat nog du ga i po pi ta nji ma u po gle du 
pri me ne Jan go vog pla na.6 Po re či ma Ber te loa, Fran cu ska je bi la sprem na da se za lo ži da 
pro ce nat Kra lje vi ne SHS u re pa ra ci ja ma bu de ne sa mo oču van već i po ve ćan. Ona je ta-
ko đe sta vlja la u iz gled i ve li ke kon ce si je po pi ta nju ra tog du ga: fran cu ska de le ga ci ja se 
spre ma la da u Ha gu pred lo ži de le ga ci ji Kra lje vi ne SHS da od mah ot poč nu pre go vo ri o 
re gu li sa nju rat nog du ga i da se za klju či spo ra zum ali van Jan go vog pla na. Fran cu ska je na-
me ra va la da pred lo ži da se dug ot pla ti u na red nih 37 go di na či me bi se pe riod ot pla te du ga 
po klo pio sa pr vim pe ri o dom Jan go vog pla na, u ko me je pro ce nat Kra lje vi ne SHS u re pa-
ra ci ja ma ostao oču van. Osim to ga, bi le bi po nu đe ne još ne ke olak ši ce u ve zi sa dru gim pi-

1) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo ino stra nih po slo va Kra lje vi ne Ju go sla vi je Mi ni star stvu fi  nan si ja Pov. U. 
Br. 126, 20. maj 1929. go di ne.

2) Isto.
3) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo ino stra nih po slo va Kra lje vi ne Ju go sla vi je Mi ni star stvu fi  nan si ja Pov. U. 

Br. 133, 26. maj 1929. go di ne.
4) AJ, 70-238-432, Mi ni star stvo ino stra nih po slo va Kra lje vi ne Ju go sla vi je Mi ni star stvu fi  nan si ja Pov. U. 

Br. 145, 5. jun 1929. go di ne.
5) AJ, 70-266-479, Po slan stvo Kra lje vi ne Ju go sla vi je u Lon do nu Mi ni stru fi  nan si ja dr Stan ku Švr lju gi Str. 

Pov. Br. 235, 12. april 1930. go di ne, str. 1; J. To ma še vić, n. d., str. 36; D. Gnja to vić, n. d., str. 171.
6) AJ, 70-238-432, Re fe rat „Tok pre go vo ra na še de le ga ci je sa fran cu skom de le ga ci jom u Ha gu po pi ta nju 

na šeg rat nog du ga i dru gim pi ta nji ma u ve zi sa Jan go vim pla nom” (iz po ver lji ve i stro go po ver lji ve ar hi ve), bez 
bro ja, 30. av gust 1929. go di ne, str. 1.
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ta nji ma.1 Dva da na ka sni je Spa laj ko vić je sa znao još ne ke po je di no sti u ve zi sa bu du ćim 
fran cu skim pred lo zi ma ko ji će bi ti iz ne se ni u Ha gu. Fran cu zi su na me ra va li da pred lo že: 
li kvi da ci ju svih pi ta nja ko ja su se ti ca la austrij skih re pa ra ci ja, oslo ba đa nje Kra lje vi ne od 
pla ća nja raz li ke iz me đu pri ma nja i du go va nja na ime du ga za oslo bo đe nje i ustu plje na do-
bra, kao i li kvi da ci ju ma đar skih i bu gar skih re pa ra ci ja.2 Pri li kom pro pu to va nja mi ni stra 
ino stra nih po slo va Vo ji sla va Ma rin ko vi ća kroz Pa riz, na pu tu za Hag, Spa laj ko vić je ove 
pred lo ge iz neo i nje mu lič no. Ma rin ko vić je sma trao da iza sve ga sto ji že lja Fran cu ske 
da even tu al nim ustup ci ma sma nji mo guć nost od bi ja nja Jan go vog pla na, ko me se od luč no 
pro ti vi la Ve li ka Bri ta ni ja. Po nje mu, tre ba lo je pri hva ti ti po ziv za pre go vo re, iako ni je bio 
uve ren da bi te fran cu ske kon ce si je mo gle du bu du ne što dru go osim ne čeg mi ni mal nog 
što bi Ju go sla vi ja i ina če do bi la na Kon fe ren ci ji. Me đu tim, i Ber te lo i sam Bri jan uve ra-
va li su Ma rin ko vi ća da za i sta že le spo ra zum ali van Kon fe ren ci je.3 Do ne ta je od lu ka da 
se u pre go vo re sa Fran cu zi ma stu pi bu du ći da se oče ki va lo da će oni na kon fe ren ci ji bi ti 
pri mo ra ni da idu mno go da lje u ustup ci ma ne go što su pla ni ra li. Kra lje vi na SHS je svo ju 
šan su vi de la u to me da is ko ri sti fran cu sko-bri tan sko ne sla ga nje i svo je in te re se obez be di 
pre ne go što bu du za do vo lje ni Bri tan ci.4

Me đu tim, is po sta vi lo se da su pe si mi stič ka pred vi đa nja bi la neo prav da na. Na sa moj 
kon fe ren ci ji, Fran cu zi su pred stav ni ci ma Kra lje vi ne 14. av gu sta 1929. po nu di li da, pod 
uslo vom da pri hva te Jan gov plan, do bi ju kao kom pen za ci ju aran žman ko jim bi se rat ni 
dug Kra lje vi ne Sr bi je pre ma Fran cu skoj sveo na 39 go di šnjih ra ta pro seč nog iz no sa od 
3,5 mi li o na zlat nih ma ra ka, od no sno na ukup no 60 mi li o na zlat nih fra na ka.5 To je bi la 
su ma ne u po re di vo ni ža od one ko ju su Fran cu zi zah te va li pre Kon fe ren ci je u Ha gu. Osim 
to ga, Fran cu ska je de le ga ci ji Kra lje vi ne SHS osta vlja la od re še ne ru ke da pre ma Kon fe-
ren ci ji na stu pi i sa dru gim svo jim zah te vi ma, i čak nu di la svo ju po dr šku za ula zak nje nih 
pred stav ni ka u upra vu bu du će Ban ke za me đu na rod na pla ća nja ko ja je tre ba lo da na sle di 
spe ci jal ni ko mi tet struč nja ka ko ji je do ta da, pre ma Do zo vom pla nu, pra tio i kon tro li sao 
is pla te re pa ra ci ja. U slu ča ju da Kra lje vi na SHS ne uspe u na sto ja nji ma da ostva ri ne ke 
svo je zah te ve ona je, pre ma fran cu skom pred lo gu, ipak bi la oba ve zna da pri hva ti Jan gov 
plan, ina če po nu đe ni aran žman ne bi va žio.6 Mi ni star ino stra nih po slo va Vo ji slav Ma rin-
ko vić i mi ni star fi  nan si ja Stan ko Švr lju ga, ko ji su se na la zi li u Ha gu, sma tra li su po nu đe ni 
aran žman „van red no po volj nim” jer bi se dr ža va nji me od mah i de fi  ni tiv no oslo bo di la 
ogrom nog te re ta rat nog du ga bez ob zi ra na da lju sud bi nu ne mač kih re pa ra ci ja. Obo ji ca 
su pred la ga li vla di u Be o gra du da aran žman pri hva ti.

Vla da se sa gla si la sa pred lo gom i osta vi la Ma rin ko vi ću da, u skla du sa pri li ka ma ko-
je su vla da le u Ha gu, na đe naj po volj ni je re še nje. Me đu tim, on je to naj po volj ni je re še nje 
mo rao da tra ži pod tri uslo va ko je je po sta vi la vla da. Pre ma tim uslo vi ma, naj bo lje re še-
nje je tre ba lo pro na ći ta ko da to ne zna či da Kra lje vi na SHS od u sta je od za ga ran to va nog 
pro cen ta u re pa ra ci ja ma, da se pred lo že nim anu i te ti ma rat ni dug u pred vi đe nom ro ku 
sma tra de fi  ni tiv no li kvi di ra nim, kao i da fran cu ska vla da pri sta ne „da se za lo ži u pu noj 
me ri da po stig ne mo što sno šlji vi ji aran žman u po gle du re gu li sa nja pred rat nih du go va”. 

1) Isto.
2) Isto, str. 2.
3) Isto.
4) Isto, str. 3.
5) Isto.
6) Isto.
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Ma rin ko vi ću je ta ko đe pre ne to iz Be o gra da i da je ovo „iz rič na že lja i Nj.V. Kra lja”.1 Po 
sve mu su de ći, u Be o gra du su išli na to da do kra ja is ko ri ste tre nu tak u ko me je Fran cu ska 
za po dr šku Jan go vom pla nu bi la sprem na da „odre ši ke su”. Svo je lič ne opa ske o ovom 
va žnom pi ta nju, istom pri li kom je Ma rin ko vi ću do sta vio i Ko sta Ku ma nu di, ta da mi ni-
star bez port fe lja u vla di. On je sma trao da u slu ča ju uspe šno okon ča nih pre go vo ra sa 
Fran cu zi ma tre ba ja sno, pi sme nim spo ra zu mom, pred vi de ti sve even tu al no sti, a ne sve sti 
aran žman na mo ral nu oba ve zu kao što je do ta da bio slu čaj.2 Upo zo ra vao je i da je pi ta-
nje ju go slo ven skog pro cen ta u tzv. ne kon di ci o nal nim de lo vi ma neo pre de lje nih anu i te ta 
va žni je i od sa mog rat nog du ga jer je to bio je di ni deo ne mač kih re pa ra ci ja za ko je se ta da 
sma tra lo da će se si gur no ostva ri ti. Tek uz po prav ke Jan go vog pla na ka da je u pi ta nju bio 
taj pro blem, Ku ma nu di je sma trao da se pred lo že ni aran žman mo že pri hva ti ti.3 Ma rin ko-
vić, me đu tim, ni je de lio nje go vo mi šlje nje. On je pod se ćao da je rat ni dug tri pu ta ve ći 
od pred rat nog, da je pi ta nje va lu te pla ća nja spor no (a ina če u pre go vo ri ma sa Ru mu ni jom 
i Grč kom re še no u ko rist Fran cu ske) i da bi čak i u slu ča ju pri stan ka na pla ća nje u pa pir-
nim fran ci ma Fran cu zi po sle to ga bi li kraj nje ne po pu stlji vi u ve zi sa uslo vi ma ot pla te. 
Fran cu skim pred lo gom anu i tet rat nog du ga se sma nji vao sa naj ma nje 30 mi li o na zlat nih 
ma ra ka na oko če ti ri mi li o na, što je bio si gu ran kru pan ustu pak ko ji Ma rin ko vić ni je bio 
spre man da tram pi za even tu al ni pro ce nat u bez u slov nom de lu re pa ra ci ja, ko ji je u naj bo-
ljem slu ča ju da vao sa mo mo guć nost za klju či va nja po volj ni jih kre di ta u bu duć no sti.4 On 
jed no stav no ni je že leo da „ka pri ci ra ju ći se za bez u slov ni deo” Kra lje vi na SHS osta ne „sa 
rat nim du gom na le đi ma”.

De le ga ci ja Kra lje vi ne je ipak ušla u pre go vo re pri hva tiv ši u na če lu fran cu ski pred log. 
To kom pre go vo ra us pe la je u to me da se anu i te ti gra du i ra ju ta ko da pr vih go di na bu du 
manji a da se ka sni je povećava ju. Ali, na pi ta nju po sled njih pet me se ci pri me ne Do zo vog 
pla na to kom ko jih je Kra lje vi na već pri mi la od re đe na sred stva, do šlo je do ra zi la že nja i 
do pre ki da pre go vo ra 23. av gu sta 1929. go di ne. U na red nih ne ko li ko da na, na sta vlje ne 
su kon sul ta ci je. Fran cu zi su po no vo pred lo ži li isto sma nje nje anu i te ta uko li ko Kra lje vi na 
SHS pri hva ti Jan gov plan. Po sle raz go vo ra sa nji ma, Ma rin ko vić je pri sta jao na pred lo-
že nu vi si nu anu i te ta ali pod uslo vom da ona ne mo ra da vra ti 40 mi li o na zlat nih ma ra ka, 
ko li ko je pri mi la za po sled njih pet me se ci pe te go di ne pri me ne Do zo vog pla na, da joj se 
po ni šti dug za li be ra ci je i ustu plje na do bra, kao i da vi šak ko ji je pri mi la od ma đar skih 
re pa ra ci ja vra ti po ste pe no a ne od jed nom i to iz ma đar skih re pa ra ci ja.5 Na dru gi i tre ći 
uslov Fran cu zi su pri sta li od mah ali na pr vi ni su. Je di no su nu di li da se ta su ma vra ti u 
pe ri o du od 37 go di na ume sto od mah. Po red to ga, nu di li su i po moć pri li kom de fi  ni tiv nog 
re gu li sa nja ori jen tal nih re pa ra ci ja. Da bi do bio na vre me nu, Ma rin ko vić je pri stao da u 
na če lu po dr ži Jan gov plan a da se sva osta la pi ta nja re gu li šu do 30. av gu sta, ka da su dve 
de le ga ci je i po sti gle do go vor na osno vu po sled njeg fran cu skog pred lo ga. 

Tekst spo ra zu ma de fi  ni tiv no su u ime Kra lje vi ne SHS re di go va li 31. av gu sta 1929. 
go di ne mi ni star fi  nan si ja Stan ko Švr lju ga i po sla nik u Lon do nu Đor đe Đu rić.6 Pre ma 
spo ra zu mu, vla da Kra lje vi ne SHS pri hva ti la je Jan gov plan. Po vra ćaj vi ška re pa ra ci ja 
pri mlje nih za po sled njih pet me se ci pe te go di ne Do zo vog pla na tre ba lo je iz vr ši ti za 37 go-

1) Isto, str. 4.
2) Isto.
3) Isto, str. 5.
4) Isto.
5) Isto, str. 6.
6) Isto, str. 7.
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di na sa ka ma tom od 5,5% plus tro ško vi amor ti za ci je kre di ta. Naj zad, pi ta nje rat nog du ga 
re še no je na sle de ći na čin: dug Kra lje vi ne SHS pre ma Fran cu skoj je tre ba lo da se uga si za 
37 go di na pla ća njem go di šnjih su ma ko je bi od go va ra le sred njem anu i te tu od 3.554.000 
zlat nih ma ra ka, s tim što bi anu i te ti bi li pr vih go di na ma nji a ka sni je ve ći. Su me ko je su 
po treb ne za is pla tu anu i te ta je tre ba lo da Ban ka za me đu na rod na pla ća nja od bi ja od anu i-
te ta ko ji su pre ma Jan go vom pla nu pri pa li Kra lje vi ni SHS i da ih za tim pre ba ci na ra čun 
Fran cu ske.

Na ovaj na čin ne sa mo da je rat ni dug Kra lje vi ne SHS pre ma Fran cu skoj re gu li san 
već je i zna čaj no sma njen. Po vrh sve ga, pla ća nje du ga ni je op te re ći va lo dr žav ni bu džet 
već je išlo na te ret ne mač kih re pa ra ci ja, sa ko ji ma je ubu du će ima lo da de li sud bi nu. Iako 
Kra lje vi na SHS ni je us pe la da pro đe sa svo jom te zom da du go ve tre ba pla ti ti u pa pir nim 
fran ci ma, ova kvo re gu li sa nje du go va ipak je pred sta vlja lo uspeh. Za taj uspeh ona je 
mo gla do brim de lom da za hva li me đu na rod nim okol no sti ma i že lji Fran cu ske da Jan gov 
plan, upr kos upor nom pro ti vlje nju Ve li ke Bri ta ni je, bu de pri hva ćen na Kon fe ren ci ji u 
Ha gu. Dru gim re či ma, ve li ko sma nje nje rat nog du ga Fran cu skoj pred sta vlja lo je nje nu 
na dok na du za gu bit ke u pro cen ti ma anu i te ta ko je je Kra lje vi na pre tr pe la pri sta ja njem na 
Jan gov plan.1 Ka sni jim raz vo jem do ga đa ja, od no sno iz bi ja njem eko nom ske kri ze i ob u sta-
vom pla ća nja ne mač kih re pa ra ci ja 1931. go di ne, po ka za la se sva ko rist ko ju je Kra lje vi na 
ima la od ve zi va nja ot pla te rat nog du ga za ra pa ra ci je. Ob u sta vom ne mač kih is pla ta pre sta-
le su i is pla te Kra lje vi ne SHS/Ju go sla vi je Fran cu skoj, či me je njen rat ni dug de fac to ot pi-
san a je dan deo te škog na sle đa Pr vog svet skog ra ta pre stao da op te re ću je mla du dr ža vu.

1) AJ, 70-238-432, Aide-me mo i re o to ku sa stan ka sa fran cu skim eks per ti ma na dan 13. VI II 1929, str. 2.
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Sum mary

The King dom of SCS and Ser bia’s War Debt to Fran ce

The war debt of the King dom of Ser bia, in he ri ted in ad di tion to Austro-Hun ga rian 
debts af ter the Fist World War by the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes, re pre sen ted 
gre at fi  nan cial bur den as well as a po li ti cal pro blem and, to a cer tain ex tent, al so a mo ral 
is sue in vi ew of the hu man ca su al ti es that Ser bia al ready suf fe red. The debt oc cur red du-
ring the war which is the re a son why it was very hard to de fi  ne la ter the ac tual va lue of 
re ce i ved as si stan ce re sul ting from tardy ad mi ni stra tion, do u ble and tri ple in vo i ces and 
cur rency dif fe ren ces. The amo unt of debt was de ter mi ned by mu tual agre e ment at the end 
of 1925 at 986 mil lion francs for de li ve red war ma te rial and food and 486 mil lion French 
francs for cash lo ans. Ho we ver, sin ce the agre e ment on the man ner of re payment has been 
con ti nu o usly proc ra sti na ted, the amo unt of debt, ac cor ding to the French pro po sal for 
the re gu la tion of its re payment pre sen ted in 1928, re ac hed the amo unt of 2,369,574,374 
French francs. That pro po sal was unac cep ta ble for the King dom of SCS both be ca u se 
of the amo unt of debt but al so be ca u se of the in si sten ce of the French si de that it sho uld 
be paid in gold francs. An ad di ti o nal com pli ca tion was that the is sue of war debt was 
put in cor re la tion with the is sue of payment of Ger man re pa ra ti ons. Du ring the work of 
the Con fe ren ce in The Ha gue in August 1929, when Young Plan on re pa ra ti ons was di-
scus sed, Fran ce of fe red to the King dom of SCS a new re payment sche du le for the war 
debt pro vi ded it ac cepts the Young Plan. In fact, by wri ting off a part of war debt Fran ce 
wan ted to offset los ses of the King dom of SCS it had ac cor ding to the new, Young Plan 
on re pa ra ti ons. The King dom of SCS agreed to tie the re payment of its war debt to the 
fa te of re pa ra ti ons. Con se qu ently, the agre e ment was re ac hed on re payment of debt in 
37 an nual in stal lments of 3.55 mil lion gold marks on the ave ra ge, payable from Ger man 
re pa ra ti ons. Al ready in 1931 Ger many ce a sed to pay re pa ra ti ons and the payments of the 
King dom of SCS to Fran ce ce a sed con se qu ently, whi le the is sue of war debt of Ser bia 
was de fi  ni tely ta ken off the agen da.
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Mr Slo bo dan SE LI NIĆ
In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je

RO BA IZ HR VAT SKE I SLO VE NI JE NA 
TR ŽI ŠTU BE O GRA DA (1945–1949)

Uvod

Pi ta nja ve za na za ras pad Ju go sla vi je ne mo gu se iz u ča va ti sa mo na osno vu po vo da 
ko ji su ne po sred no do ve li do ras pa da dr ža ve de ve de se tih go di na XX ve ka. Eko nom ska 
sa rad nja ju go slo ven skih re pu bli ka bi la je je dan od pro ce sa du gog tra ja nja ko ji je u se bi 
sa dr žao i za jed nič ke in tere se i pro ti vu reč no sti i su ko be. Ne sta nak ju go slo ven ske dr ža ve 
osta vio je iza se be mno ge di le me, ste re o ti pe i uzajm na op tu ži va nja, me đu ko ji ma i ono 
o eko nom skoj eks plo a ta ci ji jed ne re pu bli ke pre ma dru goj. Sa dru ge stra ne, eko no mi ja je 
bi la po lje ži vo ta so ci ja li sitčke Ju go sla vi je na ko me je ne spor no po sto ja la sa rad nja raz li-
či tih re pu bli ka iako je u dru goj po lo vi ni ve ka bi lo do sta pri me ra su ko ba i raz li či tih eko-
nom skih in te re sa ju go slo ven skih re pu bli ka. Ovaj rad je do pri nos is tra ži va nju eko nom ske 
sa rad nje me đu po je di nim de lo vi ma ze mlje, upu će no sti glav nog gra da na tr ži šta dru gih 
re pu bli ka ka ko bi za do vo ljio svo je po tre be i eko nom skog in te re sa pri vred nih or ga ni za ci ja 
u Hr vat skoj i Slo ve ni ji da svo ju ro bu iz ne su na tr ži šte glav nog gra da.

Dru ga po lo vi na če tr de se tih go di na XX ve ka po zna ta je u isto ri ji Ju go sla vi je kao vre-
me „cen tra li stič ke fe de ra ci je”, „ad mi ni stra tiv nog ru ko vo đe nja pri vre dom”, cen tra li zo va-
nog upra vlja nja dr ža vom, vre me u ko me je sve moć ru ko vo de će ulo ge dr ža ve i nje nih 
or ga na u dru štve nom ure đe nju do ve la do „sve mo ći dr žav ne i par tij ske bi ro kra ti je”. Bi lo 
je to vre me ob no ve, plan ske pri vre de, ot ku pa, na ci o na li za ci je, agrar ne re for me, ve za nih 
ce na, „ste za nja ka i ša”. Pe to go di šnji plan raz vo ja na rod ne pri vre de (1947–1951) sta vio je 
u sre di šte raz vo ja dr ža ve in du stri ja li za ci ju, tj. iz grad nju te ške, ba zič ne in du stri je. Za da ci 
pla na bi li su sa vla đi va nje pri vred ne za o sta lo sti, ja ča nje eko nom ske sa mo stal no sti ze mlje 
i nje ne od bram be ne sna ge, raz vi ja nje dr žav nog sek to ra pri vre de. Zbog ne ma šti ne, ali i 
stra ha da bi pro da ja osnov nih ži vot nih na mir ni ca na slo bod nom tr ži štu ugro zi la snab de va-
nje sta nov ni štva, dr ža va je na sto ja la da pod kon tro lu sta vi i si stem snab de va nja. Ta ko je 
ovaj pe riod ostao upam ćen i po po tro šač kim kar ta ma i „tač ki ca ma”, a pla no vi za snab de-
va nje, ko li či ne ro be i broj gra đa na na obez be đe nom snab de va nju spu šta ni su sa sa ve znog 
ni voa na re pu blič ka mi ni star stva i lo kal ne or ga ne vla sti. Ta ko je plan sko snab de va nje 
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sta nov ni štva Be o gra da pro la zi lo put od Mi ni star stva tr go vi ne i snab de va nja FNRJ, pre ko 
Mi ni star stva tr go vi ne i snab de va nja Sr bi je do re on skih na rod nih od bo ra i ulič nih i kuć nih 
po ve re ni ka. Sta nov ni štvo je bi lo po de lje no na po tro šač ke ka te go ri je (op šta ka te go ri ja, 
rad ni ci, de ca, trud ni ce, bo le sni ci, udar ni ci). Me đu tim, po tre be sta nov ni štva ni ka da ni su 
bi le u pot pu no sti za do vo lje ne plan skom di stri bu ci jom osnov nih ži vot nih ar ti ka la, tim pre 
što sta nov ni ci Ju go sla vi je ne ret ko ni su do bi ja li ni za ko ni ma pro pi sa ne ko li či ne. To je gra-
đa ne upu ći va lo ka slo bod nom tr ži štu ko je je dr ža va to le ri sa la sve sna sop stve ne ne mo ći 
da gra đa ni ma pru ži sve što im je po treb no čak i za ele men tar no pre ži vlja va nje. Ta ko je i 
grad ska vlast Be o gra da na sto ja la da na slo bod nom tr ži štu pro na đe ro bu ko ju glav ni grad 
ni je mo gao da do bi je plan skim snab de va njem.1

Or ga ni za ci ja snab de va nja Be o gra da iz Hr vat ske i Slo ve ni je

U vre me ka da se vlast tru di la da snab de va nje gra do va vr ši pre ko cen tra li zo va nog 
si ste ma, naj ve ći zna čaj za snab de va nje Be o gra da uop šte, a po seb no sa te ri to ri je dru gih 
re pu bli ka, imao je „Gra nap”, grad sko snab de vač ko pred u ze će. Reč je o glav nom snab de-
va ču Be o gra da osno va nom 1945. go di ne, ko ji je sve do je se ni 1948. go di ne ob u hva tao u 
se bi od se ke za raz li či te vr ste pro iz vo da i ro be, da bi ta da bio po de ljen na osam re jon skih 
pred u ze ća sa mo za ko lo ni jal nu ro bu uz iz dva ja nje pred u ze ća ko ja su po slo va la dru gim 
ar ti kli ma. Pred u ze će je ima lo svo ja pred stav ni štva u Ri je ci (ru ko vo di lac Jo vo Kla dar), 
Za gre bu (Ju ri ši će va 8/I), Lju blja ni i Sko plju. Za da tak lju di ko ji su u nji ma ra di li bio je 
da glav ni grad ze mlje snab de va ju i ro bom sa slo bod nog tr ži šta. To je bio ve o ma slo žen 
po sao, jer je tre ba lo pro na ći vi šak ro be u si ste mu plan ske ras po de le i če sto se bo ri ti sa 
ne po ve re njem re pu blič kih vla sti bu du ći da je „Gra nap” po re klom iz dru ge re pu bli ke, a 
da u Hr vat skoj i Slo ve ni ji ne ret ko ro be ni je bi lo do volj no ni za sop stve ne po tre be. Ipak, 
Sa ve zno mi ni star stvo tr go vi ne i snab de va nja oba ve sti lo je le ta 1947. mi ni star stva u Hr vat-
skoj i Slo ve ni ji da „Gra nap” vr ši snab de va nje glav nog gra da i da mu se mo ra omo gu ći ti 
ot kup vo ća i po vr ća i u dru gim re pu bli ka ma, ali uz pri dr ža va nje ot kup nih pla no va tih re pu-
bli ka. Ne što ra ni je „Gra nap” je oba ve stio Mi ni star stvo tr go vi ne i snab de va nja Hr vat ske 
da je za da tak nje go vog pred stav ni štva pre u zi ma nje ro be ko ja se po plan skoj di stri bu ci ji 
ot pre ma za Be o grad, iz ve šta va nje o kre ta nju ce na i pro da ja vi ško va ko je Voj vo di na i Sr bi-
ja pro iz vo de.2 To kom le ta 1947. go di ne u deo pro sto ri ja „Gra na pa” u Za gre bu use li lo se 
pred u ze će „GOP” (Grad sko op skrb no pod u ze će) iz Ri je ke. „Gra na po vi” pred stav ni ci su 
ja vlja li da su na to bi li pri nu đe ni, „jer bi nam u pro tiv nom stam be na vlast use li la ve će nad-
le štvo”.3 Od mah po tom šef pla na tr go vač ke i ugo sti telj ske mre že Mi ni star stva tr go vi ne i 

1) B. Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, tre ća knji ga, Be o grad, 1988, str. 67, 68, 69, 94, 95; Љ. 
Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, књи га III, Ср би ја у Ју го сла ви ји, Но ви Сад 2001, стр. 345–355; M. 
Ми тро вић, Ср би ја: дру штве но-еко ном ске про ме не и ор га ни за ци ја упра вља ња 1944–1952, По жа ре вац, 
1988; Mo der na srp ska dr ža va 1804–2004, hro no lo gi ja, Be o grad, 2004; D. Bi lan džić, Hi sto ri ja So ci ja li stič ke 
Fe de ra tiv ne Re pu bli ke Ju go sla vi je, glav ni pro ce si, 1918–1945, Za greb, 1985, str. 106–120; M. Ob ra do vić, „Na-
rod na de mo kra ti ja” u Ju go sla vi ji 1945–1952, Be o grad, 1995; S. Se li nić, Be o grad 1960–1970, snab de va nje i 
is hra na, Be o grad, 2005, str. 450–459; Isti, „Вре ме ‘тач ки ца’ у ис хра ни Бе о гра ђа на (1945–1950)”, Го ди шњак 
за дру штве ну исто ри ју, Год. X, све ска 1–3, 2003, стр. 171–191.

2) Isto rij ski ar hiv Be o gra da (AB), „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. go di na, Po-
ver lji va ak ta.

3) AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, De lo vod na ak ta br. 13721–53060, do ku ment broj 16845.
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op skr be Hr vat ske, Mar jan Kr le ža, upo zo rio je „Gra nap” u Za gre bu: „U svom ra du du žni 
ste da se strikt no pri dr ža va te po sto je ćih pro pi sa i po li ti ke ot ku pa u NR Hr vat skoj i da taj 
rad ko or di ni ra te s ra dom ot kup nih pod u ze ća NR Hr vat ske”.1

Pred stav ni štvo „Gra na pa” u Lju blja ni otvo re no je u le to 1947. i to ne bez pro ble ma sa 
već po sto je ćim pred stav ni štvom u Za gre bu. Is po sta vi lo se, na i me, da di rek ci ja pred u ze ća 
u Be o gra du i nje ni pred stav ni ci u Za gre bu ima ju raz li či to mi šlje nje oko svr sis hod no sti 
otva ra nja no vog pred stav ni štva u Lju blja ni. Pred stav ni štvo u Za gre bu je sma tra lo da je 
slo ve nač ku pri vre du tre ba lo ob ra đi va ti ta ko što bi je dan slu žbe nik išao autom po Slo ve ni-
ji i kon tra ho vao ono što do la zi u ob zir za ot kup, a po tom bi u Lju blja ni bio po sta vljen slu-
žbe nik ko ji bi kon tro li sao iz vr še nje ugo vo ra. Po što je to se zon ski po sao, sma tra li su da bi 
se taj slu žbe nik mo gao do de li ti pred stav ni štvu u Za gre bu, gde je iona ko po sto jao ma njak 
lju di (čim je je dan na pu tu, a dru gi u po se ti nad le štvi ma, kan ce la ri ja se mo ra la za tva ra ti). 
Tvr di li su da bi taj slu žbe nik u Lju blja ni bio bez po sla čim pro đe se zo na po ljo pri vred nih 
pro iz vo da, jer u Slo ve ni ji ni je bi lo to li ko in du strij skih pro iz vo da ko je bi tre ba lo sla ti za 
Be o grad ko li ko ih ima u Hr vat skoj. Oni su se pro ti vi li i po ve zi va nju sa slo ve nač kim „Na-
vo dom”2 ko ji bi oba vljao po sao za „Gra nap”. Me đu tim, u Be o gra du su bi li dru ga či jeg 
mi šlje nja, pa je u ju lu 1947. go di ne „Na vo du” po sla to pi smo iz ko ga se vi di da je di rek tor 
„Gra na pa” Ste fa no vić pri li kom po se te di rek to ru „Na vo da” Pu še nja ku 1. i 2. ju la iz ra zio 
in te re so va nje za ot kup pre hram be nih pro iz vo da u Slo ve ni ji (ja bu ke, kru ške, ora si, vi no, 
pre ra đe vi ne, med, krom pir). „Na vo du” su po nu đe ne dve mo guć no sti: otva ra nje pred stav-
ni štva ili da te po slo ve oba vlja „Na vod” i za njih do bi je 1% pro vi zi je za ot kup ako ne ula-
že svo ja fi  nan sij ska sred stva, od no sno 1,5% ako ih ula že. Uz to, oba ve za „Na vo da” bi la 
bi da se sta ra o ma ni pu la ci ji ro bom sve do nje nog uto va ra u va go ne za Be o grad. „Gra nap” 
je nu dio i da iste po slo ve oba vlja za po tre be „Na vo da” na svo joj te ri to ri ji. Bi lo ka ko bi lo, 
raz li či ta mi šlje nja cen tra le „Gra na pa” i nje nih pred stav ni ka u Za gre bu pre tvo ri la su se u 
op tu ži va nja. Ta ko je 25. ju la 1947. cen tra la op tu ži la svo je lju de u Za gre bu da je nji ma „je-
di no sta lo ra di va šeg pre sti ža da za dr ži te Slo ve ni ju pod svo jom upra vom”. Od go vo re no 
je po sle pet da na prav da njem da je nji hov stav ne iz „ten den ci je, a još ma nje iz ka kvog 
raz lo ga pre sti ža”. U bes pred met nost otva ra nja pred stav ni štva u Lju blja ni cen tra lu su upo-
zo ra va li i tvrd njom da na te ri to ri ji Slo ve ni je ne će mo ći do bi ti pro iz vo de ko ji su Be o gra du 
po treb ni. Ta ko su tvr di li da je krom pir pred vi đen sa mo za oba ve zan ot kup i da ga ni ko 
van re pu bli ke ne će mo ći do bi ti, dok su za ja bu ke tvr di li da je rod pod ba cio i da se zbog 
to ga i na te ri to ri ji Hr vat ske već ose ća „na va la” slo ve nač kih pred u ze ća. Pod se ća li su i da 
je otva ra nje pred stav ni štva skop ča no sa tro ško vi ma (dva slu žbe ni ka, pro sto ri je).3 Sve ovo 
ni je po mo glo, pa je 13. ok to bra cen tra la oba ve sti la svo je pred stav ni štvo da je u Lju blja ni 
ta ko đe osno va no pred stav ni štvo, da je pred stav nik Mi ro ljub Ba nac i da sve po slo ve ve za-
ne za Slo ve ni ju tre ba pre ne ti na nje ga.4

1) AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, De lo vod na ak ta br. 13721–53060, do ku ment broj 17505.
2) „Na vod” (Na ba vljač ki za vod Slo ve ni je) imao je sre di nom 1946. go di ne 29 po dru žni ca na te ri to ri ji 

Slo ve ni je. Ove po dru žni ce su za pra vo bi le rob na skla di šta. Ar hiv Sr bi je i Cr ne Go re, fond 163, Mi ni star stvo 
tr go vi ne i snab de va nja FNRJ, ku ti ja 46, Tr go vin ska mre ža 1946.

3) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. go di na, Po ver lji va ak ta.
4) Pi smo je upu će no i Mi ni star stvu tr go vi ne i snab de va nja Slo ve ni je i re če no je da će pred stav ni štvo u 

Lju blja ni vr ši ti kon tro lu is po ru ka sa te ri to ri je Slo ve ni je ko je su pla nom pred vi đe ne „Gra na pu”, za klju či va će 
spo ra zu me za is po ru ku ne plan ske ro be, kao i ot kup po ljo pri vred nih pro iz vo da (krom pir, ja bu ke, kru ške). AB, 
„Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, De lo vod na ak ta od br. 13721–53060, do ku men ta broj 19846, 19845; Isto, inv. br. 
62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb, 1947, Po ver lji va ak ta, do ku ment broj 343/47.

Mr SLOBODAN SELINIĆ   Roba iz Hrvatske i Slovenije na tržištu Beograda (1945–1949)
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To ni je zna či lo da su svi pro ble mi re še ni, pa su pred stav ni štva pred u ze ća odr ža la sa-
sta nak 23. ok to bra u Lju blja ni na ko me je za klju če no da od pro vi zi je ko ja nji ma pri pa da 
(0,5%) ne mo gu da se fi  nan si ra ju. Osim to ga ni je im bi lo ja sno da li osta ju pred stav ni štva 
sa mo „Gra na pa” ili svih grad skih pred u ze ća.1 Po sto ja nje pred stav ni šta va „Gra na pa” iz-
van te ri to ri je Sr bi je ne zna či da dru ga be o grad ska pred u ze ća ni su na sto ja la da na ba ve 
ro bu. Me đu tim, „Gra nap” je bio glav ni snab de vač, a či ni se da se i grad ska vlast tru di la da 
taj po sao cen tra li zu je. Ka da je pri me će no da i dru ga pred u ze ća po ku ša va ju da na ba vlja ju 
ro bu mi mo ovih pred stav ni šta va, Di rek ci ja grad skih pred u ze ća Iz vr šnog na rod nog od bo-
ra je no vem bra 1947. oba ve za la „Gra nap”, grad ska pred u ze ća za vo će i po vr će, za ot kup 
vo ća „Ko smaj”, za me so i ma sno ću, za hleb, Grad sko mle kar stvo i Grad sko auto mo bil sko 
pred u ze će da sve po slo ve vr še pre ko pred stav ni šta va „Gra na pa” u Za gre bu (za Hr vat sku), 
Lju blja ni (za Slo ve ni ju), Ri je ci (za Is tru, Ri je ku, Hr vat sko i Slo ve nač ko pri mor je i Trst). 
Pred vi đe no je da „Gra nap” za ovaj po sao do bi ja 1,5% vred no sti na ba vlje ne ro be na ime 
odr ža va nja pred stav ni šta va i 1% ku plje ne ro be.2

Po sve mu su de ći, 1947. go di ne ni je bi lo baš pri jat no bi ti „Gra na pov” pred stav nik u 
Ri je ci, a raz log je „slu čaj Bo žo vić”. Na i me, sa fi r mom „Gam bi no” iz Tr sta iz bio je spor, 
jer je ona tvr di la da joj je ukra den auto „lan cia apri lia” i da je u to ume šan Bo žo vić iz 
Ri je ke. Zbog to ga je bi lo „ne zgod no po slo va ti sa Tr stom pod ime nom Gra nap”, jer je 
Tr šćan ska kve stu ra do ne la od lu ku da se ro ba „Gra na pa” u Tr stu za ple ni kao na dok na da 
fi r mi. Ka ko je ovo pred stav ni štvo ima lo stal ne i do bre ve ze sa fi r mom „Uivod”, pre ko ko-
je je i oba vlja lo ve li ki deo po sla, advo kat tr šćan ske fi r me An to ni ni pred lo žio je u pi smu 
„Uivo du”, ko ji je u po slov noj ve zi sa „Gra na pom” i za stu pa in te re se „svo je po se stri me” 
u Ri je ci, ili da se auto mo bil vra ti ili da se pla ti pro tiv vred nost.3

Iz gle da da su se po čet kom 1948. go di ne po gor ša li uslo vi za rad „Gra na po vih” pred-
stav ni šta va iz van Sr bi je. Pred stav ni štvo u Za gre bu ža li lo se u mar tu da je nji hov rad „u 
po sled nje vre me” po ve zan sa te ško ća ma ko je stva ra ju kon trol ni or ga ni ko ji tra že pod lo gu 
na osno vu ko je pred stav ni štvo po slu je i odo bre nje za rad. Pro blem je bio u to me što pred-
stav ni štvo ni je ima lo ni ka kav akt od svo je di rek ci je iz ko ga bi se vi de lo da je ovla šće no za 
rad. Upo zo ra va no je na opa snost da vla sti za tvo re ovo pred stav ni štvo kao ile ga lan or gan. 
Iz Za gre ba je upo zo ra va no i da po sto ji ten den ci ja da se sva pred stav ni štva, po seb no ona 
bez do zvo le, uki nu. Dru gi pro blem u ra du pred stav ni šta va pred sta vljao je po lo žaj nji ho-
vih slu žbe ni ka. Upo zo ra va no je da „kon tro le dnev no na i la ze” i da pre ti opa snost da pred-
stav ni štvo bu de za tvo re no i zbog či nje ni ce da ni je iz vr še na si ste ma ti za ci ja rad nih me sta. 
Da bi se pred u pre di le na ve de ne opa sno sti, pred stav ni štvo je upu ti lo pi smo Fi nan sij skom 
odje lu Grad skog na rod nog od bo ra Za gre ba u ko me je re če no da je po sao pred stav ni štva 
pre u zi ma nje ro be po do de lje nim kon tin gen ti ma za Be o grad, ku po va nje i pro da ja ro be u 
slo bod nom pro me tu. Iz pi sma se vi di da je ovo pred stav ni štvo ra di lo i za osta lih 16 grad-
skih pred u ze ća Be o gra da.4

1) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947, Po ver lji va ak ta.
2) Upra va grad skih tr go vin skih pred u ze ća upo zo ri la je 27. ok to bra 1947. go di ne Grad sko pred u ze će za 

vo će i po vr će da je nji hov pred stav nik išao u Hr vat sku ra di is po ru ke 400 va go na krom pi ra i da je za o bi šao pred-
stav ni ka „Gra na pa”, pa je tra že no da se to vi še ne de ša va. AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, De lo vod na ak ta od 
br. 13721–53060, do ku ment broj 21819; Isto, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. go di ne, Po ver lji va 
ak ta, do ku ment broj 391/47.

3) AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, De lo vod na ak ta 1947. od br. 3–13640, do ku ment broj 10053.
4) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1948. go di na, De lo vod na ak ta od br. 105–346, 

do ku men ta broj 105, 107, 108, 120.
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U pro le će 1948. ak tu el no je bi lo i pi ta nje pre la ska pred stav ni štva pod ope ra tiv no 
ru ko vod stvo Upra ve za snab de va nje pre hram be nom ro bom Iz vr šnog na rod nog od bo ra 
Be o gra da. Iz ar hi ve pred stav ni štva vi di mo da se to de si lo 1. apri la 1948. To je otvo ri lo pi-
ta nja pla ta, na gra đi va nja i tro ško va, jer su se slu žbe ni ci u pred stav ni štvi ma opi ra li na me ri 
da nji hov sta tus bu de re gu li san po Ured bi o pri na dle žno sti ma slu žbe ni ka i na me šte ni ka u 
dr žav nim tr go vin skim pred u ze ći ma.1 Ne ka ko u isto vre me po no vo je na po vr ši nu iza šao 
i pro blem od no sa iz me đu po jed nih pred stav ni šta va, ovo ga pu ta onih u Za gre bu i Ri je ci. 
Na i me, pred stav ni štvo u Ri je ci oba ve sti lo je 9. mar ta po slo dav ce u Be o gra du da se vi še 
ne će an ga žo va ti na po slo vi ma oko na bav ke i pro da je ro be u Dal ma ci ji i Pri mor ju, jer se 
na is toj te ri to ri ji stal no po ja vlju je i pred stav ni štvo iz Za gre ba, pa „vr lo neo zbilj no is pad-
ne mo pre ma na šim po slov nim ve za ma ka da na stu pa mo odvo je no”. Kao pri mer na ve den 
je slu čaj da su pred stav ni štva iz Ri je ke i Za gre ba u isto vre me nu di la pred u ze ću „Plod” 
raz li či te pro iz vo de u za me nu za nje go vu ro bu. Već sle de ćeg me se ca, apri la 1948. go di ne, 
pred stav ni štvo u Za gre bu je pri zna va lo da vi še ni je u sta nju da sa mo ob ra di te ri to ri ju Hr-
vat ske, pa su pred la ga li da nji ho ve ko le ge iz Ri je ke i Lju blja ne pre u zmu deo Hr vat ske.2 
Ko nač no, usled ras for mi ra nja pr vo bit no ve li kog „Gra na pa” i sta vlja nja nje go vih pred stav-
ni šta va pod upra vu Di rek ci je za snab de va nje, to kom 1948. i 1949. ja vlja li su se mno gi pro-
ble mi u funk ci o ni sa nju ovih pred stav ni ka be o grad skog tr ži šta u dru gim ju go slo ven skim 
re pu bli ka ma, a ko ji su ve za ni za nji hov ne re šen sta tus i ne iz ve snost oko re ša va nja ovog 
pi ta nja. Po sto ji pi smo iz ko ga se vi di da je u apri lu 1949. do šlo do pot pu nog za sto ja u ra du 
pred stav ni štva u Za gre bu. To je vre me ka da na hr vat skom tr ži štu ro bu tra ži sve ve ći broj 
dru gih pred u ze ća iz Be o gra da, za o bi la ze ći „Gra na po ve” ka na le.3

U pre gle du funk ci ja i osnov nih od li ka ra da „Gra na po vih” pred stav ni šta va ne tre ba is-
pu sti ti iz vi da ni zna čaj pred stav ni štva u Za gre bu za upo zna va nje be o grad ske pri vre de sa 
za gre bač kim Ve le saj mom. Na pri mer, ka ko već sre di nom apri la 1948. go di ne u za gre bač-
kim ho te li ma ni je bi lo me sta, a sa jam je odr ža van u ma ju, „Gra na po vi” lju di su po nu di li 
Di rek ci ji u Be o gra du sme štaj za par go sti ju iz Be o gra da (u pred stav ni štvu je po sto ja la 
go stinj ska so ba u ko joj su mo gle spa va ti dve oso be). I ova epi zo da go vo ri o na či ni ma us-
po sta vlja nja ili odr ža va nja po slov nih ve za Be o gra da i Za gre ba po sle ra ta.4

Ka ko je u po sma tra nom pe ri o du mo glo iz gle da ti tr ži šte glav nog gra da na ko je je sti-
za la ro ba iz dru gih re pu bli ka? Be o grad ske pro dav ni ce iz gle da le su pri lič no ne u gled no, 
sme šte ne u sta rim i do tra ja lim zgra da ma, sa oskud nim in ven ta rom, ma lim pro daj nim 
pro sto rom, ne do volj nim i ne a de kvat nim ma ga cin skim pro sto rom, ne do volj no struč nih 
rad ni ka, a uz sve ovo, bi lo ih je i mno go ma nje ne go što je po treb no gra du. Pre ma ne kim 

1) AB, „Gra nap”, inv. br. 70, 71, 72, De lo vod na ak ta 1948. br. 6–4758, do ku ment broj 3745; Isto, inv. br. 
62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1948. go di na, De lo vod na ak ta br. 105–346, do ku ment broj 155.

2) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb, 1948. go di na, De lo vod na ak ta br. 105–346, 
do ku men ta broj 269, 200/AK.

3) AB, „Gra nap”, inv. br. 75, 76, 77, Ak ta bez bro ja 1949. Slič no sta nje, mo žda još ha o tič ni je, bi lo je sa 
pred stav ni štvom u Ri je ci. Oda tle su se 1. ok to bra 1948. go di ne ža li li da su 24. ju la do bi li na log da iz vr še li kvi-
da ci ju do 30. sep tem bra, da bi 1. ok to bra do bi li te le gram iz ko ga se vi di da je od lu ka o li kvi da ci ji sta vlje na 
van sna ge; AB, „Gra nap”, inv. br. 73, 74, Ak ta bez bro ja 1948. Iz Ri je ke je 25. fe bru a ra 1949. go di ne po sla to i 
pi smo iz ko ga se vi di da je de cem bra 1948. go di ne iz Ode lje nja tr go vi ne sti gla od lu ka po ko joj zo na B STT-a 
pri pa da ovom pred sta vni štvu, a 14 da na ka sni je ova te ri to ri ja pri po je na je Lju blja ni. Za tim su do bi li od lu ku o 
li kvi da ci ji pred stav ni štva i pri pa ja nju nje go ve te ri to ri je Za gre bu; AB, „Gra nap”, inv. br. 75, 76, 77, De lo vod na 
ak ta br. 25–10607, do ku ment broj 5099.

4) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1948. go di na, De lo vod na ak ta br. 105–346, 
do ku ment broj 186/AK.

Mr SLOBODAN SELINIĆ   Roba iz Hrvatske i Slovenije na tržištu Beograda (1945–1949)
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pro ce na ma, grad je to kom ra ta iz gu bio tre ći nu pro daj nog pro sto ra.1 To kom ovog pe ri o-
da, kon kret no u 1948. go di ni, u gra du je iz vr še na i na ci o na li za ci ja pri vat ne tr go vi ne. Do 
kra ja ju na 1948. to je ura đe no sa 1.876 rad nji, od če ga su 793 bi le pre hram be ne stru ke. 
Pro me na vla snič ke struk tu re bi la je oči gled na. Dok je kra jem mar ta 1948. grad imao 444 
dr žav ne i 1.175 pri vat nih rad nji, do tle je kra jem go di ne dr žav nih rad nji bi lo 1.606, a pri-
vat nih 160. Dru ga ka rak te ri sti ka je po ve ća nje ukup nog bro ja rad nji. On je za ovih de vet 
me se ci po ve ćan sa 1.828 na 2.173.2

Pro iz vo di iz Hr vat ske na tr ži štu Be o gra da

Pr ve ve sti o po ku ša ju za do vo lje nja po tre ba glav nog gra da ro bom iz Hr vat ske po ti ču 
iz pe ri o da ne po sred no po oslo bo đe nju i do sta su frag men tar ne. Ka sni je će bi ti vi še si ste-
ma tič no sti u snab de va nju Be o gra da iz Hr vat ske, pa i vi še po da ta ka u iz vo ri ma. Ipak, i 
štu ri po da ci iz 1946. go di ne go vo re o po ku ša ji ma da se deo po tre ba Be o gra da pod mi ri iz 
za pad nih kra je va ze mlje. Po čet kom 1946. po na lo gu mi ni star sta va tr go vi ne i snab de va nja 
Ju go sla vi je i Sr bi je i Iz vr šnog na rod nog od bo ra gra da, „Gra nap” je od re đen za ot kup ro be 
u Pri mor ju za po tre be Be o gra da. Po sle to ga stu pi li su u ve zu sa ri bar skim za dru ga ma u 
Pri mor ju i „Za na pom” u Za gre bu i od njih na ba vlja li ro bu.3 Iz mar ta 1946. po ti če po pis 
ro be ko ja je ot pre mlje na za Be o grad, a pre u ze ta je od Za vo da za van red ne na bav ke is po-
sta ve Za greb (mar me la da, pa ra dajz, sok, me ša no me so, pu ter, sir, eva po ri ra no ne sla đe no 
mle ko, sa pun, sar di ne).4 Ko ji me sec ka sni je pred stav nik „Gra na pa” u Za gre bu tra žio je 
od „Na pro za” tra ke za pi sa će ma ši ne. U glav nom gra du Hr vat ske tra že na je i ki se li na, 
ali sa svim bez uspe ha, kao i pa ra fi n. „Gra na po vom” čo ve ku u Za gre bu osta lo je sa mo da 
ne moć no kon sta tu je da ni šta od tra že nog ni je na šao. Ni je bi lo lak še na ba vi ti ni du ži ce za 
bu rad, jer je ro be bi lo ma lo, a i ono što bi se iz ra di lo sla to je za So vjet ski Sa vez. Ne ka ko 
su us pe li do ći do ne ko li ko pi sa ćih ma ši na, pa su za Be o grad ot pre mlje ne tri ma ši ne, dok 
je jed na ma ši na Oli ve ti za dr ža na za po tre be pred stav ni štva. Be o grad je ta da tre bo vao iz 
Hr vat ske i kreč i dr ve ne če po ve, ali od go vo ra ni je bi lo. Ne što ka sni je ja vlje no je da u Hr-
vat skoj če po va ne ma osim slo ve nač kih, ali je za njih pro ce nje no da ni su kva li tet ni. „Gra-
nap” je ta da tra žio od Mi ni star stva tr go vi ne odo bre nje da u Spli tu ku pi sa ni tar ni ma te ri jal, 
što je ka te go rič ki od bi je no, ali je ku po vi na do zvo lje na u Za gre bu.5 Već u no vem bru 1946. 
go di ne di rek ci ja „Gra na pa” oba ve šta va svo je pred stav ni štvo u Za gre bu da ne že li mar me-
la du ko ju nu di „Su tje ska”. Be o grad je tre bo vao čo ko la du od „Uni o na”, a iz ove pre pi ske 
sa zna je mo i da su pro dav ni ce „Gra na pa” u Be o gra du bi le do sta du go bez ovog ar ti kla. 
Po slov ne ve ze su ta da odr ža va ne i sa „Aro mom” iz Za gre ba i od ovog pred u ze ća je tra-
že na esen ci ja. Iz Be o gra da su od bi li i po nu du tvor ni ce „Dra go Pa vli nec” za kon zer vi ra ni 

1) AB, Skup šti na gra da 1964, Za pi sni ci, XII sed ni ca, 11. 6. 1964, Iz la ga nje pred sed ni ka Sa ve ta za tr go vi nu 
i snab de va nje Ga ji no vić Vu ji ce.

2) AB, Grad ski ko mi tet Sa ve za ko mu ni sta Sr bi je Be o grad, ku ti ja 401, Tr go vač ka mre ža u Be o gra du u 
1948. go di ni; Isto, Iz ve štaj o li kvi da ci ji pri vat nog sek to ra u tr go vi ni.

3) AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, De lo bod na ak ta 1947. br. 3–13640, do ku ment broj 10309.
4) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1946. go di na, ko pi je pre pi ske bez de lo vod nog 

bro ja.
5) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1946. go di na, ko pi je pre pi ske bez de lo vod nog 

bro ja.
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pa ra dajz. Od tvor ni ce „Pa va” Be o grad je do bio po nu du za senf.1 Pred stav ni ci glav nog be-
o grad skog snab de va ča ste kli su uti sak kra jem 1946. da ni u za gre bač kim pro dav ni ca ma 
si tu a ci ja ni je bi la bo lja ne go u be o grad skim. Od fa bri ka „Union”, „Kraš”2 i „Su tje ska” 
ni je bi lo la ko do bi ti pro iz vo de, jer su one ra di le po na lo gu Sa ve znog mi ni star stva in du stri-
je, pa je na slo bod nom tr ži štu bi lo te ško do ći do nji ho ve ro be. Iz ovog pi sma sle di da se 
u ko lo ni jal nim rad nja ma u Za gre bu mo glo sla bo šta na ći, tj. ni šta osim ne kih su ro ga ta i 
ka ra me la ko je su ume sto čo ko la de ima le do da tak „mle ve nih ro ga ča”. Mi ro đi ja, de sert nih 
pro iz vo da i sar di na ni je bi lo. U za gre bač kim rad nja ma ret kost su bi li i ki seo ku pus, sto na 
ja bu ka i ba na ne. Ipak, vred ni „Gra na po vi” na ba va lja či us pe li su da na ba ve ne što ro be za 
Be o grad, pa su po sla li uzor ke lo vo ro vog li sta i ru zma ri na iz Ko na va la. „Gra na po vi” pred-
stav ni ci u Hr vat skoj upo zo ra va li su cen tra lu pred u ze ća i da mno gi pro iz vo đa či po ku ša va-
ju da nu de ro bu ne po sred no u Be o gra du ra ču na ju ći na neo ba ve šte nost u po gle du ce na.3 
Me đu pro iz vo di ma iz Hr vat ske ko ji su iz Be o gra da naj če šće tra že ni bi li su i dal ma tin ski 
pro iz vo di, pa je kra jem 1946. go di ne di rek ci ja „Gra na pa” odo bri la Ma te ji Šćun kan cu put 
u Ši be nik, Split i Du brov nik ra di ot ku pa smo ka va. Me đu tim, pred u ze će ni je že le lo da 
sa hr vat skim pred u ze ći ma raz go va ra pre ko po sred ni ka, pa je ta ko u no vem bru od bi jen 
Mi lan Mi li će vić ko ji je u ime za gre bač ke fi r me „Hun ral” nu dio lor ber i li pov cvet, ali je 
pred stav ni štvu u Za gre bu na lo že no da po se ti ovu fi r mu, is pi ta ro bu, po ša lje mu stre, ce ne 
i dru ge uslo ve.4 Šta je sve ne do sta ja lo Be o gra du kra jem 1946. vi di se i iz po ku ša ja da se 
u Hr vat skoj na ba ve si ja li ce od 220 vol ti.5

Snab de va nje Be o gra da ni je bi lo ne za vi sno od po li tič kih pri li ka na te ri to ri ja ma sa 
ko jih su tra že ni pro iz vo di. Do bar pri mer za ovu kon sta ta ci ju je po ku šaj iz fe bru a ra 1947. 
da se za glav ni grad obez be di „sve što je mo gu će” sa te ri to ri je Ri je ke. Be o grad je bio 
po seb no za in te re so van za ma slin ke i kon zer vi ra ne ostri ge. Me đu tim, pre pre ku su pred sta-
vlja le ju go slo ven ske vla sti u Izo li ko je su na sto ja le da do 10. fe bru a ra iz ve zu sve što se 
mo glo iz ve sti, dok ova te ri to ri ja ne do đe u sa stav Slo bod ne te ri to ri je Tr sta. Be o grad ni je 
mo gao do bi ti ro bu ko ju je že leo, jer su sva ri ba u ulju i ma slin ke bi le re zer vi sa ne za iz voz 
u Če ho slo vač ku. Ipak, sa te ri to ri je Hr vat ske za Be o grad je u tom me se cu ku plje no 10.000 
če po va (vi še se ni je mo glo do bi ti), a od tvor ni ce „Pa va” po ru če no je 3.000 ča ši ca od po 
180 g sen fa. Ko nač no je i od „Uni o na” do bi je na 21.000 ko ma da bom bo na, a pred stav ni ci 
„Gra na pa” su se obra ti li „Pa tri ji” i „Po kor nom” za li ker. Da bi lak še is pu ni li svoj za da-
tak, pred stav ni ci „Gra na pa” su ta da tra ži li od cen tra le tač ne po tre be za na red nih go di nu 
da na, jer je, na pri mer, Upra va za Ra den sku vo du tra ži la plan za naj ma nje po la go di ne.6 
To kom mar ta 1947. go di ne pred stav ni ci „Gra na pa” kre nu li su u obi la zak te re na po Hr vat-

1) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1946, De lo vod na ak ta br. 342–498, do ku ment 
broj 410/46.

2) Tvor ni ca kek sa „Jo sip Kraš” Za greb ima la je sre di nom 1949. go di ne 121 za po sle nog, ali su se iz pred u-
ze ća ža li li da zbog „tro šno sti stro je va” ne mo gu da ra de u tri sme ne. Tvor ni ca čo ko la de, bom bo na i mar me la de 
„Union” Za greb ima la je sre di nom 1949. go di ne oko 600 rad ni ka. Me đu snab de va či ma ovog pred u ze ća si ro vi-
na ma i ma te ri ja lom na la zi li su se Di rek ci ja dr žav nog žit nog fon da Osi jek–Si sak, „Zor ka” Ša bac, „Po mo ra vlje” 
Niš, Tvor ni ca še će ra Osi jek, „Ra do nja” Si sak, „Kal nik” Va ra ždin i To var na le pen ke Tr žič; Ar hiv Sr bi je i Cr ne 
Go re (ASCG), Sa ve zna plan ska ko mi si ja, fa sci kla 244, je di ni ca 410, Stro go po ver lji vo, broj evi den ci je 27, 
gra na 127.

3) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1946, De lo vod na ak ta br. 342–498, pi smo od 
26. 11. 1946, do ku ment broj 495/46.

4) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1946, De lo vod na ak ta br. 342–498, broj 427, 
479/46.

5) AB,”Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1946, de lo vod na ak ta br. 342–498, do ku ment 
broj 488/46.

6) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. go di na, Po ver lji va ak ta.
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skoj i Slo ve ni ji. Bio je to je dan od naj si ste ma tič ni jih i naj sve o bu hvat ni jih po ku ša ja da se 
si ste mom tr go vač kih put ni ka pro na đe što vi še slo bod ne ro be za Be o grad. Pred stav ni ci 
„Gra na pa” išli su od gra da do gra da, od pred u ze ća do pred u ze ća i, sa jed ne stra ne, tra ži li 
sve što je glav nom gra du ne do sta ja lo, od sred sta va za hi gi je nu pre ko al ko ho la do hra ne 
a, sa dru ge stra ne, pri ma li po nu de broj nih pri vred nih su bje ka ta za pad nih kra je va ze mlje. 
Mo že se za klju či ti da je ak tiv nost „Gra na po ve” de le ga ci je sa mo u pr vih par me se ci 1947. 
go di ne do ve la do us po sta vlja nja po slov nih ve za sa bar osam de set pri vred nih su bje ka ta 
Hr vat ske i Slo ve ni je. Po da tak da je sa bar če tvr ti nom ro ba raz me nje na, ili je od njih na ru-
če na ili ku plje na, ta ko đe je vre dan sva ke pa žnje.1

Po tra ga za ro bom po treb nom Be o gra du na sta vlje na je i po sle ove mar tov ske kam pa-
nje. To kom ju la 1947. go di ne pred stav ni štvo „Gra na pa” u Za gre bu us pe lo je da na ba vi 
ne što ro be za Be o grad. Ot ku plje ni su keks, bom bo ne i za pu ša či od plu te iz Slo ve ni je. U 
slo bod nom ot ku pu do bi je no je 10 va go na mar me la de, dva va go na bom bo na, va gon to a let 
pa pi ra. Ot ku pljen je i krom pir za po tre be Grad skog pred u ze ća za vo će i po vr će či je je 
ar ti kle „Gra nap” pro da vao u Hr vat skoj. Za Grad sko pred u ze će za me so i ma sno ću ot ku-
plje no je 2.000 mr ša vih svi nja.2 U av gu stu 1947. bio je ak tu e lan po ku šaj do bi ja nja dal ma-
tin skih pro iz vo da (smo kva, ba dem), ali je on pro pao zbog uobi ča je nog raz lo ga – pri o ri tet 
je da van iz vo zu. Ni šta lak še ni je bi lo do ći ni do krom pi ra. To je ja sno iz pi sma Glav ne 
di rek ci je za pro met ze malj skim pro iz vo di ma Mi ni star stva tr go vi ne i op skr be Hr vat ske 
od 6. av gu sta u ko me se „Gra nap” uve ra va da ova usta no va vo di ra ču na o po tre ba ma Be-

1) U obi la zak se po šlo 13. mar ta. Od fi r me „Baj” ta da su na ba vlje ni pa pir, ke se i ko ver te. Sa Sa ve zom 
srp skih ze mljo rad nič kih za dru ga ras pra vljen je spor oko vre ća za is po ru čen ba dem iz Dal ma ci je iz pret hod ne 
go di ne. Za tvor ni cu de sert nih pi ća „Uč ka” ugo vo re na je pro da ja 2 va go na ko mo vi ce, a od nje je na ba vlje no 120 
san du ka li ke ra. Od „Al ge” Su šak uze to je 2.000 fl a ša „Al ge”. Va gon slo ve nač kog vi na od „Vi no” dd ku pljen je 
14. mar ta, istog da na po se ta je uči nje na i „Za na pu”. Ke se su tra že ne od fi r mi „Go lub”, „Har ti ja” i „Pre ra da”, 
ali bez uspe ha. Ipak od „Go lu ba” je do bi jen va gon to a let pa pi ra. „Gra na po vi” pred stav ni ci bi li su i u Dr žav nom 
pred u ze ću za pa pir i kar to na žu „Du nav” i u pred u ze ću „Frank”. Od fi r me „Grič” (no vi na ziv „Su tje ska”) ni su us-
pe li do bi ti de sert ne bom bo ne, dok su od „Kra ša” (biv ši „Bi zjak”) do bi li dva va go na kek sa. „Union” je dao 500 
kg ka ka oa. Od fi r me „De jan Stev ko vić” sti gla je po nu da za pro da ju fri ži de ra od 500 li ta ra, ure đa ja za hla đe nje 
mar ke ško da i kom plet ne me ha nič ke ra di o ni ce. Istog da na na Ri je ci je ugo vo re no 12 va go na Un ri ne ro be. Tvor-
ni ca „Ma re ski” Ri je ka nu di la je 2 va go na pa ra fi n skih sve ća. Sle de ćeg da na, 15. mar ta, pri li kom po se te Upra vi 
kon zer vne in du stri je za Hr vat sku pred lo že no im je da od Mi ni star stva tr go vi ne i snab de va nja Ju go sla vi je tra že 
odo bre nje za is po ru ku 7 va go na zim ske sa la me pro iz ve de ne od sto ke do bi je ne iz Sr bi je. Istog da na sti gli su u 
Lju blja nu, da bi po sle obi la ska Slo ve ni je sti gli u Ri je ku 23. mar ta. Tu su se od Jo ve Kla da ra in for mi sa li o ra du 
pred stav ni štva, ali i o slu ča ju Bo žo vić. Bi li su ube đe ni da „u ce loj rad nji Bo žo vi će voj ne ma ni ka kve ma te ri jal ne 
ne is prav no sti”, već je pro blem na stao iz nje go ve „neo ba zri vo sti u ula že nju u po sao”. U Ri je ci su ob i šli fi  li ja lu 
„Cen tro pro me ta”, „Uivo da” i „Cen tro sa ve za” iz No vog Sa da. Raz go va ra no je i sa pred stav ni ci ma di rek ci je 
„GOP” i do go vo re no da oni iz svog kon tin gen ta ustu pe 2 va go na li mu na, 2 va go na cr nog lu ka, 1-2 va go na be log 
lu ka. Sa svo je stra ne ovo ri ječ ko pred u ze će se in te re so va lo za ger šlu, me so, ja ja, pa ra dajz, mar me la du, pa su do-
bi li 1 va gon ger šle i 3 va go na mar me la de. In te res za mar me la du i pek mez po ka za lo je i Grad sko op skrb no pred-
u ze će, a Op štem tr go vač kom pred u ze ću pro da ta su 2 va go na pek me za. Sa Ze malj skom upra vom za ri bar stvo 
po stig nut je spo ra zum o is po ru ci 3 mi li o na ku ti ja sar di na u ulju i 300.000 ku ti ja rin gli ca. Po sle to ga na me ra va li 
su da po se ti i Osi jek, a iz Be o gra da im je 1. apri la su ge ri sa no da svra te i u Be lje i sa ta mo šnjim do brom sklo pe 
ugo vor o is po ru ci sa la me, pu te ra i pro iz vo da nji ho ve kon zer vne in du stri je. Sa pu ta u Osi jek u Be o grad su sti gli 
po da ci o Pr voj osi ječ koj tvor ni ci sa pu na, Ze malj skom po ljo pri vred nom do bru Osi jek, pred u ze ću „Plod”, tvor-
ni ci če ta ka i ki sto va Ni ko la Ven tič („Si va”), pred u ze ću „Gra nap” iz Osi je ka, fa bri ci pa pir na te ro be „Vik to ria”, 
fa bri ci „Pa tria”, fa bri ci te ste ni na, kek sa i mar me la da „Slo bo da”, Pr voj osi ječ koj tvor ni ci kan di da i čo ko la da. 
Put u Be li Ma na stir dao je po zi tiv ne re zul ta te, pa se cen tral na mle ka ra po ljo pri vred nog do bra „Be lje” oba ve za la 
da Be o gra du is po ru či sa la mu i ale vu pa pri ku. Am ba la žu za is po ru ku sa la me (san du ke) tre ba lo je da obez be di 
„Gra nap” po što je u „Be lju” ni je bi lo. AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, Pred stav ni štvo „Gra na pa” Za greb 1947, 
Iz ve štaj o ra du; Isto, inv. br. 65, 66, 67, De lo vod na ak ta 1947. br. 3–13640, do ku ment broj 7578/47; Isto, inv. br. 
62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947 go di na, Po ver lji va ak ta.

2) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947 go di na, Po ver lji va ak ta, do ku ment broj 
285/47.
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o gra da, ali i sa op šta va da su nji ho ve mo guć no sti sku če ne zbog ve li kih zah te va. Ka ko su 
sa ve zne vla sti po de li le ro bu po re pu bli ka ma, „Gra nap” je upu ćen da po tre be Be o gra da 
za do vo lji pre ko Mi ni star stva tr go vi ne Sr bi je. Ipak, či ni se da je vi še sre će ima lo dru go 
be o grad sko pred u ze će, „Vo ćar”, i da je ono uspe va lo da sa te ri to ri je Bje lo va ra na ba vlja 
krom pir. Me sec da na ka sni je od tvor ni ce „Iskra” Za greb pri mlje na je is po ru ka 9.000 kg 
sve ća za Be o grad.1 Ok to bar 1947. go di ne obe le žen je, bar de li mič no, pro ble mi ma oko 
is po ru ke te ste ni na i ko lo ni jal ne ro be iz Za gre ba za Be o grad. Od Pre hram be ne in du stri je 
iz Za gre ba oče ki va la se is po ru ka 90.500 kg te ste ni na, ali ni sa mi ru ko vo di o ci „Gra na pa” 
ni su zna li ka ko će se i da li će se taj po sao re a li zo va ti. Od Iz vr šnog na rod nog od bo ra Be o-
gra da sti za le su ve sti po ko ji ma je ta is po ru ka stor ni ra na i da će se ova ro ba na ba vi ti u Sr-
bi ji, dok je Upra va grad skih tr go vač kih pred u ze ća tvr di la su prot no i upu ći va la „Gra nap” 
da ovaj pro blem iz ne se pred Ar bi tra žno ve će pri Pred sed ni štvu Vla de FNRJ. Si tu a ci ja je 
po sta la ja sni ja ka da je sre di nom me se ca „Gra na pov” pred stav nik u Za gre bu Kne že vić ja-
vio da iz Hr vat ske ne će da ša lju keks i te ste ni ne u Sr bi ju dok iz Sr bi je ne do bi ju bra šno i 
da bi sa tim ar gu men tom iza šli i pred Ar bi tra žno ve će. Što se ti če ko lo ni jal nih pro iz vo da, 
Kne že vić je ja vljao da će se te ško do bi ti vi še ro be ne go ra ni je. U pred u ze ću „Iskra” ni su 
ima li ni si ro vi ne ni am ba la žu, za gre bač ke, ri ječ ke i lju bljan ske pro dav ni ce oda va le su, po 
nje mu, isti uti sak: ne što bom bo na, li ke ra i to ne sor ti ra nog, ne što za me na za mi ro đi je, po-
ne ka ri ba ća čet ka, ima lin sla bi jeg kva li te ta. Pro iz vod nju sen fa ome tao je ne do sta tak ča ša, 
te gli i za tva ra ča. Sa dal ma tin skim pro iz vo di ma, li ke rom i ri bljim kon zer va ma, i da lje je 
bio ak tu e lan sta ri pro blem – oni su bi li re zer vi sa ni za iz voz.2

Naj tra že ni ja ro ba u Hr vat skoj za po tre be Be o gra da bi la su al ko hol na pi ća i dal ma-
tin ski pro iz vo di. Od al ko hol nih pi ća iz dva jao se li ker. Me đu tim, ma ja 1947. go di ne od 
Za gre bač ke tvor ni ce li ke ra, In du stri je vre nja u Si sku i tvor ni ce „Ma ra ski no” Za dar do-
bi je no je sve ga 100 fl a ša po sva koj od 150 „Gra na po vih” pro dav ni ca. To je ne sum nji vo 
bi lo ma lo, ako se zna da je pro ce nji va no da sa mo one u cen tru gra da pro da ju po 500 fl a ša 
dnev no. Upor na na sto ja nja da se za Be o grad obez be de dal ma tin ski pro iz vo di da la su ne ke 
re zul ta te kra jem go di ne. Ta ko su u no vem bru u Be o grad po sla ti uzor ci smo ka va iz sre za 
Du brov nik. Iz pre pi ske pred stav ni ka „Gra na pa” sa cen tra lom sa zna je mo da je kva li tet 
smo kvi u ju žnoj Dal ma ci ji bio lo ši ji od onih u sred njoj Dal ma ci ji (Split, Ši be nik). Ta ko-
đe je ja vlje no da ot kup smo kvi, ba de ma i ma sli no vog ulja ne mo že po če ti dok dr žav na 
ot kup na pred u ze ća ne pro gla se da je ot kup za iz voz za vr šen. Po tre be iz vo za ome ta le su i 
snab de va nje Be o gra da vi nom iz Hr vat ske. Ta ko je po čet kom de cem bra di rek tor Di rek ci-
je za vi no i al ko hol na pi ća iz Za gre ba Pre beg sa op štio da vi no ide pr ven stve no za iz voz. 
Što se ti če ja bu ka, njih je bi lo sa mo u Za gor ju, ali su te ko li či ne bi le na me nje ne iz vo zu i 
po tre ba ma dru gih de lo va Re pu bli ke.3

Pred stav ni štvo „Gra na pa” u Za gre bu bi lo je ne sum nji vo va žna spo na iz me đu be o grad-
ske i hr vat ske, od no sno slo ve nač ke pri vre de u po sle rat nim go di na ma. Ne ču di što su mno gi 
po slo vi oba vlja ni upra vo pre ko nje ga. To je u prak si zna či lo da je pred stav ni štvo glav nog 
be o grad skog snab de va ča ra di lo na na ba vlja nju ro be i za po tre be dru gih pred u ze ća.4

1) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947 go di na, Po ver lji va ak ta, do ku ment broj 
293/47.

2) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. go di na, Po ver lji va ak ta, do ku ment broj 
367/47, pi smo od 16. 10. 1947.

3) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947 go di na, Po ver lji va ak ta.
4) Pri me ra ra di, za Grad sko pred u ze će za vo će i po vr će pro da li su 500 to na in du strij ske ja bu ke, a Grad sko 

ugo sti telj sko pred u ze će tra ži lo je od za gre bač kog „Gra na pa” da stu pi u ve zu sa tr gov cem sta kla ri je Pa sa ri ćem 
i za njih na ba vi 100 tu ce ta pri bo ra za je lo. „Gra na po vi” lju di sa zna li su da u Tr stu ima ne ras po re đe nih 100.000 
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To kom 1947. go di ne ve li ku ak tiv nost po ka zi va lo je i pred stav ni štvo „Gra na pa” u 
Ri je ci. Ovo pred stav ni štvo vr ši lo je pri jem Un ri ne ro be, na bav ku i pro da ju ro be u Pri-
mor ju i Tr stu i Ita li ji, po sre do va lo je u us po sta vlja nju ve za sa po slov nim sve tom Tr sta za 
po tre be be o grad skih pred u ze ća. Ugo va ra lo je i re a li zo va lo po slo ve za Grad sko pred u ze će 
za hleb, „Bel sap”, Grad sko pred u ze će za vo će i po vr će. Tru di li su se da kon stant no bu du 
in for mi sa ni o ce na ma na tr ži štu Tr sta i Ita li je. Da se vo di lo ra ču na o tr ži šnim prin ci pi ma 
i za ko ni ma po ka zu je zah tev „Gra na po vog” pred stav ni štva Grad skom pred u ze ću za vo će 
i po vr će da ro ba ko ja za iz voz mo ra bi ti „pri ma kva li te ta”. Pa re do bi je ne od ova kvih po-
slo va po la ga ne su kod fi r me „Uivod”. Iz do ku me na ta o ra du pred stav ni štva u Ri je ci vi di 
se i da se ono tru di lo da us po sta vi pri vred ne ve ze Be o gra da sa Tr stom, ali i da je u tom 
po slu bi lo mno go, pre sve ga, po li tič kih pre pre ka. Mno gi po slo vi osta li su ne re a li zo va ni 
po na lo gu vla sti.1

Po tra ga za ro bom iz Hr vat ske na sta vlje na je istim tem pom i istim si ste mom i 1948. 
go di ne. Ni uslo vi na tr ži štu se ni su bit ni je me nja li. Pi smo iz Za gre ba po sla to cen tra li u 
Be o gra du u apri lu 1948. ja sno po ka zu je ko li ko je u vre me plan ske ras po de le ro be bi lo 
te ško do ći do pro iz vo da na slo bod nom tr ži štu. Za ro bu ko ja je bi la na re ži mu plan ske ras-
po de le tre ba lo je pri me nji va ti sle de ću pro ce du ru: „Gra nap” pri ja vlju je po tre be plan skoj 
ko mi si ji Iz vr šnog na rod nog od bo ra, ona ih do sta vlja re pu blič koj ko mi si ji, on da Sr bi ja 
do bi ja iz ve šta je od sa ve znog mi ni star stva u ko me sto ji ko ji je njen kon tin gent, pa to ša lje 
na rod nim od bo ri ma, a ovi ro bu de le pred u ze ći ma.2 Mno go vre me na, tru da, pre go va ra nja, 
oslu ški va nja tr ži šta ulo že no je a da efe kat ni je po stig nut i ni je obez be đe na ro ba za Be o-
grad. Ta ko su šan se za na bav ku mar me la de bi le ja ko ma le,3 a ni su bi le ni šta ve će ni da se 
ro bom od „Uni o na” po pu ne „Gra na po ve” pro dav ni ce (či ji se broj po peo na 400 u Be o gra-
du i Ze mu nu) i za ko je je sa mo pred u ze će sma tra lo da su sla bo sor ti ra ne.4 U le to 1948. 
Op šte na bav no-pro daj no pred u ze će iz Be o gra da ni je mo glo da do đe ni do vi ška si ro vi na, 

ko ma da ju ta vre ća, pa su one za vr ši le u ru ka ma Grad skog pred u ze ća za hleb. To kom fe bru a ra 1947. sa „Ju go a u-
tom” iz Za gre ba vo đe ni su pre go vo ri za ku po vi nu auto-ma te ri ja la, pa je iz Di vu lja, gde je bio la ger „Ju go a u ta”, 
od vu če no u Be o grad 22 va go na ma te ri ja la. Za Grad sko pred u ze će za vo će i po vr će ugo va ra ne su pro da je krom-
pi ra. AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, Pred stav ni štvo „Gra na pa” Za greb 1947, Iz ve štaj o ra du; Isto, inv. br. 62, 
63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. go di na, Po ver lji va ak ta, broj 392/47, 393/47.

1) Pred stav ni štvo je za ključ li lo ku po vi nu 1,3 mi li o na ku ti ja sar di na sa Glav nom di rek ci jom za po mor sko-
ri bar sku in du stri ju Ri je ka, ali je vlast stor ni ra la is po ru ku, sa obra zlo že njem da je ro ba na me nje na iz vo zu. U Is tri 
i Dal ma ci ji pri pre mlje na je or ga ni za ci ja za ot kup ju žnog vo ća, ali se tom po slu is pre či lo na re đe nje po ko me su 
za nje ga nad le žna sa mo pred u ze ća „Lo vor” Ri je ka i „Plod” Split. AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, Pred stav-
ni štvo „Gra na pa” Za greb 1947, do ku ment broj 1659/JK; Isto, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. 
go di na, Po ver lji va ak ta, do ku ment broj 1348/47; Isto, inv. br. 65, 66, 67, De lo vod na ak ta br. 13721–53060, 
do ku men ta broj 18114, 23306/47, 25376.

2) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1948. go di na, De lo vod na ak ta br. 105–346, 
do ku ment broj 206/AK.

3) Ka ko su uki nu ti Glav na di rek ci ja za pro met ze malj skim pro iz vo di ma, re pu blič ko Pred u ze će za vo će i 
po vr će, kao i okru žna ot kup na pred u ze ća za vo će i po vr će („Tre šnje vac” Bje lo var, „Ru že vac” Da ru var) osta lo 
je ne ja sno ko će snab de va ti si ro vi na ma fa bri ke ko je pro iz vo de mar me la du, pa ni je bi lo ve ro vat no da će, po sle 
za do vo lje nja po tre ba Hr vat ske, Ar mi je i iz vo za, ne što osta ti i za Be o grad. AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, 
Pred stav ni štvo Za greb 1948. go di na, De lo vod na ak ta br. 105–346, do ku ment broj 243/AK.

4) Tra že ne su bom bo ne, mleč ne ka ra me le, ki ki-bom bo ne, voć ne ka ra me le, že le. Ova po tra žnja je „pot-
kre plje na” pod se ća njem da je „Gra nap” svo je vre me no po slao „Uni o nu” 60.000 kg še će ra ka da su ovi nji me 
osku de va li. Me đu tim, iz gle da da iz me đu cen tra le pred u ze ća u Be o gra du i pred stav ni štva u Za gre bu ni je bi lo 
do volj no ko or di na ci je, jer je „Union” ovu ro bu već nu dio „Gra na pu”, ali ta da nje go vi pred stav ni ci ni su ima li 
ovla šće nje da po nu du pri hva te. Ka da su, par da na ka sni je, čel ni ci pred u ze ća po že le li da do ro be do đu, nje vi še 
ni je bi lo, a „Union” je u me đu vre me nu ob u sta vio rad ra di či šće nja ma ši na i to je tre ba lo da tra je bar tri sed mi ce. 
AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1948. go di na, De lo vod na ak ta br. 105–346, do ku men ta 
broj 266/AK.
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osta ta ka ma te ri ja la.1 U po sled njim me se ci ma 1948. go di ne sla be re zul ta te da lo je i na sto-
ja nje da se iz Hr vat ske na ba ve ja bu ke za Be o grad. Na i me, pre ma iz ve šta ji ma sa te re na, 
ja bu ka je bi lo sa mo u okru gu Va ra ždin, a Za greb i dru gi gra do vi ni su ima li do volj no vo ća. 
Do du še, hr vat ski „Grozd” sta vio je u iz gled is po ru ku od re đe nih ko li či na ja bu ka u sep tem-
bru, a bi lo je i na zna ka da bi ne ke ko li či ne mo gle da stig nu od no vem bra 1948, ali se od 
to ga od u sta lo zbog za ra že no sti ja bu ka. Ne što vi še uspe ha bi lo je u po tra zi za krom pi rom. 
Ta ko je za Sr bi ju 27. ok to bra uto va re no 136 va go na ovog pro iz vo da, od če ga je glav ni 
grad tre ba lo da do bi je 77 va go na. Pre ma dru gom iz ve šta ju, do 29. ok to bra iz Bje lo va ra je 
po sla t Grad skom pred u ze ću za vo će i po vr će iz Be o gra da 41 va gon, a za „Vo ćar” 65 va go-
na. Ra di lo se ve ro vat no o ro bi ko ju su ot ku plji va la hr vat ska okru žna pred u ze ća „Grozd” 
i „Tre šnje vac”. U isto vre me „Be o grad ski ma ga zin” je bez uspe ha tra gao za lut ka ma od 
za gre bač kog „Bi ser ka”. Isti re zul tat da lo je i na sto ja nje da se do đe do ga lan te ri je, par fi -
me ri je, mu zič kih in stru me na ta i bi žu te ri je.2 Ipak, ne što ro be mo glo se na ći na slo bod nom 
tr ži štu. Ot pri li ke u fe bru a ru 1948. go di ne Jo vo Kla dar us peo je li ra ma ko je je do bio od 
pro da je po vr ća da ku pi auto de lo ve u Mi la nu za po tre be be o grad skog „Bel sa pa”.3 Jo vo 
Kla dar se do go vo rio i sa fi r mom „Uč ka” o is po ru ci li ke ra i ra ki je bre sto va če, ali su se te 
is po ru ke mo ra le od lo ži ti za ko ji dan po što je Na rod ni od bor Ri je ke na lo žio „Uč ki” da sa 
la ge ra mo ra pr ven stve no da snab de va ta mo šnja pred u ze ća.4 Be o grad je us peo da do bi je 
čet ke iz Osi je ka (fa bri ka „Ivo Ma rin ko vić”), do du še ne ono li ko ko li ke su bi le po tre be. 
Ju la 1948. u „Gra na pu” su sma tra li da je ugo vo re nih sko ro 13.000 če ta ka bi lo pre ma lo za 
nji ho vih 400 pro dav ni ca ko li ko su ta da ima li.5 Za tre ći kvar tal 1948. „Gra nap” je imao 
ugo vo re sa Za gre bač kom tvor ni com li ke ra i vi nar stva (14.000 li ta ra), In du stri jom vre nja 
Si sak (12.000 li ta ra), In du stri jom ka vo vi ne „Franck” Za greb6 (20.000 ka vo va). Za le to 
je pla ni ra na ozbilj na ak tiv nost u mno gim de lo vi ma Hr vat ske ka ko bi se obez be di la ro ba 
za Be o grad. Pred stav ni ci „Gra na pa” pra ti li su sta nje u Za gre bu, Va ra ždi nu, Ko priv ni ci, 
Si sku, Kar lov cu, Hr vat skom Le skov cu, a Kne že vić je kre nuo na put po Dal ma ci ji (Za dar, 
Ši be nik, Split, Du brov nik) i Bo ki (Ko tor). Ta mo je pre go va rao sa tvor ni ca ma, ko tar skim 
po slov nim i za dru žnim sa ve zi ma, ob la snim na rod nim od bo rom za Dal ma ci ju u Spli tu. 
Bio je za in te re so van za smo kve, ba dem, ma slin ke, bu hač, sar di ne, kon zer vi ra nu ri bu. 
U stal no pri sut nim na sto ja nji ma da za Be o grad obez be di al ko hol na pi ća iz Hr vat ske, 
pred stav ni štvo „Gra na pa” tra ži lo je av gu sta 1948. go di ne 50.000 li ta ra li ke ra za dru gi 
kvar tal od Tvor ni ce li ke ra i vi nar stva. Do ta da je do bi je no sa mo 6.000 li ta ra. Ovaj po sao 
po ku ša vao je da ugo vo ri Alek san dar Kne že vić lič nom po se tom na ve de nom pred u ze ću. 
Za no vem bar su bi le pla ni ra ne is po ru ke za Be o grad od 5.500 li ta ra ru ma, vot ke, ko nja ka 

1) U Hr vat skoj je po sto ja la Di rek ci ja za pro met ot pa ci ma „Ot pad”, a od 1. ju la svi po slo vi su pre šli na pred-
u ze će „Si ro vi na”. Ono je ustu pa lo ot pat ke sa mo po plan skim dis po zi ci ja ma Plan ske ko mi si je. Ka ko su se, da kle, 
i si ro vi ne tre bo va le po pla nu, u iz ve šta ju iz Za gre ba sto ji da o nji ho vom vi šku do ko ga bi mo glo do ći po me nu to 
pred u ze će iz Be o gra da „ne mo že bi ti ni go vo ra”. AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1948. 
go di na, De lo vod na ak ta br. 105–346, do ku ment broj 294/AK.

2) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1948. go di na, De lo vod na ak ta br. 105–364, 
do ku men ta broj 309/48, 321/AK, 326/48.

3) AB, „Gra nap”, inv. br. 73, 74, Ak ta bez bro ja 1948.
4) AB, „Gra nap”, inv. br. 70, 71, 72, De lo vod na ak ta 1948. br. 6–4758, do ku ment broj 2720.
5) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1948. go di na, De lo vod na ak ta br. 105–346, 

do ku ment broj 217/48.
6) Tvor ni ca ka vo vi ne „Franck” Za greb pra vi la je slad nu ka vu, mle ve nu ka vo vi nu, ci ko ri ju, a snab de va la 

se od Dr žav nog žit nog fon da Be o grad, Tvor ni ce skro ba Ja bu ka, Tvor ni ce ulja Za greb, To var ne pa pir ja in le pen-
ke Dom ža le, Za gre bač ke tvor ni ce pa pi ra, rud ni ka Tr bo vlja, Iva nec i Mur sko Sre di šće itd. U ju nu 1949. go di ne 
ima la je 274 za po sle na, ASCG, Sa ve zna plan ska ko mi si ja, fa sci kla 244, je di ni ca 410, Stro go po ver lji vo, broj 
evi den ci je 27, gra na 127.
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i li ke ra. Kra jem ok to bra iz ve šta va no je da je u Za gre bu ve li ka ne sta ši ca al ko lo nih pi ća, 
da tvor ni ce tre nut no ne ma ju si ro vi ne i da se ona mo gu na ći sa mo u dr žav nim ho te li ma.1 
Va žan eko nom ski do ga đaj bio je sa jam u Za gre bu. Be o grad ski na ba vlja či gle da li su na 
ovaj do ga đaj kao na pri li ku da se još ne što ro be obez be di za be o grad ske pro dav ni ce. 
Pra te ći si tu a ci ju na saj mu ma ja 1948. „Gra na po vi” lju di su po hi ta li da o to me iz ve ste 
Be o grad. Ta ko je od mah po slat iz ve štaj da je Sa ve zno mi ni star stvo tr go vi ne od re di lo 
pred u ze će „NA MA” za kup ca bom bo na i al ko hol nih pi ća iz SSSR-a. Za ni mljiv je i deo 
iz ve šta ja u ko me sto ji da su Če ho slo va ci bez zna nja ovog mi ni star stva, de li mič no jav no, 
a de li mič no i ne, pro da li ro bu I i III re jon skoj za dru zi iz Be o gra da. Sa mo par da na ka sni-
je iz Za gre ba su sti gle po volj ne ve sti i za „Gra nap”. Na i me, nje go vi lju di su za po tre be 
glav nog gra da ugo vo ri li da „NA MA” po ša lje je dan do dva pa ke ta bom bo na i al ko hol nih 
pi ća iz SSSR-a.2 Su mi ra ju ći na kra ju uči nak po pi ta nju na ba vlja nja ro be iz Hr vat ske za 
be o grad sko tr ži šte mo glo bi se re ći sle de će. Ak ta o li kvi da ci ji „Gra na pa”, iz ve šta ji o ra du 
pred stav ni štva u Za gre bu za pr vih de vet me se ci 1948. go di ne i iz ve šta ji o plan ski do de-
lje nim ko li či na ma i slo bod noj na bav ci, pru ža ju osno vu za za kju čak da je to kom 1948. 
go di ne ovo pred u ze će pre u zi ma lo sle de ću ro bu iz Hr vat ske: bom bo ne i ka kao tvor ni ce 
„Union” Za greb, pa pir na te ke se tvor ni ce „Lyto-kar ton” Osi jek, li ker Za gre bač ke tvor ni ce 
li ke ra, li ker fi r me „Ma ra ski no” Za dar, vi no, ver mut, li ker „Uč ke” Su šak, ba dem i ma sli ne 
„Plod” Split, ka vo vi nu i ka fu pred u ze ća „Franck” Za greb, džem i ka vo vi nu pred u ze ća 
„Kal nik” Va ra ždin, džem „Pod rav ke” Ko priv ni ca, bi ber Pre hram be ne in du stri je „Ve le bit” 
Za greb, li ker Tvro ni ce vre nja „Si sak”, pa pir ne pro iz vo de tvor ni ce „Go lub”, ko zme ti ku, 
va ze lin, deč ji pu der i nad grob ne lu či ce tvor ni ce „Iskra” Za greb, ka la dont i „vim” Pr ve 
osi ječ ke tvor ni ce sa pu na, pa pir „Une” Za greb, za me nu za bi ber pred u ze ća „Ce ti na”, za me-
nu ča je va „Bi lja ne” Za greb, za me nu za šmir kov pa pir od „Ka tra na” Za greb, re gi stra to re 
od pred u ze ća „NA MA” Za greb. Iste go di ne, ro ba je sti za la i od Sla tin skog pred u ze ća ra-
den ske i ro ga ške vo de i In du stri je ri be Ri je ka. To je isto vre me no spi sak de la ro be ko ja je 
to kom go di ne sti za la u Be o grad i de la pred u ze ća ko ja su se po ja vlji va la na be o grad skom 
tr ži štu sa svo jim pro iz vo di ma.3 Ovaj spi sak sva ka ko ni je ni ko na čan ni pot pun, ali ipak ja-
sno po ka zu je da je to kom 1948. naj ma nje par de se ti na hr vat skih i slo ve nač kih pred u ze ća 
us po sta vi lo po slov ne ve ze sa be o grad skim tr ži štem, a ta ko đe po ka zu je i asor ti man ro be 
ko ja je sti za la u Be o grad.

Osim u po slu na bav ke ro be za glav ni grad, „Gra na po vi” lju di u Za gre bu bi li su 1948. 
go di ne vred ni i po još jed nom osno vu. To kom ju na do šli su na ide ju da po ku ša ju iz dej stvo-
va ti pre se lje nje ra di o ni ce Pa vao Vaj sa iz Za gre ba u Be o grad, i to je jed na od za ni mlji vi jih 
epi zo da iz vre me na po sto ja nja ovog pred stav ni štva u Za gre bu. Na i me, Pa vao Vajs je u 

1) Po tra žnja za al ko ho lom iz Hr vat ske bi la je ve o ma iz ra že na to kom le ta 1948. go di ne. Na i me, ka ko je 
„Gra nap” to kom na ci o na li za ci je tr go vi ne u pr voj po lo vi ni go di ne pre u zeo ve li ki broj pri vat nih rad nji i po ve ćao 
broj pro dav ni ca sa ne što vi še od sto na oko če ti ri sto ti ne, ja vi la se osku di ca al ko hol nih pi ća u Be o gra du. Pred-
stav ni štvo u Za gre bu je pre go va ra lo sa Za gre bač kom tvor ni com li ke ra o po ve ća nju is po ru ka, ali je uslov za to 
bio da im „Gra nap” sta vi na ras po la ga nje 1 va gon špi ri tu sa al ko ho la da bi za uz vrat mo gao da ra ču na na 30.000 
li ta ra li ke ra. AB, „Gra nap”, inv. br. 70, 71, 72, De lo vod na ak ta br. 4761–7851, 1948. go di na, do ku ment broj 
7127; Isto, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1948. go di na, De lo vod na ak ta br. 105–346, do ku men ta 
broj 122, 284/AK, 303/48, 313/AK.

2) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1948. go di na, De lo vod na ak ta br. 105–346, 
do ku men ta broj 222/AK, 224/AK.

3) AB, Pred u ze će za ko lo ni jal I re o na, 1948–1951, inv. br. 8, 1949. g., Za vr šni ra ču ni, Spi sak do ba vlja ča u 
ze mlji na dan 31. XII 1948. g.; AB, „Gra nap”, inv. br. 73, 74, De lo vod na ak ta br. 7902–29499, 1948, do ku men ta 
broj 9611, 8738; Isto, inv. br. 73, 74, Ak ta bez bro ja 1948; Isto, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1948, 
De lo vod na ak ta br. 105–346, do ku ment broj 325.
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Za gre bu dr žao pred u ze će „Pa va” ko je je pro iz vo di lo senf, kom po te, kon zer ve po vr ća. Sa 
Vaj som su ra di la sva dr žav na pred u ze ća, sa mo je on pra vio senf. Ka ko su pred stav ni ci 
„Gra na pa” pro ce ni li da su „pri li ke za pri va tan rad znat no pro me nje ne” i da Vajs na me ra va 
da se pre se li u Be o grad, na sto ja li su da pri li ku is ko ri ste. Za nje gov po gon pi sa li su da je 
ma li sa ve li kim ka pa ci te tom, za nje ga su iz ve šta va li da je struč njak za taj po sao, da je spe-
ci ja li zi rao u En gle skoj (1929–1935) i da je u Lon do nu imao fa bri ku. Go di ne 1935. do šao 
je u Za greb. Imao je apa rat za auto mat sko za tva ra nje kon zer vi, mli no ve za mle ve nje sen-
fa, par ni ko tao itd. Usko ro su iz Be o gra da ja vi li da za nje go vo pre se lje nje po sto ji in te res i 
tra ži li od svo jih lju di u Za gre bu da se u Iz vr šnom od bo ru oba ve ste da li ima smet nji na me-
ra va nom pre se lje nju ovog ta da oči gled no vr lo zna čaj nog pred u ze ća u Be o grad. Me đu tim, 
sre di nom ju la iz Za gre ba je ja vlje no da bi bi lo „ne iz gled no” da se ra di o ni ca pre ne se van 
Za gre ba, jer je je di na ta kve vr ste i jer slu ži uglav nom dr žav nom i za dru žnom sek to ru.1

Svo đe njem „Gra na pa” na osam re jon skih pred u ze ća za ko lo ni jal i pre la skom dru gih 
nje go vih funk ci ja na ve li ki broj no vo o sno va nih pred u ze ća, ve ze sa hr vat skom i slo ve nač-
kom pri vre dom sve vi še us po sta vlja ju dru ga be o grad ska pred u ze ća. In te res je, na rav no, 
po ka zi van za istu ro bu kao i do ta da (ka vo vi na, al ko hol na pi ća, keks, bom bo ne, pa sta za 
obu ću, sred stva za či šće nje, drv na i gvo zde na ga lan te ri ja, pa pir na ti pro iz vo di, tek stil na 
ga lan te ri ja).2 Po tra ga za ro bom iz Hr vat ske i Slo ve ni je na sta vlje na je na sli čan na čin. Na 
pri mer, Pred u ze će za kuć ne po tre be, par fi  me ri ju i igrač ke II re jo na iz Be o gra da ovla sti lo 
je apri la 1949. Pe tra Ba bi ća iz Za gre ba da u ime ovog pred u ze ća mo že vr ši ti ku po vi nu 
ro be i skla pa ti ugo vo re na te ri to ri ji Hr vat ske i Slo ve ni je. Je dan od re zul ta ta nje go vog ra da 
sva ka ko je i ugo vor sa Sa ve zom rad nič ko-na mje šte nič kih za dru ga za Hr vat sku iz Za gre-
ba, sklo pljen 14. ok to bra 1949. go di ne. Nji me je Hr vat ski sa vez pre pu stio be o grad skom 
pred u ze ću 16 ugo vo ra za na bav ku in du strij ske ro be. Kao na dok na du, Pred u ze će za kuć ne 
po tre be iz Be o gra da oba ve za lo se da pla ti pro vi zi ju od 0,35 pro mi la za svu is po ru če nu 
ro bu. Ti me je na ve de no be o grad sko pred u ze će ste klo mo guć nost pre u zi ma nja ro be od 16 
pred u ze ća. Od ovog bro ja, iz Hr vat ske su bi la tri pred u ze ća (Tvor ni ca lo ko ta Pu la, Pr va 
osi ječ ka tvor ni ca sa pu na, već po zna ti part ner be o grad skih pred u ze ća, i Grad ska in du stri ja 
dje čač kih igra ča ka Ča ko vec).3 U po pi su do ba vlja ča za 1949. go di nu Pred u ze ća za ko lo-
ni jal I re o na uz stal ne part ne re be o grad skih pred u ze ća po put „Iskre” Za greb i Tvor ni ce 
sa pu na Osi jek, na la zi li su se sa te ri to ri je Hr vat ske i tvor ni ca sa pu na „Al bus”, „Bi lja na” 
Za greb, pred stav ni štvo pred u ze ća „Ko smaj” u Da ru va ru, „In ter e u ro pa” Pu la, Po ljo pri-
vred na za dru ga „Pu šči ne”, „Tr go-pro met” Ri je ka, Fa bri ka za kon zer vi ra nje ri be Bje la, 
po ljo pri vred na za dru ga Ča ko vec, kao i pred stav ni štva Iz vr šnog na rod nog od bo ra gra da 
Be o gra da u Za gre bu i Lju blja ni.4

1) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1948. go di na, De lo vod na ak ta br. 105–346, 
do ku ment broj 265/AK.

2) AB, „Gra nap”, inv. br. 75, 76, 77, Ak ta bez bro ja 1949.
3) AB, Pred u ze će za kuć ne po tre be, par fi  me ri ju i igrač ke II re o na, inv. br. 4, II/1, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 19, 

27-1948, 1949, do ku men ta broj 447 i 1238. Mo žda bi na sto ja nja da se re kon stru i šu ve ze be o grad ske sa hr vat-
skom i slo ve nač kom pri vre dom da la i bo lje re zul ta te da je na ša do sa da šnja po tra ga za knji gom ko ju je vo dio 
po me nu ti Pe tar Ba bić da la po zi tiv ne re zul ta te u Ar hi vu Be o gra da.

4) AB, Pred u ze će za ko lo ni jal I re o na 1948-1951, inv. br. 8, 1949. g., III/1, Fi nan sij ski pla no vi, Ana li tič ko 
sta nje do ba vlja ča na dan 31-XII-1949; 1949. g., Za vr šni ra ču ni.
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Pro iz vo di iz Slo ve ni je na tr ži štu Be o gra da

Već pr va do ku men ta u ko ji ma na la zi mo po dat ke o na bav ka ma ro be iz Slo ve ni je go vo re 
o za vi sno sti ovog po sla od po tre ba dr ža ve za iz vo zom. Po čet kom 1947. od Se me nar ne iz 
Lju blja ne tre ba lo je da stig nu su ve glji ve u ce lo fa nu, ali je pre pre ku tom po slu pred sta vlja lo 
to što je taj ar ti kal bio od re đen za iz voz u Švaj car sku.1 Vr lo va žan ko rak ka us po sta vlja nju 
po slov nih ve za Be o gra da i slo ve nač ke pri vre de na pra vljen je pu to va njem pred stav ni ka „Gra-
na pa” Ser da re vi ća po Slo ve ni ji po čet kom 1947. go di ne. Nje gov do la zak zna čaj no je po ja čao 
ak tiv nost „Gra na po vog” pred stav ni štva. Ka ko sto ji u jed nom iz ve šta ju, od Du brov ni ka do 
Lju blja ne ni je bi lo ni jed nog me sta ili fa bri ke a da ni su is pi ta ne sve mo guć no sti na bav ke ro be 
za Be o grad. Isto vre me no, re če no je za nje ga da se po ka zao kao „vr lo po žr tvo van i za in te res 
na šeg pred u ze ća”.2 Već je opi san onaj deo pu ta „Gra na po vih” pred stav ni ka za po čet 13. mar ta 
1947. ko ji se od no sio na Hr vat sku. Ovo pu to va nje is ko ri šće no je i za obi la zak slo ve nač kog 
tr ži šta. U Lju blja nu su sti gli 15. mar ta. Dva da na ka sni je, ob i šli su Bled, Tr žič i Kranj i ta-
mo šnje fa bri ke i ra di o ni ce, ali su u naj ve ćem bro ju za te kli pro blem sa ne do stat kom si ro vi na. 
Po se ti li su fi r mu Aba čić Kaj tan, fa bri ku ko sa i sr po va „Glo boč nik”, fa bri ku sr pa i lo pa ta, tvor-
ni cu pa pi ra Mo li ne Šar les. U Kra nju su po se ti li „Ko lo ni ja le”, gde ni je bi lo ro be, ali je bi lo 
sprem no sti za pre u zi ma nje ži vi ne, ja ja, pa ra daj za, pek me za, mar me la de, ki ki ri ki ja. Tvor ni ca 
sa pu na „Fok Ig nac” nu di la je sa pun ski pra šak, jer za sa pun ni je ima la si ro vi ne. Od tvor ni ce 
he mij skih pro iz vo da „Ides” mo gla se na ba vi ti mast za obu ću i par ke te i ma sti lo. Po se ti li su i 
fi r mu „Sa va” (ra ni je „Sem pe rit”) ko ja pro iz vo di gu me za bi ci kle i auto mo bi le, fa bri ku „Kern 
Dol fe”, fa bri ku kek sa „Ki ki”. Sa fi r mom „Sa dje”3 vo đe ni su pre go vo ri 18. mar ta u Lju blja ni i 
ugo vo re na je ku po vi na ka nad skih ja bu ka, tre ša nja, gra ška, mla dog krom pi ra, ti kvi ca, raj či ca. 
Od pred stav ni ka spolj ne tr go vi ne u Lju blja ni (Pen ce i No vak) do bi li su, „bla go da re ći nji ho-
voj pred u sre tlji vo sti”, do zvo lu za uvoz pet va go na li mu na iz Tr sta od dr žav nog pred u ze ća 
„Uivod”. U iz gle du je bi la i na bav ka po mo ran dži, cr nog i be log lu ka i bi be ra. Sa in že nje rom 
Ko sma čem vo đe ni su pre go vo ri za ku po vi nu 20 va go na ra den ske vo de. U „Na vo du” Lju-
blja na, ko ji je od pret hod ne go di ne du go vao 59 va go na krom pi ra, raz go va ra no je sa še fom 
ko mer ci jal nog ode lje nja Gran dov cem ko ji je tvr dio da je Mi ni star stvo tr go vi ne i snab de va nja 
Slo ve ni je po ni šti lo sve ra ni je oba ve ze „Na vo da”. Od fa bri ke za pu ša ča na ba vlje no je 100.000 
ko ma da za pu ša ča od plu te. Bez kon kret nih re zul ta ta osta la je po se ta Za vo du za van red ne 
na bav ke u Lju blja ni (in že njer Sle ko vac). Ne što vi še sre će bi lo je sa Pre hram be nom in du stri-
jom gde je do bi je no obe ća nje za is po ru ku me snih kon zer vi uko li ko im se obez be de ku ti je. 

1) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. go di na, Po ver lji va ak ta.
2) On je ta da ob i šao tvor ni cu tek stil nih bo ja (biv ši „Bra ums”) Ce lje (tra žio je pa pir za ja ja, bo je za ja ja, 

bo je za tka ni ne, bo je za po do ve, bu hač dal ma tin ski, pla vi lo za ru blje), tvor ni cu esen ci ja za li ker „Ši mel” - dr-
žav na Ce lje, tvor ni cu voć nih so ko va i mar me la da Ce lje, tvor ni cu po su đa „We sten”, tvor ni cu ve zi ca i vrp ca 
„Lu dvik Ci len šek” u Stu den ci kod Ma ri bo ra, tvor ni cu vrp ca i ve zi ca - dr žav na, ra ni je Pin ter An ton Te zno, Ma-
ri bor, tvor ni cu ma sti za obu ću „Unio”, Ju go slo ven sku tvor ni cu za iz ra du Oet ke ro vog pra ška, tvor ni cu ve zi ca 
i per tli „To tra” Lju blja na, Pr vu ju go slo ven sku tvor ni cu ča ja „Al pa” Lju blja na, tvor ni cu pa pir na te i kar ton ske 
in du stri je „Bo na či”, tvor ni cu „Eta”, tvor ni cu sen fa „Buz zo li ni” Lju blja na, tvor ni cu za pu ša ča „Je la čin” Lju blja-
na, Se me nar nu za Slo ve ni ju. AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, Pred stav ni štvo „Gra na pa” Za greb 1947, Iz ve štaj 
o ra du; Isto, De lo vod na ak ta 1947. br. 3–13640; Isto, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. go di na, 
Po ver lji va ak ta.

3) Fir ma „Ko lo ni ja le” je dr žav no tr go vin sko pred u ze će u ko je su uklju če ne po sto je će pro dav ni ce fi r me 
Ju lio Majnl u ce loj Slo ve ni ji. U ju lu 1946. go di ne ima la je 14 pro dav ni ca. Fir ma „Sa dje” je tr go va la na ve li ko 
vo ćem, po vr ćem i voć nim pre ra đe vi na ma. Ima la je skla di šta u Lju blja ni, Ma ri bo ru i Ce lju, ko ja su sa mo u 
po gle du ot ku pa bi la ve za na za svo je okru ge, a ina če su pro iz vo de mo gla pro da va ti po ce loj Slo ve ni ji, ASCG, 
Mi ni star stvo tr go vi ne i snab de va nja FNRJ, ku ti ja 46, Tr go vin ska mre ža 1946.
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Sa fa bri kom „Sa tur nus” ugo vo re na je is po ru ka bar mi lion li me nih ku ti ja. Od fi r me „Go lub” 
(mast za obu ću i za par ke te) ovom pri li kom ni je se mo glo ni šta do bi ti. Pri li kom po se te fa-
bri ci ko žne in du stri je ur gi ra na je is po ru ka ro be za „Gra teks” (Grad sko tek stil no pred u ze će), 
a kon tak ti su us po sta vlje ni i sa fa bri kom in di go pa pi ra i fa bri kom bo ja. U Ce lju su vo đe ni 
raz go vo ri u fa bri ci bo ja „Bra uns” i fi r mi „Ve sten”. Fa bri ku „Sa dje” u Ma ri bo ru posetili su 
21. mar ta. Ta da su sa di rek to rom Li pov cem vo đe ni raz go vo ri o is po ru ci ja bu ka. Od „Na pro-
za” Ma ri bor i Vi nar ske za dru ge Ma ri bor ni je se mo gla do bi ti ro ba zbog ne do stat ka si ro vi na. 
Za tim su pred stav ni ci „Gra na pa” po se ti li ga ra žu „Fi a ta” u Ma ri bo ru, a raz log ove po se te bio 
je taj što je nji hov auto mo bil „išao sa ve li kim kva ro vi ma i de fek ti ma”.1

Ka da je „Gra nap” sve den na re jon ska pred u ze ća za ko lo ni jal, ro ba iz Slo ve ni je sti za la 
je pre ko dru gih pred u ze ća. Me đu pred u ze ći ma ko ja su se na la zi la u ugo vo ru ko ji je sa Sa-
ve zom rad nič kih na mje šte nič kih za dru ga sklo pio Pe tar Ba bić bi lo je i pet pred u ze ća iz Slo-
ve ni je (Dra go Vi šnar Je se ni ce; Pret nar Franc Bled; Starc Ja nec, Stroj no mi zar stvo Vo di ce 
pri Kam ni ku; Ju tri ša Franc Le so stru gar La ško; Le sno ga lan te rij ski ob rad Je se ni ce-Plavž). 
Osta la pred u ze ća ma hom su bi la iz Sa ra je va.2 Po slič nom prin ci pu po slo va la su i dru ga be o-
grad ska pred u ze ća. Pred u ze će za nir nber šku i par fi  me rij sku ro bu (kao pred stav nik spo mi nje 
se Mi len ko Mi len ko vić) na ba vlja lo je to kom 1949. go di ne ro bu i od fi r me „OBU TEN”, a 
po slo va li su i sa Okraj nim ma ga ci nom - Mur ska So bo ta, dok su pred Ar bi tra žom ima li spor 
sa Obrt no-na bav no-pro daj nom za dru gom Ma ri bor.3 Me đu do ba vlja či ma za 1949. go di nu 
Pred u ze ća za ko lo ni jal I re jo na na la zi li su se i pro iz vo đa či iz Slo ve ni je. Sa mo iz po pi sa do-
ba vlja ča ovog be o grad skog pred u ze ća mo glo bi se za klju či ti da su fi r me sa te ri to ri je Hr vat-
ske i Slo ve ni je či ni le oko 15% nje go vih do ba vlja ča, ali taj po da tak tre ba uze ti sa re zer vom, 
jer ni je si gur no da ovi po pi si sa dr že sva pred u ze ća sa ko ji ma se po slo va lo to kom go di ne. 
Bi lo ka ko bi lo, sa mo je ovo jed no be o grad sko pred u ze će, i to re jon skog ka rak te ra, sa ra đi va-
lo to kom jed ne go di ne sa bar pet na est pri vred nih su bje ka ta iz Hr vat ske i Slo ve ni je.4

Na kup ci – „ma li lju di” ve li kog zna ča ja

Do ba vlja nje ro be za Be o grad u pr vim go di na ma po sle ra ta bio je po sao ko ji je po ve ren 
ve li kom bro ju „ma lih” lju di ko je do sa da šnja na u ka ni je za be le ži la. Ka ko je reč o ve o ma 
ozbilj nom i va žnom po slu ko ji ni je tr peo im pro vi za ci je i di le tan ti zam, to je za da tak snab de-
va nja gra da iz dru gih re pu bli ka če sto bio u ru ka ma lju di ko ji su obra zo va njem i vas pi ta njem 
pri pa da li pred rat noj Ju go sla vi ji, ali nji ho va spo sob nost sna la že nja na tr ži štu ni je sme la bi ti 
pod re đe na ide o lo škim ob zi ri ma. Ne ret ko su lič ne ve ze ili ume će tr go vač kog put ni ka bi li 
va žni ji od za ko na, pro pi sa ili od lu ka. Uosta lom, pi ta nje snab de va nja pri lič no je ne za vi sno 
od po li ti ke ili ide o lo gi je, pa u do ku men ti ma ko ri šće nim u ovom is tra ži va nju sko ro da ni smo 
na i šli ni na je dan znak ta da šnjeg vre me na osim uobi ča je nog pot pi sa na do ku men ti ma, i to 

1) AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, Pred stav ni štvo „Gra na pa” Za greb 1947, Iz ve štaj o ra du; Isto, De lo vod-
na ak ta 1947. br. 3–13640; Isto, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. go di na, Po ver lji va ak ta.

2) AB, Pred u ze će za kuć ne po tre be, par fi  me ri ju i igrač ke II re o na, inv. br. 4, II/1, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 19, 
27-1948, 1949, do ku men ta broj 447 i 1238. 

3) AB, Pred u ze će za nir nber šku i par fi  me rij sku ro bu I re o na, 1948–1950, 1950, III/15, do ku men ta broj 
39, 87, 120.

4) Spo me nu će mo pred u ze ća „Ći vi la” Lju blja na, Lju bljan ska to var na hru nil, „NA-MA” Lju blja na, Sla tin-
sko pred u ze će ra den ske i ro ga ške ro be. AB, Pred u ze će za ko lo ni jal I re o na 1948–1951, inv. br. 8, 1949. g., III/1, 
Fi nan sij ski pla no vi, Ana li tič ko sta nje do ba vlja ča na dan 31-XII-1949, 1949. g., Za vr šni ra ču ni.
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ne svim, „Smrt fa ši zmu – slo bo da na ro du”. Lju di ko ji su ra di li u „Gra na po vim” pred stav ni-
štvi ma ne sa mo da su se me đu sob no do bro po zna va li i ne ret ko za sni va li pri ja telj ske od no se, 
već su i pri pa da li po svom obra zo va nju dru gom vre me nu. Iz ta dva raz lo ga ne ču di što je 
Po ki mi ca po sle pre la ska u Sko plje po slao pi smo le ta 1948. ko le gi Kne že vi ću u Za greb ko je 
je po čeo sa „Dra gi go spo di ne Kne že vi ću”, a za vr šio sa „Sad mno go po zdra vi te va šu go spo-
đu...”.1 Ko li ko su u pr vim po sle rat nim go di na ma bi le va žne lič ne ve ze, ne ve za no za bi lo ka-
kvu ide o lo gi ju ili po li ti ku, po ka zu je i pi smo „Gra na po vog” pred stav ni ka u Za gre bu Ja ko vu 
Dun ki ću iz Ši be ni ka u ko me ka že da je od „bra ta Vin ka” sa znao da po sto je iz ve sne ko li či ne 
pa pri ke za ko ju je za in te re so va na cen tra la iz Be o gra da, pa ga mo li da mu po ša lje po nu de 
i uzo rak.2 Pred stav ni štvo „Gra na pa” u Za gre bu ni je bi lo na ro či to broj no. Alek san dar Kne-
že vić je stu pio na du žnost ru ko vo di o ca pred stav ni štva 7. ju la 1946. go di ne. Tu funk ci ju je 
oba vljao do 30. sep tem bra na red ne go di ne ka da ga je za me nio Du šan Po ki mi ca. U Pred stav-
ni štvu su ja nu a ra 1947. bi li Alek san dar Kne že vić, sa pri ma nji ma od 4.000 di na ra me seč no, 
Jer ko Ma to šić, sa pla tom od 3.200, ho no rar ni knji go vo đa i ko ren spo dent, sa 2.000 di na ra 
me seč no.3 U ne sre đe nim pri li ka ma po sle ra ta mno gim lju di ma od ko jih je za vi si lo snab de va-
nje Be o gra da ni je bi lo la ko. Ta ko je u za gre bač kom pred stav ni štvu „Gra na pa” ra dio Du šan 
Po ki mi ca ko ji je do la skom u Za greb (sep tem bar 1947) osta vio u Be o gra du su pru gu i dvo je 
de ce. U Za gre bu je ži veo sam, bez sta na za po ro di cu, a ka ko do ta da ni je bi lo is pu nje no obe-
ća nje da će me seč no do bi ja ti na dok na du od 3.000 di na ra, di rek ci ja pred u ze ća je 17. no vem-
bra 1947. go di ne upo zo re na da je nje gov ži vot iz lo žen „neo bič no vi so kim tro ško vi ma ko je 
po vla či ži vot na dve stra ne”.4 Ru ko vo di lac pred stav ni štva u Lju blja ni bio je Mi ro ljub Ba nac 
iz Ri je ke. Ugo vo rom pot pi sa nim sa pred u ze ćem nje mu je pred vi đe na pla ta od 4.000 di na ra i 
0,5% od bru to pro me ta. Pred u ze će je ovim vo di lo ra ču na da se broj slu žbe nih pu to va nja sve-
de na po slov no po tre ban broj i da se tro ško vi dnev ni ca i put ni tro ško vi sve du na od re đe nu 
svo tu.5 Je dan od naj ak tiv ni jih „Gra na po vih” lju di bio je Jo vo Kla dar u Ri je ci. Uspe vao je da 
če sto pre la zi gra ni cu, što le gal no što ile gal no, i da skla pa po slo ve sa fi r ma ma u Tr stu i Ita li ji. 
Za hva lju ju ći nje mu ro ba je cir ku li sa la u oba sme ra, mno ga be o grad ska pred u ze ća su i iz vo-
zi la ro bu u Trst i uvo zi la ro bu iz Tr sta. Ipak, sep tem bra 1947. mo rao je od svo je di rek ci je da 
za tra ži ured ne is pra ve, jer je gra ni cu bi lo sve te že pre ći, a do ta da je pu to vao „sa pot pu no ne-
do volj nim do ku men ti ma”.6 Za ni mlji va je i sud bi na „Gra na po vog” čo ve ka u Ši be ni ku, Gr ge 
Panj ko ta. On je bio na ku pac „Gra na pa” u ovom gra du od 10. ju la 1946. do 30. av gu sta 1947. 
go di ne. Ot kup na sta ni ca u Ši be ni ku ot ku plji va la je smo kve, ba dem, ro ga če, vi šnje, ma sli ne, 
vi no, mi ro đi je (lo vo rov list, ru zma rin, ka du lja), vo će i po vr će na te ri to ri ji Dal ma ci je i ju žne 
Her ce go vi ne. Isto vre me no, pre ko ove sta ni ce pla si ra ni su „Gra na po vi” vi ško vi. Ra di lo se 
oči gled no o čo ve ku ko ji je sli čan po sao oba vljao i pre ra ta. U apri lu 1947. go di ne za nje ga je 
re če no da je ozbi ljan i stru čan čo vek i da ima dvo de ce nij sko is ku stvo. Me đu tim, nje go vom 
pred u ze ću je 27. sep tem bra ja vlje no da je već du že vre me u za tvo ru u Ši be ni ku.7

1) AB, „Gra nap”, inv. br. 73, 74, Ak ta bez bro ja 1948.
2) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1946. go di na, ko pi je pre pi ske bez de lo vod nog 

bro ja.
3) AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, Pred stav ni štvo „Gra na pa” Za greb 1947, Iz ve štaj o ra du; Isto, inv. br. 

62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. go di na, Po ver lji va ak ta.
4) Od lu kom INO od 20. mar ta 1948. Po ki mi ca je pre me šten za ru ko vo di o ca pred stav ni štva u Sko plju, a 

du žnost u Za gre bu pre dao je Kne že vi ću. AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. go di na, 
Po ver lji va ak ta. Isto, inv. br. 70, 71, 72, De lo vod na ak ta 1948. br. 6–4758.

5) AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, De lo vod na ak ta br. 13721–53060, do ku ment broj 19862.
6) AB, „Gra nap”, inv. br. 65, 66, 67, De lo vod na ak ta br. 13721–53060, broj 20750.
7) AB, „Gra nap”, inv. br. 62, 63, 64, Pred stav ni štvo Za greb 1947. go di na, Po ver lji va ak ta, do ku ment broj 

504/47.
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Sum mary

Go ods from Cro a tia and Slo ve nia on the 
Bel gra de Mar ket (1945–1949)

The work shows that bet we en 1945 and 1949 Bel gra de en ter pri ses esta blis hed and 
ma in ta i ned bu si ness re la ti ons with at le ast 100 bu si ness en ti ti es in the ter ri to ri es of Cro-
a tia and Slo ve nia. Al co ho lic be ve ra ges (par ti cu larly li qu e ur, ver mo uth and wi ne), fru it 
and ve ge ta bles (ap ples, po ta to es), mu stard, Dal ma tian pro ducts (fi gs, al mond, oli ves), 
sar di nes, mar ma la de, jam, mi ne ral wa ter, co coa, cof fee, swe ets (can di es, ca ra mels, bi scu-
its, cho co la te), spi ces (pep per, la u rel le a ves, ro se mary, la u rel, sa ge), can dles, brus hes, 
to i le tri es (so ap, to ot hpa ste, to i let-tis sue), corks, stop pers, va ri o us kinds of pa int, pa per 
pro ducts we re of the gre a test in te rest for the Bel gra de mar ket. In ad di tion to the ter ri tory 
of Slo ve nia (Lju blja na, Ma ri bor, Ce lje, Bled, Mur ska So bo ta, Je se ni ce), the ma jor cen ter 
from which go ods ar ri ved to Bel gra de was Za greb, alt ho ugh Osi jek, Be lje, Va ra ždin, 
Si sak, Za dar, Split, Ko priv ni ca, Da ru var, Ča ko vec, Pu la, Bje la and Su šak al so ap pe a red 
as sig ni fi  cant sup pli ers of go ods for the Bel gra de mar ket. Ri je ka oc cu pied a par ti cu lar pla-
ce, as a city thro ugh which Bel gra de was sup plied with pro ducts from Tri e ste and Italy. 
The fact that this vo lu me of eco no mic co o pe ra tion was ac hi e ved at a ti me of po or traf fi c 
con nec ti ons, cen trally plan ned eco nomy, pri o rity ne eds for ex port and ful fi l lment of the 
ne eds of one’s own re pu blic wit nes ses of sig ni fi  cant de gree of eco no mic in te rest of the 
Slo ve nian and Cro a tian eco nomy for the Bel gra de mar ket, as well as of the ori en ta tion of 
that mar ket to pro ducts from the se re pu blics.

Mr SLOBODAN SELINIĆ   Roba iz Hrvatske i Slovenije na tržištu Beograda (1945–1949)
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c) Društveno-političke kontroverze 
/ Social-Political Controversies
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DUŠAN BAJAGIĆ     Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić

Dušan BAJAGIĆ, istraživač
Institut za noviju istoriju Srbije

SVE TO ZAR PRI BI ĆE VIĆ, VE LJA VU KI ĆE VIĆ I 
STJEPAN RA DIĆ KAO MI NI STRI PRO SVE TE

KRA LJE VI NE SHS (1924–1926)

Ide ja ra da po te kla je iz pro jek ta Srp ski fak tor i ras pad Ju go sla vi je: Uzro ci i po sle di ce 
sa na me rom da se od re de me re uti ca ja srp skog fak to ra na stva ra nje i raz bi ja nje ju go slo-
ven ske dr ža ve i nje go va stvar na ulo ga to kom se dam de ce ni ja nje nog tra ja nja. 

Pre ci zni je, na sto ja lo se po seb no na uoča va nju i is ti ca nju pro tiv reč no sti isto rij skog 
raz vo ja ju go slo ven ske dr ža ve u XX ve ku. Na osno vu na ve de nih po stav ki pro jek ta – na su-
prot na ra tiv nom tra žio se od go vor na pi ta nje: Da li je mo gu će eg zakt ni je me ri ti na me re i 
prak su naj vi še dr žav ne upra ve? Iz obim ne te me pro sve te ne po li ti ke i isto ri je uni ver zi te ta 
po ku ša li smo na pri me ru tri po li tič ki raz li či to ori jen ti sa na mi ni stra pro sve te da iz lo ži mo 
u ka kvim ustav nim, za kon skim i ma te ri jal nim okol no sti ma su de lo va li, i ko li ko su u re la-
tiv no krat kom vre me nu mo gli da me nja ju stvar nost, una pre đu ju rad uni ver zi te ta, ko ri ste 
svo ja ovla šte nja u ar bi tri ra nju ka dro vi ma – ka ko i ko li ko? Re zul ta ti su mo gu ći pu to kaz 
za da lja is tra ži va nja u osta lim do me ni ma pro sve te i kul tu re, po seb no ko ri šće njem kvan ti-
ta tiv nog me to da ana li ze sa dr ža ja do ku men ta i ade kvat ne in ter pre ta ci je.

Upo re đi va li smo pro svet nu po li ti ku ko ju su mi ni stri pro sve te Sve to zar Pri bi će vić, 
pr vak Sa mo stal ne de mo krat ske stran ke, Ve lje Vu ki će vić, pr vak Na rod ne ra di kal ne stran-
ke, i Stje pan Ra dić, pred sed nik Hr vat ske se ljač ke stran ke, vo di li pre ma uni ver zi te ti ma, 
fa kul te ti ma i vi šim ško la ma u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca (Kra lje vi ni SHS) u 
pe ri o du od 6. no vem bra 1924. do 15. apri la 1926. go di ne. Sva tro ji ca bi li su mi ni stri u 
vla da ma Ni ko le Pa ši ća. De lat nost mi ni stra pro sve te bi la je pro pi sa na na osno vu Vi dov dan-
skog usta va i svih za kon skih ak ta ko ji ma je bi la re gu li sa na oblast Mi ni star stva pro sve te 
u dr žav noj upra vi. Na osno vu njih su bi le pro pi sa ne funk ci je mi ni stra pro sve te u obla sti 
pro sve te, na u ke, kul tu re i dr. Pred met is tra ži va nja, od no sno pi ta nje na ko je tra ži mo od-
go vor je ste ka ko su Sve to zar Pri bi će vić, Ve lja Vu ki će vić i Stje pan Ra dić u vre me svo jih 
man da ta ostva ri va li pro pi sa ne funk ci je. U ci lju od go vo ra na ovo pi ta nje pri ku plje na su 
naj va žni ja za kon ska ak ta1 i sva pre ma pot pi sa na ak ta po pred lo gu tri mi ni stra pro sve te 

1)  „ Ustav Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca od 28. ju na 1921. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne 
Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, A, 142, Be o grad, 1921, str. 1–27; Isto i u: Po li cij ski zbor nik za ko na i za kon skih pro-
pi sa po stru ci uprav no- po li cij skoj i sa mo u prav noj, Be o grad, 1924, str. 7–27; „ Ured ba od 3. sep tem bra 1919. o 
ure đe nju Mi ni star stva pro sve te’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, I, 91, Be o grad, 1919, 
str. 1–2; „ Iz me ne od 11. fe bru a ra 1921, u ured bi o ure đe nju mi ni star stva pro sve te’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne 
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ko ja su se od no si la na uni ver zi te te, fa kul te te i vi še ško le. De lat nost mi ni sta ra pro sve te se 
od no si la na ostva ri va nje: or ga ni za ci o nih, nor ma tiv no-prav nih, ma te ri jal nih, ka drov skih 
i osta lih funk ci ja.

Pret hod no isto mi ni star stvo vo di li su Lju bo mir Da vi do vić, Pa vle D. Ma rin ko vić, Mi-
loš Tri fu no vić, Sve to zar Pri bi će vić i An tun Ko ro šec. Lju bo mir Da vi do vić je for mi rao 
Pro svet ni od bor, dao na če la, na stav ne pla no ve i pro jek te za osnov ne i sred nje ško le. Spro-
veo je za kon sku re gu la ci ju Mi ni star stva pro sve te. Sve to zar Pri bi će vić imao je naj vi še 
is ku stva u vo đe nju Mi ni star stva pro sve te. U vre me ne ko li ko svo jih man da ta oza ko nio je 
ured bu o Vi šoj pe da go škoj ško li, osni vao je struč ne sred nje po ljo pri vred ne i voj ne (pod o-
fi  cir ske) ško le i na sto jao je da se iz ra di je din stve ni na stav ni plan i pro gram za če tvo ro ra-
zred nu osnov nu ško lu.1

Ustav je od ukup no 142 imao 16 čla no va ko ji su se od no si li na oblast pro sve te i nad-
le žnost mi ni stra.2

Mi ni star stvo pro sve te na če lu sa mi ni strom tre ba lo je da u du hu Usta va bu de ne po-
sred ni in spi ra tor svih zna čaj nih kre ta nja i pro me na u pro svet no-škol skom i kul tur nom 
ra du. U Mi ni star stvu pro sve te po sto je tri ode lje nja: 1) Op šte ode lje nje, 2) Pro svet na ode-
lje nja – za vi šu na sta vu, za sred nju na sta vu, za osnov nu na sta vu i na rod no pro sve ći va nje 
i 3) Ode lje nje za umet nost.3

Ured bom od 3. sep tem bra 1919. go di ne od re đe ne su i de fi  ni sa ne ad mi ni stra tiv ne nad-
le žno sti min stra pro sve te u nje go vim pod ruč ji ma de lo va nja. Oblast de lat no sti mi ni stra 
pro sve te ob u hva ta la je pra vo da sva kom či nov ni ku dok je na du žno sti u Mi ni star stvu od-
re di go di šnji do da tak od 1.000 di na ra (čl. 21 Ured be), pra vo da svo jom od lu kom ovla sti 
na čel ni ka Ode lje nja za sred nju na sta vu da vr ši i dru ge po slo ve, osim onih or ga ni za ci o nih 
pro pi sa nih u čl. 23, pra vo da od re di se di šte gu pe ili po je di nih in spek to ra na sta ve – Ode-
lje nja za sred nju na sta vu (čl. 30), pra vo da pro pi še pra vi la o vr še nju nad zo ra u sred njim 
ško la ma, po sa slu ša nju Glav nog pro svet nog sa ve ta (čl. 32), pra vo da po ša lje na čel ni ka za 
sred nju, a u slu ča ju struč ne na sta ve i ko je struč no li ce u ci lju op šteg nad zo ra nad sred njim 
i struč nim ško la ma, bi lo ad mi ni stra tiv nog bi lo vas pit nog ili ra di ka kve spe ci jal ne po tre be 
(čl. 34). Pre ma čl. 37 i 38 mi ni star pro sve te je od re đi vao se di šte ob la snih in spek to ra i sre-

Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, III, 40, Be o grad, 1921, str. 1; „ Za kon od 31. ju la 1923. o či nov ni ci ma i osta lim dr žav-
nim slu žbe ni ci ma gra đan skog re da’,’ Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, IX, 199, Be o grad, 
1923, str. 1–22.; „ Ured ba od 31. ok to bra 1923. o raz vr sta va nju i ras po re đi va nju či nov ni ka i osta lih dr žav nih 
slu žbe ni ka gra đan skog re da’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, XII, 251, Be o grad, 1923, 
str. 1–16; Za kon o Uni ver zi te tu, Be o grad 1905, str. 1–17; „ Za kon od 23. ju la 1919, o Uni ver zi te tu Kra ljev stva S. 
H. S. u Lju blja ni’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, I, 85, Be o grad, 1919, str. 1; „ Ured ba 
od 2. fe bru a ra 1920, o Fi lo zof skom fa kul te tu u Sko plju i Prav nom fa kul te tu u Su bo ti ci’’, Slu žbe ne no vi ne Kra-
lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, II, 27, Be o grad, 1920, str. 1; “Za kon od 6. li sto pa da 1894, ko jim se pre i na ču ju, 
od no sno na do pu nju ju ne ke usta no ve za kon skog član ka sa bo ra kra lje vi nah Hr vat ske, Sla vo ni je i Dal ma ci je od 
5. sječ nja ob ustroj stvu sve u či li šta Fra nje Jo si pa I. u Za gre bu’’, Sve u či lišt ni za kon i pro ved be na na red ba o dr-
žav nim is pi ti ma, Za greb, 1895, str. 3–41.

1)  Gor da na Pa vlo vić-La za re vić, „ Bi o gra fi  je’’, Mi ni star stvo pro sve te i mi ni stri Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i 
Slo ve na ca i Kra lje vi ne Ju go sla vi je: 1918– 1941, Be o grad, 2000, str. 117–129; Lju bo drag Di mić, Kul tur na po li-
ti ka Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1918 – 1941, I – III, Be o grad, 1996, str. I/215–220.

2)  „ Ustav Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca od 28. ju na 1921. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr-
ba, Hr va ta i Slo ve na ca, A, 142, Be o grad, 1921, str. 1–27; Isto i u: Po li cij ski zbor nik za ko na i za kon skih pro pi sa 
po stru ci uprav no- po li cij skoj i sa mo u prav noj, Be o grad, 1924, str. 7–27.

3)  „ Ured ba od 3. sep tem bra 1919. o ure đe nju Mi ni star stva pro sve te’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, 
Hr va ta i Slo ve na ca, 91, I, Be o grad, 1919, str. 1–2; Vla de ta Te šić, „ Mi ni star stvo pro sve te’’, Mi ni star stvo pro sve-
te i mi ni stri Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca i Kra lje vi ne Ju go sla vi je: 1918–1941, Be o grad, 2000, str. 41.
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skih nad zor ni ka, pre ma pot pi si vao kra ljev ukaz o nji ho vom po sat vlje nju i imao pra vo da 
zah te va od Glav nog pro svet nog sa ve ta, da kan di du je li ca za ob la sne in spek to re.1

Na osno vu Iz me na od 11. fe bru a ra 1921. go di ne u ured bi o ure đe nju Mi ni star stva 
pro sve te une ko li ko su mo di fi  ko va ne nad le žno sti i oblast de lat no sti mi ni stra pro sve te ko ji 
je sa da imao pra vo da pre pu sti po slo ve u rad Mi ni star skom ka bi ne tu (čl. 3a), i da od re di 
do da tak do 3.000 di na ra go di šnje po je di nim še fo vi ma za pre ko vre me ni rad i onim či-
nov ni ci ma van Mi ni star stva ko ji ma bi po ve rio po seb ne po slo ve po red nji ho vih re dov nih 
du žno sti.2

Za kon od 31. ju la 1923. o či nov ni ci ma i osta lim dr žav nim slu žbe ni ci ma gra đan skog 
re da i Ured ba od 31. ok to bra 1923. o raz vr sta va nju i ras po re đi va nju či nov ni ka i osta lih 
dr žav nih slu žbe ni ka gra đan skog re da od re đi va le su po jam či nov ni ka u dr žav noj upra vi. 
Po jam či nov ni ka od re đi va la je či nov nič ka ka te go ri ja, od no sno gru pa, u ko joj je osta jao 
ce le svo je ka ri je re, jer su zva nja bi la ka te go ri sa na pre ma škol skoj spre mi ko ja se za njih 
tra ži la. Ka ri je ra jed nog či nov ni ka sa sto ja la se u pe nja nju iz zva nja ni žih gru pa u zva nja 
vi ših gru pa. Pra vo po sta vlja nja či nov ni ka bi lo je po de lje no iz me đu kra lja i mi ni sta ra, ta ko 
da kralj po sta vlja vi še, a mi ni stri ni že či nov ni ke.

Va žno je is ta ći da je dr žav na slu žba bi la stal na. To je pod ra zu me va lo sle de će: 1) či-
nov nik ni je mo gao da bu de ot pu šten po slo bod noj oce ni one vla sti ko ja ga je po sta vi la, 
ne go na osno vu pre su de re dov nog, od no sno di sci plin skog su da ili usled za kon ske dis-
kva li fi  ka ci je, ko ju je vlast ko ja či nov ni ka ot pu šta ima la sa mo da kon sta tu je; 2) či nov nik 
ni je od la zio u pen zi ju dok ne bi do bio pra vo na pu nu pen zi ju, iz u zi ma ju ći slu čaj sta ro sti, 
du hov ne i te le sne ne spo sob no sti za slu žbu itd.; 3) či nov nik je mo gao da bu de sta vljen na 
ras po la ga nje sa mo u slu ča ju ako mu se uki ne zva nje ko je je imao ili nad le štvo u ko jem 
je slu žio; 4) či nov nik je bio sta lan u dr žav noj slu žbi, ali ni je bio sta lan u po lo ža ju ko ji 
je za u zi mao. Či nov nik je mo gao bi ti pre me šten i bez svo je vo lje, a po po tre bi slu žbe. Sa 
pre me šta jem je ima lo slič no sti upu ći va nje na rad u srod nim stru ka ma. Či nov ni ci ko ji ni-
su uži va li stal nost, mo gli su da bu du ot pu šte ni ili pen zi o ni sa ni sa mo u onim slu ča je vi ma 
ko je je za kon pred vi deo za stal ne či nov ni ke.

Či nov ni ci ma je da ta stal nost u dr žav noj slu žbi i po mi ca nje u njoj bi lo je uči nje no, bar 
u iz ve snoj me ri, ne za vi snim od vla de, da kle i od sa mo vo lje mi ni sta ra. Sa dru ge stra ne oni 
su za dr ža li pra vo re gru to va nja, tj. pri ma nja či nov ni ka u dr žav nu slu žbu.3

Auto no mi ja uni ver zi te ta u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca od re đi va la je de lo va-
nje mi ni sta ra pro sve te pre ma uni ver zi te ti ma. Uni ver zi tet u Be o gra du imao je auto no mi ju 
od svog usta no vlje na 1905. go di ne, a Sve u či li šte u Za gre bu je auto no mi ju ste klo na osno-
vu Usta va Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca od 28. ju na 1921. go di ne.

Auto no mi ja Uni ver zi te ta u Be o gra du sa sto ja la se u pra vu na slo bod nu uni ver zi tet-
sku na sta vu (čl. 16 Usta va), sa dr ža la se u po lo ža ju Uni ver zi te ta kao sa mo u prav nog te la 

1)  „ Ured ba od 3. sep tem bra 1919. o ure đe nju Mi ni star stva pro sve te’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, 
Hr va ta i Slo ve na ca, 91, I, Be o grad, 1919, str. 1–2; Vla de ta Te šić, „ Mi ni star stvo pro sve te’’, Mi ni star stvo pro-
sve te i mini stri Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca i Kra lje vi ne Ju go sla vi je: 1918–1941, Be o grad, 2000, str. 
41–47.

2)  „ Iz me ne od 11. fe bru a ra 1921, u ured bi o ure đe nju mi ni star stva pro sve te’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne 
Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, III, 40, Be o grad, 1921, str. 1.

3) „ Za kon od 31. ju la 1923. o či nov ni ci ma i osta lim dr žav nim slu žbe ni ci ma gra đan skog re da’’, Slu žbe ne 
no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, IX, 199, Be o grad, 1923, str. 1–22; „ Ured ba od 31. ok to bra 1923. 
o raz vr sta va nju i ras po re đi va nju či nov ni ka i osta lih dr žav nih slu žbe ni ka gra đan skog re da’’, Slu žbe ne no vi ne 
Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, XII, 251, Be o grad, 1923, str. 1–16; Slo bo dan Jo va no vić, Ustav no pra vo 
Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, Be o grad, 1924, str. 364–382.

DUŠAN BAJAGIĆ     Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić
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ko je vr ši vi šu struč nu na sta vu i ob ra đu je na u ke (čl. 1 Za ko na o uni ver zi te tu), ogle da la 
se u po lo ža ju uni ver zi tet ske imo vi ne kao sa mo stal nog prav nog li ca (čl. 2 Za ko na o uni-
ver zi te tu) ko ja ni je mo gla da se za du ži bez pri stan ka Uni ver zi tet skog sa ve ta (čl. 9 Op šte 
ured be o uni ver zi te tu). Auto no mi ja Uni ver zi te ta još je bi la iz ra že na u pra vi ma da Uni ver-
zi tet sko ve će bi ra rek to ra, da fa kul tet ski sa ve ti sa mi bi ra ju no ve pro fe so re, da is klju či vo 
Uni ver zi tet odo bra va od su stva na stav ni ci ma. De lo va nje mi ni stra pro sve te svo di lo se na 
po tvr đi va nje od lu ka ko je su do no si li Uni ver zi tet sko ve će i fa kul tet ski sa ve ti, od no sno da 
od ovih te la tra ži odo bre nje za svo je de lo va nje u obla sti vi so kog škol stva. Stu den ti su za 
di sci plin ske is tu pe od go va ra li sa mo pred uni ver zi tet skim vla sti ma. Vr hu nac auto no mi je 
bi lo je pra vo Uni ver zi te ta da sam se bi pro pi su je Ured bu, da pred la že mi ni stru pro sve te 
tu ma če nje, iz me ne i do pu ne u Op štoj ured bi i Za ko nu o uni ver zi te tu, kao i u ured ba ma 
po je di nih fa kul te ta (čl. 10 Za ko na o uni ver zi te tu i čl. 39 Op šte ured be).1

Upo re đu ju ći no vo sa pret hod nom prak som na pri me ru Sve u či li šta u Za gre bu, kra ljev-
ska ze malj ska vla da je da va la pred log, a ime no va nje re dov nih i van red nih pro fe so ra je vr-
šio car i kralj. Vla da je ima la pra vo da u na sta vu re ak ti vi ra van red ne i re dov ne pro fe so re, 
da od re đu je su plen te, da po sta vlja uči te lje i da im na osno vu pred lo ga pro fe sor skog zbo ra 
fa kul te ta od re đu je broj ča so va. Iz u ze tak je pred sta vljao Bo go slov ski fa kul tet, u tom slu ča-
ju je vla da bi la du žna da pre ne go što bi pod ne la pred log ca ru i kra lju u ve zi sa na stav nim 
oso bljem stu pi u do go vor s nad bi skup skim or di na ri ja tom.2 Sa dru ge stra ne Uni ver zi tet sko 
ve će i fa kul tet ski sa ve ti na Be o grad skom uni ver zi te tu pred la ga li su mi ni stru pro sve te spa-
ja nje i de lje nje ka te dri, za me nji va nje jed ne ka te dre dru gom, otva ra nje no vih ka te dri i – u 
spo ra zu mu sa do tič nim fa kul te tom – pre me šta nje ka te dre iz jed nog fa kul te ta u dru gi, kao 
i sve osta lo u ve zi sa na stav nim oso bljem.3

Za kon o či nov ni ci ma sa dr žao je iz ve sne od red be ko ji ma je pro pi sa no da dr žav ni slu-
žbe nik ni je mo glo da bu de li ce ko je is po lja va na če la pro tiv po sto je će dr žav ne for me ili 
na če lo pro tiv prav ne pro me ne dr žav nog po ret ka (po sled nji stav čl. 4), za tim o sta vlja nju 
či nov ni ka, a ti me i pro fe so ra uni ver zi te ta na ras po la ga nje (čl. 224), od no sno o sti ca nju 
stal no sti po is te ku tri go di ne od da na stu pa nja na sna gu Za ko na (čl. 234). Ove od red be 
su sta ja le u su prot no sti sa pro pi si ma Za ko na o uni ver zi te tu i Op šte ured be uni ver zi te ta, 
ko ji ma je za ga ran to va na auto no mi ja uni ver zi te ta, stal nost nje go vih pro fe so ra i re gu li san 
nji hov či nov nič ki po lo žaj. Pi ta nje stal no sti pro fe so ra, po seb no se otvo ri lo u smi slu uslo va 
i na či na na ko ji su se pro fe so ri uni ver zi te ta mo gli ot pu šta ti ili pen zi o ni sa ti, a za to ima mo 
pri mer u de lo va nju mi ni sta ra pro sve te Stje pa na Ra di ća i Sve to za ra Pri bi će vi ća.

Shod no to me po sled nji stav čl. 4. Za ko na o či nov ni ci ma ni je mo gao da va ži za pro-
fe so re Uni ver zi te ta, ko ji ma je sam Ustav (čl. 73, stav 4) pri zna vao neo gra ni če no pra vo u 
po gle du is po lja va nja po li tič kih uve re nja. Na osno vu čl. 234 i u slu ča ju stro ži jeg tu ma če-
nja, pro fe so ri uni ver zi te ta mo gli su bi ti ot pu šte ni ili pen zi o ni sa ni sa mo po pred lo gu ili s 
pri stan kom Uni ver zi tet skog ve ća (čl. 25 pod b Za ko na o uni ver zi te tu).4

Pre ne go su na stu pi la tro ji ca mi ni sta ra pro sve te u Pa ši će vim vla da ma vi ša na sta va 
u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca od vi ja la se na tri uni ver zi te ta i to: 1) Uni ver zi tet 

1)  Auto no mi ja Uni ver si te ta i Či nov nič ki za kon: Struč no mi šlje nje Sa ve ta Prav no ga fa kul te ta, Be o grad, 
1925, str. 6–7.

2)  Sve u či lišt ni za kon i pro ved be na na red ba o dr žav nim is pi ti ma, Za greb, 1895, str. 3–41.
3)  Sve u či lišt ni za kon i pro ved be na na red ba o dr žav nim is pi ti ma, Za greb, 1895, str. 3–41; Za kon o Uni ver-

zi te tu, Be o grad, 1905, str. 1–17.
4)  Auto no mi ja Uni ver si te ta i Či nov nič ki za kon: Struč no mi šlje nje Sa ve ta Prav no ga fa kul te ta, Be o grad, 

1925, str. 3–10.
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Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca u Be o gra du;1 2) Sve u či li šte Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i 
Slo ve na ca u Za gre bu,2 3) Uni ver za Kra lje vi ne Ser bov, Hr va tov i Slo ven cev v Lju blja ni.3

Na uni ver zi te ti ma, fa kul te ti ma i vi šim ško la ma u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 
u to ku škol ske 1919/20. go di ne ra di lo je ukup no 296 na stav ni ka, od to ga naj vi še na Sve-
u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu 142 (47,97%), Uni ver zi te tu u Be o gra du 94 (31.76%), 
Uni ver zi u Lju blja ni 57 (19,26%), fa kul te tu u Su bo ti ci 3 (1,01%), fa kul tet u Sko plju ni je 
imao na stav nog oso blja. Broj no sta nje na satvnog oso blja se u to ku škol ske 1923/24., ka-
da je ukup no bi lo 707 na stav ni ka, iz me ni lo u sle de ćem: na Sve u či li štu i vi šim ško la ma 
u Za gre bu bi lo je 312 (44,13%) na stav ni ka, na Uni ver zi te tu u Be o gra du 261 (36,92%), 
na Uni ver zi u Lju blja ni 97 (13.72%), Fa kul te tu u Su bo ti ci 23 (3,25%), fa kul te tu u Sko-
plju 14 (1,98%). Naj ve ća raz li ka u od no su i uče šću bro ja na stav ni ka po sto ja la je iz me đu 
Uni ver ze u Lju blja ni, gde je uče šće opa lo za 5,54%, i Uni ver zi te ta u Be o gra du, gde se 
po ve ća lo za 5,16%. Ova ko uoče na raz li ka naj re či ti je go vo ri o to me na ka kav na čin su po-
če le sa or ga ni za ci jom i funk ci o ni sa njem vi so ko škol ske in sti tu ci je u Kra lje vi ni, u pr vim 
go di na ma. Ka da se broj no sta nje na stav nog oso blja iz škol ske 1923/24. upo re di sa broj-
nim sta njem iz 1925/26. go di ne ka da je na uni ver zi te ti ma, fa kul te ti ma i vi šim ško la ma 

1)  U škol skoj go di ni 1919/20. Uni ver zi tet u Be o gra du je imao: 1) Prav ni fa kul tet sa bi bli o te kom; 2) Fi lo-
zof ski fa kul tet sa se mi na ri ma, in sti tu ti ma i za vo di ma; 3) Teh nič ki fa kul tet sa in sti tu ti ma i za vo di ma. U vre me nu 
od škol ske go di ne 1919/20. do škol ske go di ne 1924/25, na Uni ver zi te tu su otva re ni Po ljo pri vred ni, Me di cin ski 
i Pra vo slav no bo go slov ski fa kul tet. Ta ko đe, otva ra ni su se mi na ri, in sti tu ti, za vo di i bi bli o te ke, te pro ši ri va ni i 
po di za ni no vi ob je ka ti za se mi na re, in sti tu te, kli ni ke i za vo de na Me di cin skom, Po ljo pri vred nom, Pra vo slav-
no bo go slov skom i Fi lo zof skom fa kul te tu. U Be o gra du je od 30. av gu sta 1920. go di ne, bi la i Vi ša pe da go ška 
ško la. Be o grad skom uni ver zi te tu pri pa da li su i Prav ni fa kul tet u Su bo ti ci i Fi lo zof ski fa kul te te u Sko plju. Ovi 
su fa kul te ti osno va ni kao sa mo stal ni za vo di 1920. go di ne, a ra di li su po za ko nu o Uni ver zi te tu u Be o gra du, 
sa Op štom uni ver zi tet skom ured bom i ured bom Fi lo sof skog, od no sno Prav nog fa kul te ta ko je su va ži le za Be-
o grad ski uni ver zi tet. “Uni ver zi te ti, fa kul te ti i vi so ke ško le”, Al ma nah Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, 1, 
Za greb, 1922, str. 79–92; “Na sta va u Kra lje vi ni SHS”, Al ma nah Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, 3, Za greb 
1927/28, str. 82–88.

2)  U škol skoj go di ni 1920./21, Sve u či li šte je ima lo u svom sa sta vu ove fa kul te te: Ri mo ka to lič ki-bo go slov-
ski, Pra vo slov ni i dr ža vo slov ni, Mu dro slov ni, Li ječ nič ki (Me di cin ski) sa 3 kli ni ke, i Go spo dar sko-šu mar ski. Na 
Sve u či li štu je ukup no bio 21 se mi nar sa 2 pro se mi na ra i 25 na uč nih za vo da. Do škol ske 1925./26. go di ne u sa sta-
vu Sve u či li šta osta li su isti fa kul te ti kao i u 1920/21. škol skoj go di ni. Na Sve u či li štu je i ta da bi lo 21 smi nar sa 
2 pro se mi na ra, ali broj na uč nih za vo da po ve ćan je na 32, dok je broj kli ni ka pri Me di cin skom fa kul te tu po ve ćan 
na 8. U vre me mi ni stra pro sve te Sve to za ra Pri bi će vi ća 7. 12. 1924. go di ne Ve te ri nar ska vi so ka ško la pre tvo re na 
je u Ve te ri nar ski fa kul tet Sve u či li šta u Za gre bu sa 9 za vo da, 4 kli ni ke i po li kli ni kom. Mi ni star pro sve te Stje pan 
Ra dić pot pi sao je ured bu ko jom je Kra ljev ska vi so ka ško la za tr go vi nu i pro met u Za gre du pre tvo re na je u Eko-
nom sko-ko mer ci jal nu vi so ku ško lu sa ran gom uni ver zi tet skog fa kul te ta za iz u ča va nje eko nom sko-ko mer ci jal-
nih i nji ma srod nih na u ka. Za greb je još imao ove vi še ško le Kra ljev ska teh ni ča vi so ka ško la, dve aka de mi je: 
Kra ljev ska umjet nič ka i Kra ljev ska mu zič ka i Vi ša pe da go ška ško la. “Uni ver zi te ti, fa kul te ti i vi so ke ško le”, 
Al ma nah Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, 1, Za greb, 1922, str. 73, 79–92; “Na sta va u Kra lje vi ni SHS”, 
Al ma nah Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, 3, Za greb 1927/28, str. 82–88; 110; Pro svet ni gla snik, Slu žbe ni 
or gan Mi ni star stva pro sve te Kra lje vi ne SHS, XLII, 1–2, Be o grad 1926, str. 3–10.

3)  Uni ver za u Lju blja ni osno va na je po Za ko nu od 23. ju la 1919. o Uni ver zi te tu Kra ljev stva Sr ba, Hr va ta i 
Slo ve na ca u Lju blja ni. Od osni va nja, za Uni ver zu je va žio Za kon o uni ver zi te tu od 27. fe bru a ra 1905. go di ne sa 
ured ba ma, po ko jem je ra dio Be o grad ski uni ver zi tet. Uni ver za je ot vre na škol ske 1919/20. go di ne i ima la je Te-
o lo ški, Fi lo zof ski i Prav ni fa kul tet u pot pu nom obi mu, Teh nič ki sa pr vom i dru gom, dok je Me di cin ski otvo ren 
sa pr vom s ci ljem da se usta no vi na dve pr ve pri prav ne go di ne. U sa sta vu Uni ver ze bi lo je 34 se mi na ra, in sti tu ta 
i jed na bo ta nič ka ba šta. Lju blja na je još ima la i Kon zer va to ri jum. Do vre me na škol skih 1924/25. i 1925/26. 
go di ne Uni ver za je na pet fa kul te ta pro ši re na sle de ćim ode lje nji ma, in sti tu ti ma i se mi na ri ma. Na Fi lo zof skom 
fa kul te tu sa 3 se mi na ra. Na Prav nom fa kul te tu sa 1 se mi na rom. Teh nič ki fa kul tet je iz osno vi ce in sti tu ta do bio 
je 4 ode lje nja i 7 in sti tu ta. U Lju blja ni je na sta vio da ra di i Ju go slo ven ski kon zer va to rij i mu zič ka ško la kao 
vi ši škol ski za vod. “Uni ver zi te ti, fa kul te ti i vi so ke ško le”, Al ma nah Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, 1, Za-
greb, 1922, str.73, 79–92; “Na sta va u Kra lje vi ni SHS” Al ma nah Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, 3, Za greb 
1927/28, str. 82–88, 110; “Za kon o Uni ver zi te tu Kra ljev stva Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca u Lju blja ni”, Slu žbe ne 
no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, I, 85, Be o grad, 1919, str. 1.
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u Kra lje vi ni bi lo ukup no 742 na stav ni ka i to: na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu 
332 (44,74%), na Uni ver zi te tu u Be o gra du 265 (35,71%), na Uni ver zi u Lju blja ni 103 
(13,88%), na Fa kul te tu u Su bo ti ci 25 (3,37%) i na Fa kul te tu u Sko plju 17 (2.29%) do bi ja 
se sle de ći re zul tat: na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu po ve ća lo se za 0,61%, na 
Fa kul te tu u Sko plju uve ća lo se za 0,31%, na Uni ver zi u Lju blja ni za 0,16%, na Fa kul te tu 
u Su bo ti ci za 0,12%, dok je na Uni ver zi te tu u Be o gra du uče šće na stav ni ka u ukup nom 
bro ju opa lo je za 1,21%. Ova ka vo uve ća nja na stav nog oso blja uka zi va lo je na za ne mar lji-
vo ma li raz voj uni ver zi te ta, fa kul te ta i vi ših ško la od 0,12% do 0,61%, od no sno u slu ča ju 
Uni ver zi te ta u Be o gra du uka zi va lo je na pad od 1,21%1 (vi de ti Ta be lu A).

Na uni ver zi te ti ma, fa kul te ti ma i vi šim ško la ma u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 
u to ku škol ske 1923/24. go di ne stu di ra lo je 11.223 stu den ta. Od to ga bro ja na Uni ver zi-
te tu u Be o gra du stu di ra lo je 5.464 (48,68%), na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu 
4.123 (36,74%), na Uni ver zi u Lju blja ni 1.151 stu de na ta (10,25%), na Fa kul te tu u Su bo ti-
ci 369 (3,29%) i na Fa kul te tu u Sko plju 116 (1,03%). U to ku škol ske 1925/26. go di ne bi lo 
je ukup no 10.970 stu de na ta u Kra lje vi ni. Od tog bro ja na Uni ver zi te tu u Be o gra du bi lo je 
5.380 (49,04%), na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu 4.428 (40,36%), na Uni ver zi u 
Lju blja ni 1.080 (9,85%), na Fa kul te tu u Sko plju 82 (0,75%), dok na Fa kul te tu u Su bo ti ci 
ni je bi lo stu de na ta. Naj ve će uve ća nje bro ja stu de na ta ima lo je Sve u či li šte i vi še ško le u 
Za gre bu, ukup no 3,62%, i Uni ver zi tet u Be o gra du, od 0,36%. Na osta lim uni ver zi te ti ma 
i fa kul te ti ma za be le žen je pad bro ja stu de na ta. Na Fa kul te tu u Su bo ti ci broj stu de na ta je 
opao za 3,29%, jer u to ku škol ske 1925/26. go di ne i ni je bi lo stu de na ta. Na Uni ver zi u 
Lju blja ni broj stu de na ta je opao 0,40%, a na Fa kul te tu u Sko plju za 0,28%. Pra zni nu na-
sta lu istu pa njem fa kul te ta u Su bo ti ci iz si ste ma vi so kog škol stva 1925/26. go di ne go to vo 
iz ve sno kom pen zo va lo je Sve u či li šte u Za gre bu2 (vi de ti Ta be lu B).

Tabela B - Broj studenata na univerzitetima, fakultetima i višim školama u Kraljevini Srba, Hrvata 
i Slovenaca od 1923. do 1929. godine

1)  „ Na stav no oso blje na fa kul te ti ma’’, Sta ti stič ki go di šnjak za 1929. go di nu, Be o grad, 1932, str. 390–393.
2)  „ Vi ša na sta va: “Stu den ti’’, Sta ti stič ki go di šnjak za 1929. go di nu, Be o grad, 1932, str. 370–371.

1923/24. 1924/25. 1925/26. 1926/27. 1927/28. 1928/29.

Fakultet u 
Subotici

Muški 348 161 0 326 357 332

Ženski 21 16 0 20 35 39
ukupno 369 177 0 346 392 371

Univerzitet 
u Beogradu

Muški 4 289 4.023 4.193 4.781 4.386 4.896

Ženski 1 175 1.207 1.187 1.394 1.295 1.403
ukupno 5.464 5.230 5.380 6.175 5.681 6.299

Fakultet u 
Skpolju

Muški 61 55 33 47 35 18

Ženski 55 66 49 60 54 53
ukupno 116 121 82 107 89 71

Sveučilište 
u Zagrebu

Muški 3.567 3.496 3.683 3.710 3.777 3.564

Ženski 556 632 745 861 889 944
ukupno 4.123 4.128 4.428 4.571 4.666 4.508

Univerza u 
Ljubljani

Muški 1 084 1.259 1.005 1.155 1.181 1.148

Ženski 67 90 75 88 100 137
ukupno 1.151 1.349 1.080 1.243 1.281 1.285

Izvor: ‘’Viša nastava: Studenti’’, Statistički godišnjak za 1929. godinu, Beograd, 1932, str. 370–371.
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Fi nan si ra nje uni ver zi te ta, fa kul te ta i vi ših ško la u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve-
na ca u vre me nu 1924. i 1925. go di ne ostva re no je na osno vu sred sta va ko ja su u Fi-
nan sij skom za ko nu od 31. mar ta 1924. go di ne do de lje na Mi ni star stvu pro sve te ukup no 
579.262.942,65 di na ra (5,56%) od ukup nih sred sta va dr žav nog bu dže ta.

Od su me na me nje ne Mi ni star stvu pro sve te za vi so ko i vi še škol stvo iz dvo je no je 
83.335.265,68 di na ra (14,39%).1

Fi nan si ra nje u 1925/26. ostva re no je na osno vu Za ko na o bu džet skim dva na e sti na ma 
za 1925/26. go di nu, u vre men skom pe ri o du od 1. apri la 1925. do 1. apri la 1926.

Na osno vu sred sta va od 83.335.265,68 di na ra na me nje nih vi so kom i vi šem škol stvu 
iz bu dže ta za 1924/25. go di nu fi  nan si ra nje uni ver zi te ta, fa kul te ta i vi ših ško la iz vr še no je 
u sle de ćem od no su. Naj vi še sred sta va do de lje no je Uni ver zi te tu u Be o gra du 42.877.542 
di na ra (51,45%), Sve u či li štu u Za gre bu 31.974.858,8 di na ra (38,37%), Uni ver zi u Lju blja-
ni 7.717.863,2 di na ra (9,26%), Fa kul te tu u Sko plju 439.586,8 di na ra (0,53%) i Fa kul te tu 
u Su bo ti ci 325.414,4 di na ra (0,39%) (vi de ti Ta be lu C).

Uni ver zi tet u Be o gra du sa fa kul te ti ma u Su bo ti ci i Sko plju imao je ob je di nje nu struk-
tu ru fi  nan si ra nja u če ti ri par ti je: „ Po vi ši ce i una pre đe nja uka znog i stal nog oso blja’’ (par-
ti ja 282) ukup no 50.000 di na ra (0,06%), „ Do da ci, si ste ma ti zo va ni i ugo vor ni ho no ra ri’’ 
(par ti ja 283) ukup no 738.400 (0,88%), „ Put ni i se lid be ni tro ško vi, kao i pu to va nje pro-
fe so ra po Uni ver zi te ti ma u Kra lje vi ni i u ino stran stvu i do ček stra nih pro fe so ra i na uč ni-
ka’’ (par ti ja 288) ukup no 150.000 (0,18%) i „ Do da ci na sku po ću’’ (par ti ja 290) ukup no 
12.596.000 di na ra (15,10%). Ukup no uče šće ovih par ti ja u bu dže tu bi lo je 13.534.400 
di na ra (16,23%). Struk tu ra pre ma ko joj je vr še na ras po de la sred sta va na Uni ver zi te tu u 
Be o gra du sa fa kul te ti ma u Su bo ti ci i Sko plju oform lje na je na sle de ći na čin: Fa kul tet u 
Su bo ti ci do bio je 325.414,4 di na ra (0,39%), Fa kul tet u Sko plju 439.586,6 di na ra (0,53%), 
a Uni ver zi tet u Be o gra du bez za jed nič ke če ti ri par ti je fi  nan si ran je sa 29.343.142. di na ra 
(35,21%). Če ti ri za jed nič ke par ti je ko ji ma su fi  nan si ra ni Uni ver zi tet u Be o gra du i fa kul-
te ti u Su bo ti ci i Sko plju iz no si le su 13.534.400 di na ra (16,23%) sred sta va na me nje nih 
uni ver zi te ti ma i fa kul te ti ma u Kra lje vi ni (vi de ti Ta be lu C).

Na Uni ver zi te tu u Be o gra du naj vi še su bi le fi  nan si ra ne sle de će dve par ti je: „ Po tre be 
te o ret ske i prak tič ne obu ke’’ (par ti ja 289) sa 13.250.000 (15,90%) i „ Po di za nje no vih 
zgra da, adap ta ci je i ure đe nje za vo da’’ (par ti ja 291) sa 10.000.000 di na ra (12%). Ukup no 
uče šće ovih par ti ja u bu dže tu bi lo je 27,90%. Na tre ćem me stu po uče šću u fi  nan si ra nju 
bi la je par ti ja (286) „ Uprav ni tro ško vi’’ sa 1.400.000 di na ra (1,68%)2 (vi de ti Ta be lu C).

Pre ma bu džet skim dva na e sti na ma za 1925/26. go di nu, na osno vu no vih kre di ta naj-
vi še je fi  nan si ra na na Uni ver zi te tu u Be o gra du par ti ja (291) „ Po di za nje no vih zgra da, 
adap ta ci je i ure đe nje za vo da’’. Fi nan si ra nje je osta vre no u sle de ćim iz no si ma: 3.000.000 
di na ra (0,45%) od ukup no 665.026.201,33 za april–ju li 1925; 1.000.000 (0,14%) od ukup-
no 695.895.405,33 di na ra za av gust–no vem bar 1925. i 2.480.000 (0,30%) od ukup no 
814.584.070,23 di na ra za de cem bar 1925. – mart 1926.3

1)  “Uni ver zi te ti”, Fi nan sij ski za kon od 31. mar ta 1924. za bu džet sku 1924/25, Sa ra je vo, 1924, str. 74–90;
 Lju bo drag Di mić, Kul tur na po li ti ka u Kra lje vi ni Ju go sla vi ji: 1918–1941, I–III, Be o grad, 1997, str.I/84.
2)  “Uni ver zi te ti”, Fi nan sij ski za kon od 31. mar ta 1924. za bu džet sku 1924/25, Sa ra je vo, 1924, str. 74–90;
3)  „ Za kon o bu džet skim dva na e sti na ma za me se ce april, maj, jun i ju li 1925. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne 

Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 72, Be o grad, 1925, str. 1–35.; „ Za kon o bu džet skim dva na e sti na ma 
za me se ce av gust, sep tem bar, ok to bar i no vem bar 1925. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i 
Slo ve na ca, VII, 173, Be o grad, 1925, str. 1–26; „ Za kon o bu džet ski dva na e sti na ma za me se ce de cem bar 1925. 
go di ne i ja nu ar, fe bru ar i mart 1926. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 276, 
Be o grad, 1925, str. 1–24.
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Sve u či li šte u Za gre bu fi  nan si ra no je sa 31.974.858,8 di na ra (38,37%) iz ukup ne su-
me od 83.335.265,68 di na ra za 1924/25. go di nu. Naj vi še su bi le fi  nan si ra ne dve par ti je: 
„ Do da ci na sku po ću’’ (par ti ja 290) sa 10.030.000 di na ra (12,03%) i „ Po di za nje no vih 
zgra da, adap ta ci je i ure đe nje za vo da’’ (par ti ja 291) sa 9.934.750 (11,92%). Ukup no uče-
šće ovih par ti ja u sred stvi ma na me nje nim za fi  nan si ra nje uni ver zi te ta i fa kul te ta bi lo je 
23,96%. Na tre ćem me stu po iz dvo je nim sred stvi ma na Sve u či li štu u Za gre bu bi la je par-
ti ja (289) „ Po tre be te o ret ske i prak tič ne obu ke’’ sa 4.224.000 di na ra (5,07%). Za ovom 
par ti jom sle di le su: „ Uprav ni tro ško vi’’ (par ti ja 286) sa 3.020.000 di na ra (3,62%), „ Pla te 
uka znog i stal nog oso blja’’ (par ti ja 280) sa 1.721.951,8 (2,07%) i „ Pla te ne u ka znih na stav-
ni ka i osta log ne u ka znog, po moć nog i ugo vor nog oso blja’’ (par ti ja 284) sa 802.083 di na ra 
(0,96%). Na Sve u či li štu u Za gre bu ni je bi la fi  nan si ra na par ti ja „ Pla te no vih ne u ka znih 
na stav ni ka i osta log ne u ka znog, po moć nog i ugo vor nog oso blja, ka da bu du po sta vlje ni’’ 
(par ti ja 285). Sa dru ge stra ne, je di no na Sve u či li štu u Za gre bu bi la je fi  nan si ra na par ti ja 
(292) „ Pro sla va 50-go di šnji ce Sve u či li šta u Za gre bu’’ sa 100.000 di na ra (0,12%) i par ti-
ja (295) „ Do grad nja i adap ta ci ja zgra de za Vi so ku tr go vač ku ško lu u Za gre bu’’ ukup no 
100.000 di na ra (0,12%)1 (vi de ti Ta be lu C).

Pre ma bu džet skim dva na e sti na ma za 1925/26. go di nu, u vre men skom pe ri o du od 
apri la do ju la 1925. go di ne pre sta li su da va že par ti je ko je su bi le odo bre ne bu dže tom 
dr žav nih ras ho da i pri ho da za 1924./25. go di nu. Na Uni ver zi te tu u Za gre bu pre sta la je da 
va ži par ti ja (291) „ Po di za nje no vih zgra da, adap ta ci ja i ure đe nje za vo da’’, u sub po zi ci ji 
2 „ Dug za do vr še nje tre ćeg ka ta na po sto je ćoj zgra di Teh nič ke vi so ke ško le’’, u uče šću 
od 89.250 di na ra (0,11%) u de lu bu dže ta dr žav nih ras ho da i pri ho da za 1924/25. go di nu, 
ko ji su se od no si li na uni ver zi te te i fa kul te te u Kra lje vi ni. Pre sta le su da va že par ti je (292) 
„ Pro sla va 50-go di šnji ce Sve u či li šta u Za gre bu’’, sa uče šćem od 100.000 di na ra (0,12%) 
i par ti ja (295) „ Do grad nja i adap ta ci ja zgra de za Vi so ku tr go vač ku ško lu u Za gre bu’’ sa 
uče šćem od 100.000 di na ra (0,12%) u de lu bu dže ta za vi so ko škol stvo.2

Za pe riod de cem bar 1925. – mart 1926. fi  nan si ra nje je iz vr še no no vim kre di ti ma 
ko jim su po ve ća ne po je di ne par ti je ras ho da pre ko iz no sa kre di ta ko ji su bi li utvr đe ni, tj. 
odo bre ni u bu dže tu dr žav nih ras ho da i pri ho da od 31. mar ta 1924. za 1924/1925. go di-
nu. Od ukup ne su me kre di ta ko ji ma su po ve ća ne po je di ne par ti je ras ho da u bu dže tu za 
1924/1925, Mi ni star stvu pro sve te pri pa lo je 7.195.200 di na ra (0,88%) od 814.584.070,23 
di na ra. Na Sve u či li štu u Za gre bu u okvi ru par ti je (289) „ Po tre be te o ret ske i prak tič ne 
obu ke’’ fi  nan si ra ne su po tre be za bo ta nič ki vrt i za vod Kra ljev skog sve u či li šta u Za gre bu 
(no va sub po zi ci ja 34) sa uče šćem od 75.000 di na ra (0,009%).3

Pre ma bu dže tu za vi so ko škol stvo od 83.335.265,68 di na ra za 1924/25. go di nu Uni-
ver za u Lju blja ni fi  nan si ra na je sa 7.717.863,2 di na ra (9,26%) svih sred sta va. Naj vi še 
su bi le fi  nan si ra ne dve par ti je: „ Do da ci na sku po ću’’ (par ti ja 290) 3.737.400 (4,47%) 
i „ Po tre be te o ret ske i prak tič ne obu ke’’ (par ti ja 289) 975.000 (1,17%). Ukup no uče šće 
ovih par ti ja u sred stvi ma bi lo je 4.712.400 di na ra (5,65%). Na tre ćem me stu po iz dvo je-
nim sred stvi ma bi la je par ti ja (280) „ Pla te uka znog i stal nog oso blja’’ sa 620.567,8 di na ra 
(0,74%) iz dvo je nih sred sta va. Da lje su sle di le ove par ti je: „ Po di za nje no vih zgra da, adap-
ta ci je i ure đe nje za vo da’’ (291) sa 535.000 (0,64%) i „ Do da ci, si ste ma ti zo va ni i ugo vor ni 

1)  “Uni ver zi te ti”, Fi nan sij ski za kon od 31. mar ta 1924. za bu džet sku 1924/25, Sa ra je vo, 1924, str. 74–90.
2)  „ Za kon o bu džet skim dva na e sti na ma za me se ce april, maj, jun i ju li 1925. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne 

Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 72, Be o grad, 1925, str. 1–35.
3)  „ Za kon o bu džet ski dva na e sti na ma za me se ce de cem bar 1925. go di ne i ja nu ar, fe bru ar i mart 1926. go-

di ne’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 276, Be o grad, 1925, str. 1–24.
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ho no ra ri’’ (par ti ja 283) sa 521.000 di na ra (0,62%). Na Uni ver zi u Lju blja ni naj ma nje je bi-
la fi  nan si ra na par ti ja „ Pla te no vih ne u ka znih na stav ni ka i osta log ne u ka znog, po moć nog 
i ugo vor nog oso blja, ka da bu du po sta vlje ni’’ (285) sa sve ga 3.600 di na ra (0,004%) iz dvo-
je nih sred sta va. Je di no na Uni ver zi u Lju blja ni bi la je fi  nan si ra na par ti ja (295) „ Na bav ka 
tran sfor ma to ra i raz vod ni ka za Elek tro teh nič ki in sti tut Uni ver zi te ta u Lju blja ni’’ sa ukup-
no 700.000 di na ra (0,84%)1 (vi de ti Ta be lu C).

Sve to zar Pri bi će vić kao mi ni star pro sve te Kra lje vi ne SHS

Sve to zar Pri bi će vić je kao mi ni star pro sve te te žio da kul tur na i pro svet na po li ti ka 
bu du de mo krat ske i li be ral ne, ova kva na sto ja nja bi la su u skla du sa na me rom da se Kra-
lje vi na Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca iz gra di kao de mo krat ska dr ža va. Spro vo đe nje ta kve po-
li ti ke sma tra lo se nu žnim i iz vo di lo se uz od re đe nu oštri nu u uslo vi ma ne do stat ka op šte 
du hov ne i na ci o nal ne ori jen ta ci je i ne do stat ka ose ća ja du žno sti pre ma na ro du i dr ža vi. 
Kao mi ni star pro sve te bio je pro tiv nik pro svet nih auto no mi ja, ve li ki za go vor nik dr žav-
nih ško la, pri sta li ca to ga da škol ske vla sti ostva re su ve re nu vlast nad ško lom i da je ne 
de le čak ni sa cr kve nim or ga ni za ci ja ma. Za go va rao je stav pre ma ko me stra ni po da ni ci, 
iz u zi ma ju ći ru sku emi gra ci ju, ni su mo gli da vr še na sta vu u ško li. In si sti rao je na to me da 
se rad pro svet nih rad ni ka od vi ja u skla du sa Usta vom, za ko ni ma i za kle tvom, uko li ko bi 
nji hov rad bio pro ti van du hu ovih ak ta bio je za ot pu šta nje iz dr žav ne slu žbe. Za la gao se 
za uni fi  ka ci ju škol stva i ujed na ča va nje škol ske na sta ve u svr hu ostva re nja osnov nog ci lja 
ce lo kup ne dr žav ne i na ci o nal ne po li ti ke – kom pro mi snog uni ta ri zma.2

U vre me svog man da ta mi ni stra pro sve te Sve to zar Pri bi će vić je is ti cao da cilj pro-
sve te u Kra lje vi ni SHS ni je „ da od na ro đu je gra đa ne dru gog je zi ka i dru ge ra se’’, ka ko 
su če sto mo gle da se ču ju op tu žbe, ali u isto vre me na gla ša vao je kao jed nu od osnov nih 
du žno sti pro sve te eli mi na ci ju po sle di ca ma đa ri za ci je i ger ma ni za ci je ko je su kroz ško lu 
i pro sve tu ši ri li ra ni ji re ži mi.3 Ka da je reč o Sve to za ru Pri bi će vi ću kao mi ni stru pro sve te 
tre ba na po me nu ti da su ga ne mač ka di plo ma ti ja i štam pa ozna ča va le kao pro tiv ni ka ma-
nji na, u pr vom re du folk sdoj čer skog kul tur nog udru že nja Kul tur bund i po li tič ke stran ke 
Ne ma ca.4

U vre me svo jih man da ta mi ni stra pro sve te u ne ko li ko vla da Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta 
i Slo ve na ca Sve to zar Pri bi će vić je spro veo u ži vot ne ko li ko va žnih ak ta iz svo je nad le žno-
sti. Oza ko nio je Ured bu o vi šoj pe da go škoj ško li, od 30. av gu sta 1920. go di ne, na osno vu 
ko je su otvo re ne vi še pe da go ške ško le u Be o gra du i Za gre bu. Svo jim ak tom od 27. de-
cem bra 1920. go di ne po dr žao je osni va nje Po ljo pri vred ne sred nje ško le u ran gu pot pu ne 
sred nje ško le, ak tom od 30. no vem bra 1921. go di ne po dr žao je osni va nje Ni že sred nje 

1)  „ Uni ver zi tet’’, Fi nan sij ski za kon od 31. mar ta 1924. za bu džet sku 1924/25, Sa ra je vo, 1924, str. 74–90.
2)  Gor da na Pa vlo vić-La za re vić, „ Bi o gra fi  je’’, Mi ni star stvo pro sve te i mi ni stri Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i 

Slo ve na ca i Kra lje vi ne Ju go sla vi je: 1918–1941, Be o grad, 2000, str. 124; Lju bo drag Di mić, Kul tur na po li ti ka u 
Kra lje vi ni Ju go sla vi ji: 1918–1941, I–III, Be o grad, 1997, str. I/218–220.

3)  Di sku si ja mi ni stra pro sve te Sve to za ra Pri bi će vi ća na 101. re dov nom sa stan ku Na rod ne skup šti ne Kra-
lje vi ne SHS od 24. ju la 1922. go di ne, Ste no graf ske be le ške Na rod ne skup šti ne Kra lje vi ne, knj. V, Be o grad 1922, 
ci ti ra no pre ma: Lju bo drag Di mić, Kul tur na po li ti ka u Kra lje vi ni Ju go sla vi ji: 1918–1941, I–III, Be o grad, 1997, 
str. I/218–219.

4)  Zo ran Ja nje to vić, De ca ca re va, pa stor čad kra lje va: Na ci o nal ne ma nji ne u Ju go sla vi ji 1918–1941, 
Be o grad, 2005, str. 239–240.

DUŠAN BAJAGIĆ     Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić
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po ljo pri vred ne ško le u ran gu ne pot pu ne sred nje ško le, ak tom od 16. av gu sta 1924. go di ne 
pre ma pot pi sao je osni va nje Bol ni čar ske pod o fi  cir ske ško le u ran gu dvo ra zrerd ne sred nje 
ško le. Od lu kom od 20. fe bru a ra 1925. go di ne Sve to zar Pri bi će vić je na re dio Pro svet nom 
sa ve tu da pri stu pi de fi  ni tiv nom ra du sa ci ljem da se ujed na či za kon o ure đe nju ško la 
u Kra le vi ni SHS na osno vu do ta da iz ra đe nih 17 za kon skih pro je ka ta. Po sao na ovom 
pro jek tu spo ro je na pre do vao i kao Plan i pro gram za če tvo ro ra zrd ne osnov ne ško le pri-
hva ćen je tek 1926. go di ne. Sve to zar Pri bi će vić je kao mi ni star pro sve te do pri neo još i 
otva ra nju Ško le za sle pu de cu u Ze mu nu. Sa du žno sti mi ni stra pro sve te pre ma pot pi si vao 
je pra vi la ko ji ma je osnov ni cilj bio pru ža nje neo p hod ne po mo ći si ro ma šnim uče ni ci ma 
u to ku ško lo va nja. Ipak, bio je pri nu đen da raz voj pro sve te i kul tu re te sno ve že za re al ne 
fi  nan sij ske mo guć no sti i sna gu dr ža ve.1

U vre me svog man da ta mi ni stra pro sve te od 6. 11. 1924. do 18. 7. 1925. go di ne 
Sve to zar Pri bi će vić je pre ma pot pi sao ne ko li ko ak ta ko ja su se od no si la na uni ver zi te te, 
fa kul te te i vi še ško le u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca. Je dan od tih ak ta je Ukaz od 
7. de cem bra 1924. go di ne pre ma pot pi san od stra ne mi ni stra pro sve te, a po sa slu ša nju 
Aka dem skog se na ta Sve u či li šta Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca u Za gre bu ko jim 
je bi lo re še no da se Vi so ka ve te ri nar ska ško la u Za gre bu pre tvo ri u Ve te ri nar ski fa kul tet 
Sve u či li šta Kra le vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca u Za gre bu.2 Iz me đu osta lih mo že da se 
iz dvo ji Ovla šće nje od 2. fe bru a ra 1925. go di ne ko jim je od re đe no pro ši re nje nad le žno sti i 
in ge ren ci ja rek to ra uni ver zi te ta, vi ših ško la i de ka na fa kul te ta, kao i uprav ni ka in sti tu ci ja 
kul tu re i dru gih, ko je su sta ja le pod Mi ni star stvom pro sve te u Kra lje vi ni SHS, u vre me nu 
po li kvi da ci ji po kra jin skih upra va.3 Po tom je Ured ba o iz me na ma i do pu na ma u Ured bi 
Prav nič kog fa kul te ta od 1. fe bru a ra 1906. go di ne pre ma pot pi sa na 8. ma ja 1925, a od no si-
la se na Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du.4 Za tim je 23. ma ja 1925. go di ne odo brio 
Sta tut la bo ra to ri ja za stro jar stvo na kr. teh nič koj vi so koj ško li u Za gre bu5 i 30 ma ja 1925. 
go di ne Ured bu o iz me na ma i do pu na ma u Ured bi Fi lo sof skog fa kul te ta.6 Sve to zar Pri bi-
će vić je kao mi ni star pro sve te pre ma pot pi sao još i ukaz o osnva nju ka te dra za et no lo gi ju 
i et no gra fi  ju na Sve u či li štu u Za gre bu. Ukaz o osni va nju do net je na pred log mi ni stra pro-
sve te, a na osno vu čl. 49 Sve u či lo šnog za ko na od 1874. go di ne, od no sno 1894.7

Sve to zar Pri bi će vić je u vre me svog man da ta kao mi ni stra pro sve te pre ma pot pi sao 
1378 ak ta ko ja su se od no si la na uni ver zi te te, fa kul te te i vi še ško le u Kra lje vi ni. Naj vi še 
ak ta je pre ma pot pi sao za Sve u či li šte i vi še ško le u Za gre bu – 80 (58,39%) od 137 ak ta. 
U ak ti ma je pro pi sao sle de će funk ci je: or ga ni za ci o ne 12 (8,76%) nor ma tiv no-prav ne 84 

1)  Gor da na Pa vlo vić-La za re vić, „ Bi o gra fi  je’’, Mi ni star stvo pro sve te i mi ni stri Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i 
Slo ve na ca i Kra lje vi ne Ju go sla vi je: 1918–1941, Be o grad, 2000, str. 124; Lju bo drag Di mić, Kul tur na po li ti ka u 
Kra lje vi ni Ju go sla vi ji: 1918–1941, I–III, Be o grad, 1997, str. I/218–220.

2)  „ Ukaz od 7. de cem bra 1924. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 9, 
Be o grad, 1925, str. 1.

3)  „ Ovla šće nje od 2. fe bru a ra 1925. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 
33, Be o grad, 1925, str. 1.

4)  „ Ured ba o iz me na ma i do pu na ma u Ured bi Prav nič kog fa kul te ta od 1. fe bru a ra 1906. go di ne’’, Slu žbe-
ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 123, Be o grad, 1925, str. 1.

5)  „ Sta tut la bo ra to ri ja za stro jar stvo na kr. teh nič koj vi so koj ško li u Za gre bu’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne 
Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 130, Be o grad, 1925, str. 6.

6)  „ Ured ba o iz me na ma i do pu na ma u Ured bi Fi lo zof skog fa kul te ta’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, 
Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 141, Be o grad, 1925, str. 1.

7)  „ Ukaz od 26. ja nu a ra 1925. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 53, 
Be o grad, 1925, str. 1.

8)  Vred no sti pro pi sa nih funk ci ja u ak ti ma is ka za ne su u re al nim bro je vi ma. Ak ti ko ji su ov de ana li zi ra ni 
naj če šće ima ju slo že nu struk tu ru i je dan akt mo že da pro pi še vi še raz li či tih funk ci ja.
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(61,31%), ma te ri jal ne 13 (9,49%), ka drov ske 47 (34,31%). Ka drov ske funk ci je de li le su 
se na: po sta vlje nja 5 (3,65%), pen zi o ni sa nja 7 (5,11%), ostav ke 3 (2,19%), una pre đe nja 
32 (23,36%). Osta lih funk ci ja1 bi lo je 33 (24,09%).

Pre ma Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du, Sve to zar Pri bi će vić je pre ma pot pi sao 
40 (29,20%) od 137 ak ta. Ak ti ma je pro pi sao sle de će funk ci je: or ga ni za ci o nih 6 (4,38%), 
nor ma tiv no-prav nih 45 (32,85%), ma te ri jal nih 8 (5,84%), ka drov ske 24 (17,52%). Ka-
drov ske funk ci je de li le su se na: po sta vlje nja 4 (2,92%), pen zi o ni sa nja 3 (2,19%), ostav ke 
1 (0,73%) i una pre đe nja 16 (11,68%). Osta lih funk ci ja bi lo je 16 (11,68%).

Na Uni ver zu u Lju blja ni od no si lo se 7 (5,11%) od 137 ak ta. Ovim ak ti ma mi ni star 
pro sve te pro pi sao je sle de će funk ci je: or ga ni za ci o ne 2 (1,46%), nor ma tiv no-prav nih 13 
(9,49%), ma te ri jal ne 2 (1,46%), ka drov skih 7 (5,11%). Ka drov ske funk ci je ob u hva ta le 
su: po sta vlje nja 1 (0,73%), či nov nik na ras po lo že nju 1 (0,73%), una pre đe nja 5 (3,65%). 
Osta lih funk ci ja ni je bi lo.

Za Fa kul tet u Sko plju pre ma pot pi sao je 5 (3,65%) od 137 ak ta. Nji ma su pro pi sa-
ne ove funk ci je: or ga ni za ci o ne 2 (1,46%), nor ma tiv no-prav nih 11 (8,03%), ma te ri jal ne 
2 (1,46%), ka drov skih 5 (3,65%). Ka drov ske funk ci je de li le su se na: po sta vlje nja 1 
(0,73%), pen zi o ni sa nja 1 (0,73%) i 3 (2,19%) una pre đe nja.

Pro na đe no je 3 (2,19%) od 137 ak ta ko ja su svr sta na u op štu gru pu uni ver zi te ti, jer 
se ni je mo glo do kra ja utvr di ti na ko ji od uni ver zi te ta ili fa kul te ta se od no se. Ova tri ak ta 
sa sto ja la su se od 2 (1,46%) ko ji ma su pro pi sa ne ka drov ske funk ci je una pre đe nja i ak ta 
ko jim je pro pi sa na osta la funk ci ja 1 (0,73%).

Na Fa kul te tu u Su bo ti ci pre ma pot pi sa na su 2 (1,46%) od 137 ak ta. Funk ci je ko je 
su pro pi sa ne bi le su: nor ma tiv no-prav ne 2 (1,46%), ka drov ska 1 (0,73%). Pro pi sa na ka-
drov ska funk ci ja bi la je una pre đe nje 1 (0,73%). Osta lih funk ci ja bi la je 1 (0.73%) (vi de ti 
Ta be lu D).

Sve to zar Pri bi će vić je naj vi še ak ta pre ma pot pi sao za na stav no oso blje na uni ver zi-
te ti ma, fa kul te ti ma i vi šim ško la ma. Od ukup no 137 ak ta 126 se od no si lo na na stav no 
oso blje. Ovih 126 ak ta mo gu se iz dvo ji ti u uprav na ak ta2 i ak ta ko ji ma su do de lji va na 
od li ko va nja. Ako pa žnju usme ri mo sa mo na na stav ni ke, iz me đu sob nog od no sa ove dve 
vr ste ak ta mo gu će je sa gle da ti ka rak te ri sti ke upra ve i, uslov no re če no, po li ti ke da va nja 
od li ko va nja.

Naj vi še ak ta Sve to zar Pri bi će vić je pre ma pot pi sao pro fe so ri ma3 102 (80,95%) od 
ukup no 126. U osta lim pre ma pot pi sa nim ak ti ma, znat no ma nje su bi le za stu plje ne osta-
le ka te go ri je na stav nog oso blja: asi ste na ta 10 (7,93%), do ce na ta 9 (7,14%), pri sta va 3 
(2,38%). Po je di nač no naj ma nje aka ta je pre ma pot pi sa no pre ma rek to ri ma i de ka ni ma, po 
je dan (0,79%), me đu tim njih bi mo gli u kraj njem slu ča ju da pri dru ži mo pro fe so ri ma.

Na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu od nos pre ma pot pi sa nih uprav nih aka ta i 
aka ta ko ji ma su do de lje na od li ko va nja bio je sle de ći. Uprav nih aka ta bi lo je ukup no 46 
(36,51%), dok je ak ta ko ji ma su pre ma pot pi sa na od li ko va nja bi lo 33 (26,19%). Ta ko je 
mi ni star pro sve te Sve to zar Pri bi će vić za Sve u či li šte i vi še ško le u Za gre bu pre ma pot pi sao 
ukup no 79 (62,70%) od ukup no 126 aka ta.

1)  Pod osta lim funk ci ja ma pod ra zu me va na su od li ko va nja, na gra de ili ne ka dru ga slič na me ra. Ak ta ko ji-
ma je mi ni star pre ma pot pi si vao od li ko va nja ni su mo gla da se obe le že kao ak ta ni za ko no dav ne ni uprav ne ni 
sud ske vla sti.

2)  U uprav na ak ta po red aka ta po sta vlje nja či nov ni ka ura ču na ta su i ak ta ko ji ma je mi ni star pre ma pot pi-
sao: una pre đe nja, pen zi o ni sa nja, raz re še nja, sta vlje nje či nov ni ka na ras po la ga nje i ostav ke.

3)  U ka te go ri ju pro fe so ra ura ču na ti su za jed no re dov ni i van red ni pro fe so ri.

DUŠAN BAJAGIĆ     Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić
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Uprav nim ak ti ma pre ma pot pi sao je una pre đe nje ovih pro fe so ra: Iva Pe va le ka, Gu sta-
va Šam ša lo vi ća, Mi ho vi la Kom bo la, Bo ri sa Zar ni ka, Jo si pa Ma ri ća, Stje pa na Bak ši ća, 
Dra gu ti na Kni val da, An dri je Živ ko vi ća, Stje pa na Be la, Fra na Tu ća na, Stan ka Fran ka, 
Sreć ka Zu gli je, Pe tra Đu ri ća, Euge na Po da ub skog, Mi la Raj če vi ća, Ma ri ja Ki se lja ka, Stje-
pa na Pla sa ja, Ja ro sla va Sa ka ra, Lju de vi ta Ju ka va, Lo vra Bo sni ća, Fra na Zar ni ka, Fi li pa 
Lu ka sa, Fra na Lot ke, Hum ber ta Fa bri ja, Adol fa Saj ver ta, An dri je Živ ko vi ća, Bran ka Vod-
ni ka, pri sta va Bog da na Šo la je i asi ste na ta: Zo re Vo neš, Ći ri la Ko mo ta ra i Jo va na No va-
ko vi ća. Mi ni star pro sve te Sve to zar Pri bi će vić pre ma pot pi sao je 31 (24,60%) akt ko jim je 
una pre đe no na stav no oso blje na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu.

Sve to zar Pri bi će vić pre ma pot pi sao je ak ta ko ji ma su po sta vlje ni pro fe so ri: Vla di mir 
Dvor ni ko vić, pro fe sor gim na zi je, Edvard Šlaj men, pri mar ni le kar u Lju blja ni, Pe tar Bu-
lat, do cent Fi lo zof skog fa kul te ta u Sko plju, pri stav Lju de vit Šplajt, pro fe sor gim na zi je, i 
asi stent Jo ža Go stiš, se kun dar ni le kar u Lju blja ni. Mi ni star pro sve te je pre ma pot pi sao 5 
(3,97%) aka ta ko ji ma su po sta vlje ni na stav ni ci na Uni ver zi te tu i vi šim ško la ma u Za gre bu.

Do cent Pe tar Bu lat pre šao je sa Fi lo zof skog fa kul te ta u Sko plju na Uni ver zi tet u Za-
gre bu gde je po sta vljen za pro fe so ra na Ka te dri za et no lo gi ju i et no gra fi  ju na Fi lo zof skom 
fa kul te tu. Pre la zak je bio u ve zi sa od lu kom mi ni stra pro sve te Sve to za ra Pri bi će vi ća o 
osni va nju Ka te dre za et no lo gi ju i et no gra fi  ju na Fi lo zof skom fa kul te tu Sva u či li šta u Za-
gre bu. Ta ko je mi ni star pro sve te Sve to zar Pri bi će vić pre ma pot pi sao je dan (0,79%) akt 
ko jim je ostva ren pre la zak na stav ni ka sa jed ne vi so ko škol ske usta no ve na dru gu.

U vre me svog man da ta mi ni stra pro sve te Sve to zar Pri bi će vić pre ma pot pi sao je ak ta 
ko ji ma je pen zi o ni sa no 7 (5,55%) na stav ni ka na Sve u či li štu i vi so kim ško la ma u Za gre-
bu, i to: rek to ra La di sla va Po li ća i pro fe so re Al ber ta Ba za lu, Fra na Bar ca, Fi li pa Lu ka sa, 
Vla da na Mak si mo vi ća, Ni ko lu Đu ri ća i Mi ro slav Mi ku li či ća.

Pen zi o ni sa nje rek to ra La di sla va Po li ća i pro fe so ra Al ber ta Ba za le i Fra na Bar ca iza-
zva lo je ve li ku pa žnju ono vre me ne jav no sti, o če mu sve do či in ter vi ju mi ni stra pro sve te 
Sve to za ra Pri bi će vi ća li stu Vre me od 5. de cem bra 1924. go di ne. U jav no sti je bi lo i mi šlje-
nja da je ovo pen zi o ni sa nje bi lo mo ti vi sa no stra nač ko-po li tič kim raz lo zi ma.1 Aka dem ska 
jav nost na Be o grad skom uni ver zi te tu sma tra la je da su ovim pen zi o ni sa njem do ve de na u 
pi ta nje pra va na stav ni ka. Pen zi o ni sa nje ni je bi lo uči nje no pre ma Za ko nu o Uni ver zi te tu 
u Za gre bu – tj. pre ma za ko nu ko ji ne pri zna je auto no mi ju, već pre ma Za ko nu o či nov ni ci-
ma (čl. 4, 224 i 239) ko ji je bio op šti za kon i ko ji je va žio i za sve na stav ni ke vi so ko škol-
skih in sti tu ci ja u Kra lje vi ni, a sa mim tim i za Uni ver zi tet u Be o gra du. Ipak, čla no vi po 
ko ji ma su pro fe so ri Sve u či li šta u Za gre bu pen zi o ni sa ni ni su bi li iz nad pro pi sa na osno vu 
ko jih je po sto ja la auto no mi ja uni ver zi te ta. Aka dem ska jav nost na Be o grad skom uni ver-
zi te tu otvo re no je stra ho va la da bi se da ljom pri me nom ove pro ce du re u prak si do ve la u 
pi ta nje i stal nost po lo ža ja na stav ni ka i na Be o grad skom uni ver zi te tu ko ju su oni ima li 
pre ma Za ko nu i Op štoj ured bi o Uni ver zi te tu u Be o gra du.2

U vre me man da ta mi ni stra pro sve te Sve to za ra Pri bi će vi ća na Sve u či li štu i vi šim ško-
la ma u Za gre bu svo je ostav ke su da la 3 (3,97%) na stav ni ka: pro fe so ri Jan ko Ši mrak i 
Fra nja Šu mec ki i pri stav Va silj Der kač.

1)  Ivo Pe rić, Stje pan Ra dić 1871–1928, Za greb, 2003, str. 401–402.
2)  Auto no mi ja Uni ver si te ta i Či nov nič ki za kon: Struč no mi šlje nje Sa ve ta Prav no ga fa kul te ta, Be o grad, 

1925, str. 10.
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Na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du mi ni star pro sve te Sve to zar Pri bi će vić pre ma pot-
pi sao je za na stav ni ke 23 (18,25%) uprav na ak ta i 10 (7,94%) od li ko va nja. Ta ko je ukup no 
prem pot pi sao 33 (26,19%) od 126 ak ta.

Uprav nim ak ti ma pre ma pot pi sao je una pre đe nja pro fe so ra: Gr gu ra Jak ši ća, Ži va na Spa-
so je vi ća, To me Ži va no vi ća, Mi la na T. Lu ko vi ća, La za ra Sta no je vi ća, Vla da na Mak si mo vi ća, 
Si ni še Stan ko vi ća, Bo ri vo ja D. Mi lo je vi ća, Mi la na Mi lan ko vi ća i Mi la na Ge or gi je vi ća; do ce-
na ta: Vin ka Vi te zi ce, Mi haj la S. Ra do va no vi ća i Ti ho mi ra Ra do va no vi ća i asi ste na ta: Vla di sla-
va Bog da no vi ća, Ste va na J. Ja ko vlje vi ća i Jo va na To mi ća. Na Uni ver zi te tu i vi šim ško la ma u 
Be o gra du mi ni star pro sve te Sve to zar Pri bi će vić una pre dio je 16 (12.70%) na stav ni ka.

Po red to ga, po sta vio je ove na stav ni ke: pro fe so re Fi li pa Me di ća i Ne delj ka Div ca pro fe-
so re gim na zi ja, do cen ta Mi la na P. Dra ži ća, in že nje ra ge ne ral ne di rek ci je ka ta stra, i asi sten ta 
Si mu Mi lo je vi ća, pro fe so ra gim na zi je. Ta ko su pre ma pot pi sa nim ak ti ma mi ni stra pro sve te 
po sta vlje na ukup no 4 (3,17%) na stav ni ka.

Mi ni star pro sve te Sve to zar Pri bi će vić na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du prem pot pi-
sao je pen zi o ni sa nje dva (1,59%) pro fe so ra An dre Ste va no vi ća i Mi li ća Ra do va no vi ća. Sa du-
ge stra ne pre ma pot pi sao je ostav ku za asi sten ta Mi la na Prem bra, što pred sta vlja je dan (0,79%) 
akt ko ji se od no si na na stav ni ke.

Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Lju blja ni mi ni star pro sve te Sve to zar Pri bi će vić pre ma pot pi sao 
je 7 (5,55%) od 126 ak ta, ali ni je pre ma pot pi si vao ak ta ko ji ma su do de lji va na od li ko va nja.

U svo jim uprav nim ak ti ma una pre dio je 5 (3,97%) na stav ni ka i to pro fe so re: Jo si pa 
Uj či ća, Ma ti ju Sla vi ća, Alek san dra Sto ji če vi ća, Iva na Pri ja te lja i asi sten ta Fran ca To ma ni-
ća. Pre ma pot pi sao je po sta vlje nje jed nog (0,79%) pro fe so ra Ci ri la Žni dar ši ća, še fa Hi dro-
teh nič kog ode lje nja u Spli tu, a do cen tu Du ša nu Sr ne cu pre ma pot pi sao je sta nje či nov ni ka 
na ras po la ga nju – 1 (0,79%), u vre me tra ja nja nje go vog man da ta na rod nog po sla ni ka.

Na Fa kul te tu u Sko plju mi ni star pro sve te Sve to zar Pri bi će vić pre ma pot pi sao je 5 
(3,79%) od 126 ak ta. Ovih pet aka ta su bi la uprav na ak ta, mi ni star pro sve te Sve to zar Pri bi-
će vić ni je pre ma pot pi si vao ak ta ko ji ma je do de lji vao od li ko va nja na Fa kul te tu u Sko plju. 
Pre ma pot pi sao je 3 (2,38%) ak ta ko ji ma su una pre đe ni pro fe sor Pe tar Ko len dić i do cen-
ti: Vo ji slav Ra do va no vić i Pe tar S. Jo va no vić. Ta ko đe, pre ma pot pi sao je je dan (0,79%) 
akt ko jim je po sta vio za pro fe so ra Ći ru Tru hel ku, ku sto sa i uprav ni ka Ze malj skog mu ze-
ja u Sa ra je vu. Pen zi o ni sao je pro fe so ra Si mu Tro ja no vi ća, či me je pre ma pot pi sao je dan 
(0,79%) akt pen zi o ni sa nja.

Fa kul te tu u Su bo ti ci pre ma pot pi sao je je dan (0,79%) uprav ni akt i je dan (0,79%) akt 
ko jim je pre ma pot pi so od li ko va nje. Ukup no na Fa kul te tu u Su bo ti ci mi ni star pro sve te 
Sve to zar Pri bi će vić pre ma pot pi sao je 2 (1,58%) od 126 ak ta. Pre ma pot pi sa nim ak tom 
uprav ne vla sti una pre dio je pro fe so ra Jo va na Ste va no vi ća (vi de ti Ta be lu D 1).

Ve lja Vu ki će vić kao mi ni star pro sve te Kra lje vi ne SHS

Kao mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki će vić imao je na me ru da uve de je din stven plan i 
pro gram za osnov ne ško le od pe tog do osmog raz re da ra di iz jed na ča va nja osnov nih ško-
la. Me đu tim, ni je us peo u na sto ja nju da po nu di je dan pot pun i sve o bu hva tan pro gram 
kul tur ne i pro svet ne po li ti ke.1

1)  Gor da na Pa vlo vić-La za re vić, „ Bi o gra fi  je’’, Mi ni star stvo pro sve te i mi ni stri Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i 
Slo ve na ca i Kra lje vi ne Ju go sla vi je: 1918–1941, Be o grad, 2000, str. 128; Lju bo drag Di mić, Kul tur na po li ti ka u 
Kra lje vi ni Ju go sla vi ji: 1918–1941, I–III, Be o grad, 1997, str. I/215–216, 223–224.
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U vre me ka da je bio mi ni star pro sve te od 18. 7. 1925. do 17. 11. 1925. go di ne Ve lja 
Vu ki će vić je pre ma pot pi sao sle de ća ak ta ko ja su se od no si la na uni ver zi te te, fa kul te te i 
vi še ško le u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca. Naj pre je pre ma pot pi sao Pra vi la o ško-
lo va nju dr žav nih pi to ma ca na stra ni od 5. sep tem bra 1925. go di ne ko ja su va ži la za sve 
svr še ne di plo mi ra ne stu den te uni ver zi te ta, fa kul te ta, vi ših struč nih i umet nič kih ško la 
ko ji su bi li po da ni ci Kra lje vi ne SHS.1 Po tom je pre ma pot pi sao Pra vi la o da va nju dr žav ne 
sti pen di je stu den ti ma Uni ver zi te ta Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 15. sep tem bra 
1925. go di ne, u ko ji ma je bi lo pro pi sa no da va nje dr žav ne sti pen di je re dov nim stu den ti ma 
uni ver zi te ta po da ni ci ma Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca. Mo guć nost da pro pi še Pra-
vi la mi ni star pro sve te imao je pre ma čl. 25 Za ko na o bu džet skim dva na e sti na ma za me se-
ce april, maj, jun i ju li 1925. go di ne. Ta ko su Pra vi la ima la op šte ju go slo ven ski ka rak ter, 
jer su se od no si la na sve Uni ver zi te te i na sve stu den te ko ji su bi li po da ni ci Kra lje vi ne 
Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca.2

Pre ma ak tu Broj pi to ma ca na Uni ver zi te ti ma Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 
ko ji je pre ma pot pi san 1. ok to bra 1925. na osno vu Pra vi la o da va nju dr žav ne sti pen di je 
stu den ti ma Uni ver zi te ta Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca mi ni star pro sve te Ve lja Vu-
ki će vić pro pi sao je je dan broj sti pen di ja stu den ti ma u škol skoj 1925/26. go di ni. Sti pen-
di je stu den ti ma su pro pi si va ne u skla du sa po tre ba ma dr ža ve za po je di nim ka te go ri ja ma 
či nov ni ka, u pr vom re du ra di lo se o oni ma za ko ji ma se ose ća la pre ka po tre ba u dr žav noj 
slu žbi. Re zul tat kvan ti ta tiv ne ana li ze bro ja pro pi sa nih sti pen di ja stu den ti ma pri ka zan je 
u sle de ćoj ta be li.

Ta be la: Broj dr žav nih sti pen di ja ko je je mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki će vić pro pi sao 
u škol skoj 1925/26. pi tom ci ma na uni ver zi te ti ma Kra lje vi ne SHS na osno vu ak ta od 1. 
ok to bra 1925. go di ne, ob ja vlje nog u Slu žbe nim no vi na ma Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo-
ve na ca br. 226-VII od 3. ok to bra 1925, str. 2–3.

Uni ver zi te ti Be o gra du Za greb Lju blja na ukup no %

Fa kul te ti Su bo ti ca Be o grad Sko plje

Fi lo zof ski 82 18 100

Prav ni 30 8 10 48

Teh nič ki 12 16 28 11,29%

Medicinski 10 26 5 41

Po ljo pri vred ni 5 5 2,01%

Go spo dar sko-šu mar ski 10 10 4,03%

Veterinarski 10 10 4,03%

Visoka tehnička škola 6 6 2,42%

ukup no 139 78 31 248 100%

procenti 56,50% 31,45% 12,50% 100% 100%

1)  „ Pra vi la o ško lo va nju dr žav nih pi to ma ca na stra ni od 5. sep tem bra 1925. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne 
Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 214, Be o grad, 1925, str. 1–2.

2)  „ Pra vi la o da va nju dr žav ne sti pen di je stu den ti ma Uni ver zi te ta Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca od 
15. sep tem bra 1925. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 226, Be o grad, 1925, 
str. 1–2; „ Za kon o bu džet skim dva na e sti na ma za me se ce april, maj, jun i jul 1925. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne 
Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 72, Be o gard, 1925, str. 1–35.
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Mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki će vić pro pi sao je ukup no 248 dr žav nih sti pen di ja, u iz-
no su od 1.000 di na ra me seč no, pi tom ci ma na uni ver zi te ti ma u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i 
Slo ve na ca. Go di šnja pla ta mi ni stra, u to vre me, bi la je utvr đe na na 96.000 di na ra.1

Na Be o grad skom uni ver zi te tu bi lo je pro pi sa no 139 (56,50%) sti pen di ja od ukup no 
248 za sve uni ver zi te te, fa kul te te i vi še ško le u Kra lje vi ni. Ka da iz dvo je no raz ma tra mo 
sti pen di je pro pi sa ne stu den ti ma Uni ver zi te ta u Be o gra du, mo že mo da vi di mo da je od 
139 sti pen di ja 82 (33,06%), od ukup no 248, pro pi sa no za stu den te Fi lo zof skog fa kul te-
ta u Be o gra du i Sko plju. Stu den ti ma Prav nog fa kul te ta u Su bo ti ci bi lo je pro pi sa no 30 
(12,10%) od ukup no 248 sti pen di ja odo bre nih pi tom ci ma na uni ver zi te ti ma, fa kul te ti ma 
i vi šim ško la ma u Kra lje vi ni SHS.

Na Sve u či li štu u Za gre bu stu den ti ma je bi lo pro pi sa no 78 (31,45%) od ukup no 248 
sti pen di ja.

Stu den ti ma Uni ver ze u Lju blja ni bi la je pro pi sa na 31 (12,50%) od ukup no 248 sti pen-
di ja pro pi sa nih stu den ti ma vi ših i vi so ko škol skih in sti tu ci ja u Kra lje vi ni.2

Na osno vu iz lo že nog mo že da se za klju či da je stu den ti ma na Uni ver zi te tu u Be o gra-
du bi lo pro pi sa no naj vi še sti pen di ja. Ve li ki broj sti pen di ja mo že da se ob ja sni či nje ni com 
da je Uni ver zi tet imao naj vi še stu de na ta, u pro se ku oko 50% svih stu de na ta u Kra lje vi ni, i 
da su ve ći nom do la zi li iz si ro ma šnih is toč nih i ju žnih kra je va ze mlje. Od no sno, na me rom 
da se u ja čoj me ri po mog nu sti pen di ja ma stu den ti na fa kul te ti ma u Su bo ti ci i Sko plju. 
Na i me, stu den ti ma Prav nog fa kul te ta u Su bo ti ci bi lo je pro pi sa no 30 (12,10%) sti pen di ja 
ko je su se od no si le na uni ver zi te te u Kra lje vi ni SHS. Na osno vu to ga s pra vom mo že mo 
da pret po sta vi mo da je u iz ve snoj me ri sli čan trend po sto jao i pre ma Fi lo zof skom fa kul-
te tu u Sko plju.

Mo glo bi se za klju či ti da je u iz ve snoj me ri po sto ja la rav no prav nost u da va nju sti pen-
di ja stu den ti ma na uni ver zi te ti ma u Be o gra du i Za gre bu. Na rav no ov de mi sli mo na Be o-
grad ski uni ver zi tet bez fa kul te ta u Su bo ti ci i Sko plju.3 Ta ko đe, mo že da se za klju či da je u 
škol skoj 1925/26. go di ni Uni ver za u Lju blja ni do bi la sko ro in den ti čan broj sti pen di ja kao 
i Prav ni fa kul tet u Su bo ti ci. Ovo mo že da se ob ja sni či nje ni com da su pod ruč ja sa ko jih su 
stu den ti u ve ći ni stu di ra li na Uni ver zi u Lju blja ni bi la pri bli žno iste ve li či ne kao pod ruč ja 
sa ko jih su stu den ti ve ći nom od la zi li na Prav ni fa kul tet u Su bo ti ci.

Iz ve sno je da bi je dan tok is tra ži va nja va lja lo usme ri ti ka pro na la že nju ce lo vi ti jeg 
i pre ci zni jeg od go vo ra na pi ta nje o pro pi si va nju sti pen di ja stu den ti ma i pro fe so ri ma na 
uni ver zi te ti ma u Kra lje vi ni SHS (Ju go sla vi ji) za stu di je ili usa vr ša va nja u ze mlji i ino-
stran stvu.

1)  Slo bo dan Jo va no vić, Ustav no pra vo Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, Be o grad, 1924, str. 359.
2)  „ Broj pi to ma ca na na Uni ver zi te ti ma Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne 

Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 226, Be o grad, 1925, str. 2–3.
3)  Upo re di ti: Bo silj ka Ja nja to vić, „ Ka ra đor đe vi ćev ska cen tra li za ci ja i po lo žaj Hr vat ske u Kra ljev stvu 

(Kra lje vi ni) SHS’’, Ča so pis za su vre me nu po vjest, 1/1995, Za greb, str. 55–76; Bo silj ka Ja nja to vić, Po li tič ki te-
ror u Hr vat skoj 1918–1935, Za greb, 2002, str. 55. Auto ri ca tvr di da je po sto ja la ne rav no prav nost iz me đu na stav-
ni ka i stu de na ta iz Sr bi je i Hr vat ske. Od no sno da su na stav ni ci i stu den ti iz Sr bi je „ bi li u pred no sti pri do bi va nju 
nov ča nih pot po ra ili sti pen di ja za stu di je ili usa vr ša va nje u ino zem stvu’’. Ta ko đe se tvr di da je to tra ja lo či ta vu 
pr vu de ce ni ju ži vo ta Kra lje vi ne SHS i da se na sta vi lo do nje ne pro pa sti.

DUŠAN BAJAGIĆ     Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić
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Osta la ak ta pre ma pot pi sao je mi ni star ve ra Mi loš Tri fu no vić kao za stup nik mi ni stra 
pro sve te. To su bi la ak ta: Iz me na u Op štoj ured bi Uni ver zi te ta od 16. no vem bra 19251 i 
Iz me ne u Ured bi Teh nič kog fa kul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du od 16. no vem bra 1925.2

Mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki će vić pre ma pot pi sao je 43 ak ta ko ja su se od no si la na 
uni ver zi te te, fa kul te te i vi še ško le u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca. Naj vi še aka ta 
pre ma pot pi sao je za Sve u či li šte i vi še ško le u Za gre bu 17 (39,53%) od 43. Ak ti ma su 
pro pi sa ne ove funk ci je: or ga ni za ci o na 1 (2,33%), nor ma tiv no-prav nih 37 (86,04%), ma te-
ri jal na 1 (2,33%), ka drov skih 17 (39,53%). Ka drov ske funk ci je de li le su se na: po sta vlje-
nja 8 (18,60%), pen zi o ni sa nja 1 (2,33%), ostav ka 1 (2,33%) i una pre đe nja 7 (16,28%). 
Osta lih funk ci ja ni je bi lo.

Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du pre ma pot pi sa no je 15 (34,88%) od 43 ak ta. 
Ak ta su pro pi si va la sle de će funk ci je: or ga ni za ci o ne 2 (4,65%), nor ma tiv no-prav nih 35 
(81,40%), ma te ri jal ne 3 (6.98%), ka drov skih 15 (34,88%). Ka drov ske funk ci je ob u hva ta-
le su: po sta vlje nja 4 (9,30%), pen zi o ni sa nje 1 (2,33%), una pre đe nja 10 (23,26%). Osta lih 
funk ci ja ni je bi lo.

Na Uni ver zu u Lju blja ni od no si lo se 7 (16,28%) od 43 ak ta. U nji ma su bi le pro pi sa-
ne sle de će funk ci je: nor ma tiv no-prav nih 19 (44,19%), ka drov skih 7 (16,28%). Ka drov-
ske funk ci je ob u hva ta le su: po sta vlje nja 2 (4,65%) i una pre đe nja 5 (11,63%). Osta lih 
funk ci ja ni je bi lo.

Za Fa kul tet u Sko plju bi la su pro pi sa na 2 (4,65%) od 43 ak ta. Ak ti ma su pro pi sa ne 
sle de će funk ci je: nor ma tiv no-prav ne 4 (9,30%) i ka drov ske 2 (4,65%). Ka drov ske funk ci-
je bi le su 2 (4,65%) una pre đe nja. Osta lih funk ci ja ni je bi lo.

Fa kul te tu u Su bo ti ci pre ma pot pi san je je dan (2,33%) od 43 ak ta. Njim su bi le pro pi-
sa ne 2 (4,65%) nor ma tiv no-prav ne i ka drov ska funk ci ja po sta vlje nja 1 (2,33%). Osta lih 
funk ci ja ni je bi lo.

Pro na đen je je dan (2,33%) od 43 ak ta, ko ji se od no sio na uni ver zi tet uop šte. U nje mu 
ni je bi lo pre ci zi ra no o kom uni ver zi te tu je reč. Ovim ak tom bi lo je pro pi sa no od li ko va nje. 
Pre ma to me svr stan je u osta le funk ci je (vi de ti Ta be lu E).

Ve lja Vu ki će vić je naj vi še ak ta pre ma pot pi sao za na stav no oso blje na uni ver zi te ti ma, 
fa kul te ti ma i vi šim ško la ma od ukup no 43 ak ta 41 se od no sio na na stav no oso blje. Ova ak-
ta ko ji ma je ob u hva će no na stav no oso blje is klju či vo su uprav na ak ta. Pro na đen je je dan 
akt ko jim je do de lje no od li ko va nje, me đu tim ni je bi lo mo gu će utvr di ti tač no ko joj oso bi 
i sa ko je vi so ko šol ske usta no ve je do de lje no. Shod no to me pa žnju mo že mo da usme ri mo 
sa mo na uprav na ak ta.

Naj ve ći broj uprav nih aka ta mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki će vić pre ma pot pi sao je za 
pro fe so re na uni ver zi te ti ma, fa kul te ti ma i vi so kim ško la ma u Kra lje vi ni – 28 (68,29%) 
od 41. Na dru gom me stu po bro ju pre ma pot pi sa nih uprav nih ak ta na la zi li su se asi sten ti 
sa 6 (14,63%), za nji ma do cen ti sa 5 (12,20%), a naj ma nje aka ta od no si lo se na pri sta ve, 
sve ga 2 (4,88%).

Na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki će vić pre ma-
pot pi sao je ukup no 16 (39,02%) od 41 ak ta. U pre ma pot pi sa nim uprav nim ak ti ma mi ni-
star pro sve te Ve lja Vu ki će vić una pre dio je sle de će pro fe so re: Alek san dra Ugre no vi ća, 
Iva na Ri ti ga, Fra nju Dur sta, Ju li ja na Je le ni ća, Ko stu Ge or ge vi ća i sle de će pri sta ve: Ran ka 

1)  „ Iz me na u op štoj ured bi Uni ver zi te ta od 16. no vem bra 1925. go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr-
ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 280, Be o grad, 1925, str. 1.

2)  „ Iz me ne u ured bi Teh nič kog fa kul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du od 16. no vem bra 1925. go di ne’’, Slu žbe-
ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 280, Be o grad, 1925, str. 1.
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Ku še vi ća i Vla di mi ra Pli ve ri ća. U vre me svog man da ta Ve lja Vu ki će vić je una pre dio 7 
(17,07%) na stav ni ka na Sve u či li štu i vi so kim ško la ma u Za gre bu.

Pre ma pot pi su ju ći uprav na ak ta mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki će vić po sta vio je ove po-
ro fe so re: Fra na Sme tan ku, kon trak tu al nog re dov nog pro fe so ra, Jan ka Ši mra ka, ka no ni ka 
epar hi je kri že vač ke, Le o ni da Fra ni ća, di rek to ra Dr žav nih že le zni ca u pen zi ji, Mil ka Ko-
sa, do cen ta na Be o grad skom uni ver zi te tu, Vo ji sla va Ra do va no vi ća, do cen ta Fi lo zof skog 
fa kul te ta u Sko plju, Ni ko lu Maj na ri ća, pro fe so ra gim na zi je; i sle de će kan di da te za asi sten-
te: Stje pa na Ši mu ni ća, is pit nog sred njo škol skog na me snog uči te lja, i Ma ti ju Kraj či no vi-
ća, na stav ni ka gra đan ske ško le. Pre ma pot pi sao je i po sta vlje nja za 8 (19,51%) na stav ni ka 
na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu.

U to ku man da ta mi ni stra pro sve te Ve lje Vu ki će vi ća na Sve u či li šte i vi še ško le u Za-
gre bu sa dru gih vi so ko škol skih in sti tu ci ja u Kra lje vi ni pre šla su 2 (4,88%) na stav ni ka. 
Van red ni pro fe sor Fi lo zof skog fa kul te ta Uni ver zi te ta u Za gre bu Mil ko Kos pre po sta vlje-
nja na tu du žnost bio je do cent na Be o grad skom uni ver zi te tu, a van red ni pro fe sor Fi lo zof-
skog fa kul te ta Sve u či li šta u Za gre bu Vo ji slav Ra do va no vić pre po sta vlje nja bio je do cent 
Fi lo zof skog fa kul te ta u Sko plju.

Mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki će vić pre ma pot pi sao je jed nu (2,44%) ostva ku asi sten ta 
Sreć ka Ši lo vi ća. 

Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki će vić pre ma pot pi-
sao je 15 (36,59%) od 41 ak ta. U pra ma pot pi sa nim ak ti ma mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki-
će vić una pre dio je sle de će pro fe so re: Ki ri la Sa vi ća, La za ra Mar ko vi ća, Va si lja Po po vi ća, 
Iva na Ar no vlje vi ća, Đor đa Mi jo vi ća, Bo ri vo ja K. Ra den ko vi ća; za tim do cen te: Bal du i na 
Sa ri ju, Iri ne ja Đor đe vi ća, Vi ćen ti ja Ra ki ća; i asi sten ta Alek san dra Ga vri lo vi ća. Una pre-
dio je 10 (24,39%) na stav ni ka na Uni ver zi te tu i vi so koj ško li u Be o gra du.

Mi ni star Ve lja Vu ki će vić pre ma pot pi sao je ak ta ko ji ma su po sta vlje ni pro fe sor Alek-
san dar I. Ste but, kon trak tu al ni re dov ni pro fe sor, do cent Mi lo rad Van lić, pro fe sor u gim-
na zi ji, i asi sten ti: Mi lo je Mi lo je vić, uči telj ve šti na u gim na zi ji, i Mi li voj Sar van, le kar u 
alek si nač kom sre zu. U vre me svog man da ta mi ni stra pro sve te Ve lja Vu ki će vić po sta vio 
je 4 (9,76%) na stav ni ka na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du.

Pre ma pot pi sao je je dan (2,44%) akt ko jim je pen zi o ni san pro fe sor Ste van Mar ko vić.
Uni ver zi u Lju blja ni mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki će vić pre ma pot pi sao je 7 (17,08%) od 

41 ak ta. Pre ma pot pi sa nim uprav nim ak ti ma una pre dio je pro fe so re: Fran ca Gri ve ca, Đor đa 
Ta si ća, Ja ne za Pleč ni ka, Ja ne za Zo rea i do cen ta Fra na Bra da ča. Mi ni star pro sve te Ve lja Vu-
ki će vić do de lio je una pre đe nja za 5 (12,20%) na stav ni ka na Uni ver zi u Lju blja ni.

Mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki će vić pre ma pot pi sao je po sta vlje nja za pro fe so re: Jan ka 
Po le ca, nad zor ni ka pri Di rek ci ji dr žav nih že le zni ca, i Vik to ra Go sti ša, ru dar skog in ži nje-
ra u Sa ra je vu. U to ku nje go vog man da ta na Uni ver zi u Lju blja ni pre ma pot pi sa no je po sta-
vlje nje 2 (4,88%) na stav ni ka.

Na Fi lo zof skom fa kul te tu u Sko plju mi ni star pro sve te Ve lja Vu ki će vić do neo je 2 
(4,88%) ak ta ko ji ma su una pre đe ni pro fe so ri: Pe tar S. Jo va no vić i (Ur)oš Ma ta so vić.

Na Prav nom fa kul te tu u Su bo ti ci mi ni star pro svet je pre ma pot pi sao je dan (2.44%) 
po sta vlje nje pro fe so ra Mir ka Ko si ća. Re dov ni pro fe sor po li tič ke eko no mi je Mir ko Ko sić 
pre po sta vlje nja na Prav nom fa kul te tu u Su bo ti ci bio je van red ni pro fe sor Uni ver ze u Lju-
blja ni. Ovaj uprav ni akt mi ni stra pro sve te Ve lje Vu ki će vi ća ujed no ozna ča va i pre la zak 
na stav ni ka sa jed ne vi so ko škol ske in sti tu ci je na dru gu (vi de ti Ta be lu E 1).
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Stje pan Ra dić kao mi ni star pro sve te Kra lje vi ne SHS

U Mi ni star stvo pro sve te stu pio je sa na ja vom de po li ti za ci je Mi ni star stva, go vo rio je 
da stran ke, vla da, dr ža va ne sme ju da ko ri ste omla di nu u svo je po li tič ke svr he. Sa dru ge 
stra ne otvo re no je pre tio pro svet nim rad ni ci ma da je je di ni pro gram ko ji tre ba da spro-
vo de ne pro svet ni pro gram već pro gram ra di kal sko-ra di ćev skog spo ra zu ma i da će bi ti 
sme nje ni oni ko ji ta ko ne bu du po stu pa li. Ova kvi is tu pi zna či li su sa mo jed no – pot pu no 
ogra ni ča va nje pro svet nog ra da i re duk ci ju pro svet ne funk ci je na nje nu dne vo po li tič ku, 
stra nač ku di men zi ju. Vi še ne go bi lo ko ji dru gi mi ni star pro sve te pri stu pao je pro svet nom 
ra du sa ten den ci jom da kroz nje ga ostva ri po li tič ku ko rist.1 Svo ju du žnost da se kao mi-
ni star pro sve te upo zna je sa pro svet nim pri li ka ma i de lo va njem pro svet nih in sti tu ci ja na 
te re nu ko ri stio je i za odr ža va nje stra nač kih sku po va i po li tič kih pro mo ci ja za pri sta li ce 
HSS-a. Ova kve pri li ke naj vi še je ko ri stio da bi de talj no iz la gao osno ve po li tič kog pro gra-
ma HSS-a, naj vi še po Hr vat skoj, Bač koj, Bo sni i Her ce go vi ni.2

Po red ma te ri jal nih i pro ble ma sa na stav nim pla no vi ma i pro gra mi ma, na po čet ku 
svog man da ta kri ti ko vao je i ka drov sku po li ti ku Mi ni star stva pro sve te: pre me šta nje uči-
te lja i pro fe so ra iz Hr vat ske u Sr bi ju, ne za po sle nost i na ro či to pro tek ci ju na stra nač koj 
osno vi kod za po šlja va nja.3 U to ku svog man da ta mno gim čla no vi ma svo je ši ro ke po ro di-
ce na šao je po sao, zbog če ga je op tu ži van za ko rup ci ju.4

Po ku šao je da ume sto po sto je ćeg škol skog pro gra ma, ko ji je uglav nom bio za sno van 
na škol skim pro gra mi ma Kra lje vi ne Sr bi je, re ak ti vi ra pro gra me iz do ba Austro-Ugar ske. 
Ovi su pro gra mi bi li iz ra đe ni u Odje lu za bo go što vlje i na sta vu hr vat ske ban ske vla de, a 
pri hva tio ih je Sa bor Kra lje vi ne Hr vat ske, Sla vo ni je i Dal ma ci je, jer je ta da u pro svet nim 
pi ta nji ma vla da ima la auto no mi ju.5 U su šti ni po ka za lo se da Ra dić ni je imao ja san pro-
svet ni pro gram, sem onog Hr vat ske se ljač ke stran ke iz 1905. go di ne, raz ra đe nog u na cr tu 
Usta va Ne u tral ne se ljač ke re pu bli ke Hr vat ske iz mar ta 1921. go di ne, ko ji je u naj ve ćem 
bio ne pri me njiv na ce lom ju go slo ven skom pro sto ru. Iz ja vlji vao je da je po treb no po di ći 
na rod ne ško le i po ve sti bor bu s kul tur nom i pro svet nom za o sta lo šću. U ci lju is ko re nji-
va nja ne pi sme no sti za kon skim me ra ma je pod sti cao otva ra nje kur se va za ne pi sme ne u 
tra ja nju od če ti ri me se ca ka ko bi se u če tvo ro me seč nom pe ri o du to kom zim skih me se ci 
opi sme ni la 1/3 ne pi sme nih, što je bi lo ne re al no.6 

U pe ri o du u ko jem je Stje pan Ra dić bio mi ni star pro sve te, bi lo je i ne ko li ko di sku si ja 
po sla ni ka u Na rod noj skup šti ni ko je su se od no si le na nje gov rad i po li ti ku u Mi ni star stvu 
pro sve te. In te gral ci su mu za me ra li na sto ja nje da svo jom pro svet nom po li ti kom ugu ši na-
rod no je din stvo i na ci o nal nu ško lu, a ti me i je din stvo dr ža ve. Sa dru ge stra ne, Ra di ću su  

1)  Lju bo drag Di mić, Kul tur na po li ti ka Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1918–1941, I–III, Be o grad, 1996, str. 
I/221–222.

2)  Ivo Pe rić, Stje pan Ra dić 1871–1928, Za greb, 2003, str. 398–401.
3)  Ivo Pe rić, Stje pan Ra dić: 1871–1928, Za greb 2003, str. 398.
4)  Fer do Ču li no vić, Ju go sla vi ja iz me đu dva ra ta, I–II, Za greb, 1961, str. I/483.
5)  Bran ka Bo ban, „Stje pan Ra dić o od go ju i na o bra zbi“ Ra do vi ZHP, 34–35–36/2001–2004, Za greb, str. 

135–156.
6)  Lju bo drag Di mić, Kul tur na po li ti ka Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1918–1941, I–III, Be o grad, 1996, str. 

I/221–223.
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za mer ke sti za le i od fe de ra li sta ko ji su mu za me ra li što je pre ko ško le pro vla čio po li tič ke 
ten den ci je i što u prak si ni je spro vo dio svo je ide je o ško li ko ja bi u se bi ima la duh se la.1

De lo va nje Stje pa na Ra di ća na če lu Mi ni star stva pro sve te iza zva lo je že sto ke re ak ci-
je Glav ne upra ve Pro fe sor skog dru štva, ko ja je 9. fe bru a ra 1926. go di ne o to me upu ti la 
Me mo ran dum pred sed ni ku Mi ni star skog sa ve ta i Na rod noj skup šti ni. U nje mu je Glav na 
upra va po di gla glas u ime oču va nja ide je na rod nog je din stva i da bi iz ra zi la naj o štri ji pro-
test pro tiv ne za ko ni tog, ne na ci o nal nog i ra zor nog ra da mi ni stra pro sve te Stje pa na Ra di ća. 
U mi ni star tek stu Me mo ran du ma tra ži la se za šti ta jav no sti za ide ju na rod nog je din stva, 
jer je po mi šlje nju sa sta vlja ča Me mo ran du ma Ra dić te žio raz bi ja nju ove ide je i pro ti vio 
se iz vo đe nju na sta ve u du hu je din stva. Spre ča vao je iz jed na ča va nje škol skih pro pi sa, 
škol ske ter mi no lo gi je i op štih škol skih po stu pa ka. Sve sno je vre đao Sr be, po ni ža vao Slo-
ven ce i pro go nio one Hr va te ko ji se be ni su odva ja li od Sr ba. Glav na upra va Pro fe sor skog 
dru štva za lo ži la se za oču va nje i ja ča nje ide je na rod nog je din stva ško le kao usta no ve, i 
na stav ni ka i uče ni ka u noj.2

Mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić u vre me svog man da ta od 17. 11. 1925. do 15. 4. 
1926. go di ne pre ma pot pi sao je je dan broj aka ta ko ja su se od no si la na in sti tu ci je vi šeg i vi-
šo kog škol stva u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca. Pre ma čl. 11. Za ko na o bu džet skim 
dva na e sti na ma za me sec de cem bar 1925. go di ne i ja nu ar, fe bru ar i mart 1926. go di ne 
mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić imao je ovla šće nje da Vi so ku ško lu za tr go vi nu i pro met 
u Za gre bu pre tvo ri u Eko nom sko-ko mer ci o nal nu vi so ku ško lu sa ran gom uni ver zi tet skog 
fa kul te ta, i da je pro ši ri na če ti ri go di ne. Mi ni star pro sve te bio je ovla šćen da na pred log 
pro fe sor skog ko le gi ja ško le i po odo bre nju Mi ni star skog sa ve ta od re di sve po treb no do 
po seb nog za kon skog ure đe nja za Vi so ku ško lu. Član 11 do net je sa gla sno čl. 24 Za ko na 
o bu džet skim dva na e sti na ma za me se ce: av gust, sep tem bar, ok to bar i no vem bar 1925. 
go di ne na osno vu ko ga je mi ni star pro sve te imao ovla šće nje da u Be o gra du otvo ri Ve li ku 
tr go vin sku ško lu (Aka de mi ju tr go vi ne).3

Shod no ovim ovla šće nji ma mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao je 23. 
de cem bra 1925. go di ne Ured bu o iz me na ma i do pu na ma §§ 1–12, 14, 16–27, 29–33, 
za kon ske ured be od 17. ju na 1920. Ured ba se od no si na pre tva ra nje Vi so ke ško le za 
tr go vi nu i pro met u Za gre du u Eko nom sko-ko mer ci jal nu vi so ku ško lu sa ran gom uni ver-
zi tet skog fa kul te ta.4 Akt Pre la zne od re be - Vi so ka ško la za tr go vi nu i pro met u Za gre bu 
pre ma pot pi san je 31. de cem bra 1925. Pre la zne od red be za Ko mer ci jal nu vi so ku ško lu u 
Zga re bu iz da te su na osno vu čla na 11 Za ko na o pro ra čun skim dva na e sti na ma za de cem-
bar 1925. do mar ta 1926. go di ne i pro ved be ne ured be k to me za ko nu od 23. XII 1925. 
go di ne.5 Na red ba Mi ni stra pro sve te Kra lje vi ne Sr ba, Hr vat i Slo ve na ca br. 7478/1 od 24. 

1)  Lju bo drag Di mić, Kul tur na po li ti ka Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1918–1941, I–III, Be o grad, 1996, str. 
I/221–223.

2)  “Me mo ran dum Glav ne upra ve Pro fe sor skog dru štva, pod ne sen pred sed ni ku Mi ni star skog sa ve ta I pred-
sed ni ku Na rod ne skup šti ne”, Gla snik pro fe sor skog dru štva, ci ti ra no pre ma: Vla de ta Te šić, „ Mi ni star stvo pro sve-
te’’, Mi ni star stvo pro sve te i mi ni stri Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca i Kra lje vi ne Ju go sla vi je: 1918–1941, 
Be o grad, 2000, str. 69–70.

3)  „ Za kon o bu džet skim dva na e sti na ma za me se ce av gust, sep tem bar, ok to bar i no vem bar 1925. go di ne’’, 
Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 173, Be o gard, 1925, str. 1 – 26; „ Za kon o bu džet-
skim dva na e sti na ma za me se ce de cem bar 1925. go di ne i ja nu ar, fe bru ar i mart 1926 go di ne’’, Slu žbe ne no vi ne 
Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VII, 276, Be o grad, 1925, str. 1 – 24.

4)  „ Ured ba o iz me na ma i do pu na ma §§ 1-12, 14, 16-27, 29-33, za kon ske ured be od 17. ju na 1920. go di-
ne’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VI II, 25, Be o grad, 1926, str. 1 – 3.

5)  „ Pre la zne od red be – Vi so ka ško la za tr go vi nu i pro met u Za gre bu’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, 
Hr va ta i Slo ve na ca, VI II, 25, Be o grad, 1926, str. 4.
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si ječ nja 1926. go di ne, ko jom se iz da ju is pit ni pro pi si za Eko nom sko-ko mer ci jal nu ško lu 
u Za gre bu, pre ma pot pi sa na je u smi slu čl. 30 Ured be od 23. de cem bra 1925. o ustroj stvu 
Eko nom sko-ko mer ci jal ne ško le u Za gre bu i na pred log pro fe sor skog sa ve ta iste ško le. 
Mi ni star pro sve te iz dao je pro pi se o odr ža va nju po je di nač nih is pi ta, pred is pi ta i di plom-
skih is pi ta u ovoj ško li.1 Na red ba Mi ni stra pro sve te Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 
br. 7479/1 od 24. si ječ nja 1924. go di ne, ko jom se iz da je pro pis za po lu če nje dok to ra ta 
eko nom sko-ko mer ci jal ne zna no sti u Eko nom sko-Ko mer ci jal noj vi so koj ško li u Za gre bu 
je pro pis ko ji od re đu je na čin za sti ca nje dok to ra ta iz eko nom sko-ko mer ci jal nih na u ka na 
Eko nom sko-ko mer ci jal noj vi so koj ško li u Za gre bu.2 Na red ba Mi ni stra pro sve te Kra lje vi-
ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca br. 7480/1 od 24. sječ nja 1926. go di ne, ko jom se iz da ju pro-
pi si za no stri fi  ka ci ju dok to ra ta eko nom sko-ko mer ci jal nih zna no sti stra nih vi so kih ško la 
je pro pis ko ji re gu li še uslo ve pod ko ji ma je bi la omo gu će na no stri fi  ka ci ja dok to ra ta na 
Eko nom sko-ko mer ci jal noj vi so koj ško li u Za gre bu onim kan di da ti ma ko ji su dok to ri ra li 
na stra nim vi so kim ško la ma iz eko nom sko-ko mer ci jal nih na u ka.3 Na red bu Mi ni stra pro-
sve te Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca Pbr. 7481/1 od 24. sječ nja 1926. go di ne, ko jom 
se iz da je pro pis o ha bi li ta ci ji pri vat nih do ce na ta, nji ho vom po lo ža ju, nji ho vim du žno sti-
ma i pra vi ma u Eko nom sko-Ko mer ci jal noj vi so koj ško li u Za gre bu pro pi sao je mi ni star 
pro sve te Stje pan Ra dić na pred log pro svet nog sa ve ta ško le.4

Od lu ka o osno va nju Ge o graf skog za vo da na Eko nom sko-Ko mer ci jal noj vi so koj ško-
li u Za gre bu. – Sta tut, pre ma pot pi sa na je 12. fe bru a ra 1926. Od lu ka o osni va nju Ge o graf-
skog za vo da na Eko nom sko-ko mer ci jal noj vi so koj ško li u Za gre bu i pro pi si va nju sta tu ta 
do ne ta je na osno vu pred lo ga pro fe sor skog sa ve ta ško le, u smi slu čl. 14 Ured be od 23. 
de cem bra 1925. go di ne.5

Po red pre ma pot pi si va nja ak ta za ure đe nje Eko nom sko – ko mer ci o nal ne vi so ke ško le 
mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao je još tri ak ta vi so ko škol skim in sti tu ci ja-
ma. Od lu ku upu će nu ve li kom žu pa nu za Pro svet no ode lje nje u Za gre bu – Br. 8351/III od 
26. ja nu a ra 1926. go di ne za Vi šu pe da go ška ško la u Za gre bu – otva ra nje vje žba o ni ce. Od-
lu kom je otvo re na ve žba o ni ca uz Vi šu pe da go šku ško lu u Za gre bu, či me je na sta vlje no sa 
stva ra njem za kon skih pred u slo va za raz vi ja nja ove vi še ško le. Od lu ka je na do ve za na na 
Na red bu Po kra jin ske upra ve, Ode lje nja za pro sve tu i ve re, od 22. apri la 1922. br. 9434, 
ko jom je ova usta no va osno va na.6 Od lu ka – P. Br. 15673/25 od 13. fe bru a ra 1926. go di ne 

1)  „ Na red ba Mi ni stra pro sve te Kra lje vi ne Sr ba, Hr vat i Slo ve na ca br. 7478/1 od 24. si ječ nja 1926. go di ne, 
ko jom se iz da ju is pit ni pro pi si za Eko nom sko – ko mer ci jal nu ško lu u Za gre bu’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne 
Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VI II, 43, Be o grad, 1926, str. 1 – 4.

2)  „ Na red ba Mi ni stra pro sve te Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca br. 7479/1 od 24. si ječ nja 1924. go di-
ne, ko jom se iz da je pro pis za po lu če nje dok to ra ta eko nom sko-ko mer ci jal ne zna no sti u Eko nom sko-Ko mer ci jal-
noj vi so koj ško li u Za gre bu’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VI II, 43, Be o grad, 1926, 
str. 6 – 8.

3)  „ Na red ba Mi ni stra pro sve te Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca br. 7480/1 od 24. sječ nja 1926. go di ne, 
ko jom se iz da ju pro pi si za no stri fi  ka ci ju dok to ra ta eko nom sko-ko mer ci jal nih zna no sti stra nih vi so kih ško la’’, 
Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VI II, 51, Be o grad, 1926, str. 1.

4)  „ Na red ba Mi ni stra pro sve te Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca Pbr. 7481/1 od 24. sječ nja 1926. go di-
ne, ko jom se iz da je pro pis o ha bi li ta ci ji pri vat nih do ce na ta, nji ho vom po lo ža ju, nji ho vim du žno sti ma i pra vi ma 
u Eko nom sko-Ko mer ci jal noj vi so koj ško li u Za gre bu’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, 
VI II, 43, Be o grad, 1926, str. 4–6.

5)  „ Od lu ka o osno va nju Ge o graf skog za vo da na Eko nom sko-Ko mer ci jal noj vi so koj ško li u Za gre bu. 
– Sta tut’’, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, VI II, 49, Be o grad, 1926, str. 1.

6)  „ Od lu ka - Ve li kom žu pa nu za Pro svet no ode lje nje u Za gre bu – Br. 8351/III od 26. ja nu a ra 1926. go di ne 
za Vi šu pe da go ška ško la u Za gre bu - otva ra nje vje žba o ni ce’’, Pro svet ni gla snik: Slu žbe ni or gan Mi ni star stva 
pro sve te Kra lje vi ne SHS, XLII, 3–4, Be o grad, 1926, str. 73–74.
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– Osni va nje se mi na ra na Fi lo zof skom fa kul te tu u Sko plju, ko ja je pro pi si va la osni va nje 
no vih se mi na ra na ovom fa kul te tu, do ne ta je na osno vu za klju ča ka Sa ve ta fa kul te ta, a na 
osno vu čl. 3 Ured be Fi lo zof skog fa kul te ta u Sko plju.1 Po sled nji od ak ta bi la je Od lu ka 
– Br. 4811/I od 17. fe bru a ra 1926. go di ne – Po la ga nje te o ret skih is pi ta II ri go ro za pri Me-
di cin skom fa kul te tu u Za gre bu. Do ne ta je na pred log Rek to ra ta Sve u či li šta u Za gre bu Br. 
107 od 13. ja nu a ra 1926. go di ne, a na osno vu za ključ ka pro fe sor skog zbo ra Me di cin skog 
fa kul te ta na sed ni ci od 9. ja nu a ra 1926. go di ne.2

Mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao je 85 ak ta za uni ver zi te te, fa kul te te i 
vi še ško le u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca. Naj vi še ak ta je bi lo pre ma pot pi sa no za 
Sve u či li šte i vi še ško le u Za gre bu 50 (60,24%) od 85 ak ta. Ak ta su pro pi si va la sle de će 
funk ci je: or ga ni za ci o nih 10 (11,76%), nor ma tiv no-prav nih 59 (69,41%), ma te ri jal nih 9 
(10,59%), ka drov skih 27 (31,76%). Ka drov ske funk ci je de li le su se na: po sta vlje nja 9 
(10,59%), pen zi o ni sa nja 10 (11,76%), una pre đe nja 7 (8,24%) i ostav ku 1 (1,18%). Osta-
lih funk ci ja bi lo je pro pi sa no 23 (27,06%).

Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao 
je 25 (29,41%) od 85 ak ta ko li ko je ukup no pre ma pot pi sao. U ovim ak ti ma pro pi sa ne su 
sle de će funk ci je: or ga ni za ci o ne 2 (2,35%), nor ma tiv no-prav nih 50 (60,24%), ma te ri jal-
nih 5 (5,88%) i ka drov skih 25 (29,41%). Ka drov ske funk ci je ob u hva ta le su po sta vlje nja 
13 (15,29%), pen zi o ni sa nja 1 (1,18%), una pre đe nja 11 (12,94%). Osta lih funk ci ja ni je 
bi lo.

Uni ver zi u Lju blja ni mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao je 6 (7,06%) 
od 85 ak ta. Funk ci je ko je su pro pi sa ne u ovim ak ti ma bi le su: nor ma tiv no-prav nih 12 
(14,12%) i ka drov skih 6 (7,06%). Ka drov ske funk ci je de li le su se na: po sta vlje nja 5 
(5,88%) i una pre đe nje 1 (1,18%). Osta lih funk ci ja ni je bi lo.

Mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić za Fa kul tet u Su bo ti ci pre ma pot pi sao je 2 (2,35%) 
od 85 ak ta. Funk ci je ko je su se nji ma pro pi si va le bi le su: nor ma tiv no-prav ne 4 (4.71%) 
i ka drov ske 2 (2,35%). Ka drov ske funk ci je od no si le su se na po sta vlje nja – 2 (2,35%). 
Osta le funk ci je ni su bi le pro pi sa ne.

Fa kul te tu u Sko plju mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao je je dan (1,18%) 
akt. Akt je sa dr žao sle de će funk ci je: or ga ni za ci o nu 1 (1,18%), nor ma tiv no-prav nu 1 
(1,18%), ka drov sku 1 (1,18%). Ka drov ska funk ci ja bi la je ostav ka – 1 (1,18%). Osta le 
funk ci je ni su bi le pro pi sa ne.

U ukup nom bro ju od 85 aka ta ko ja je mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao 
za uni ver zi te te, fa kul te te i vi še ško le u Kra lje vi ni pro na đen je je dan (1,18%) akt ko jim je 
pre ma pot pi sa na osta la funk ci ja. U ovom ak tu ni je bi lo na ve de no na ko ju se od vi so ko škol-
skih usta no va od no si i za to je raz vr stan u op štu ka te go ri ju uni ver zi te ti (vi de ti Ta be lu F).

Stje pan Ra dić je naj vi še aka ta pre ma pot pi sao za na stav no oso blje na uni ver zi te ti ma, 
fa kul te ti ma i vi šim ško la ma: od ukup no 85 ak ta 83 se od no si lo na na stav no oso blje. Ak ta 
se mo gu po de li ti na uprav na i ak ta ko ji ma su do de lji va na od li ko va nja.

Od ukup no 83 ak ta ko ja su se od no si la na na stav no oso blje Stje pan Ra dić je naj vi še 
pre ma pot pi sao za pro fe so re uni ver zi te ta, fa kul te ta i vi ših ško la, ukup no 45 (54,22%), na 

1)  „ Od lu ku – P. Br. 15673/25 od 13. fe bru a ra 1926. go di ne – Osni va nje smi na ra na Fi lo zof skom fa kul te-
tu u Sko plju’’, Pro svet ni gla snik: Slu žbe ni or gan Mi ni star stva pro sve te Kra lje vi ne SHS, XLII, 3–4, Be o grad, 
1926, str. 70–71.

2)  „ Od lu ka – Br. 4811/I od 17. fe bru a ra 1926. go di ne – Po la ga nje te o ret skih is pi ta II ri go ro za pri Me di-
cin skom fa kul te tu u Za gre bu’’, Pro svet ni gla snik: Slu žbe ni or gan Mi ni star stva pro sve te Kra lje vi ne SHS, XLII, 
3–4, Be o grad, 1926, str. 69.
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dru gom me stu na la zi li su se asi sten ti sa ukup no 28 (33,73%), za nji ma su bi li do cen ti sa 9 
(10,84%), a naj ma nje do ku me na ta od no si lo se na pri sta ve, sa mo je dan (1,20%).

Nja vi še uprav nih aka ta i od li ko va nja mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao 
je za Sve u či li šte i vi so ke ško le u Za gre bu. Uprav nih ak ta bi lo je ukup no 27 (32,53%), dok 
je pre ma pot pi sa nih od li ko va nja bi lo 23 (27,71%). Da kle, za Uni ver zi tet i vi so ke ško le u 
Za gre bu pre ma pot pi sao je ukup no 50 (60,24%) od 83 ak ta.

U pre ma pot pi sa nim uprav nim ak ti ma mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić una pre dio je 
pro fe so re: An tu na Vr go ča i Stje pa na Ma ti če vi ća, za tim sle de će asi sten te: Ste va na Sto-
jan ca, Zdrav ka Ar nol da, Vla di mi ra Saj fer ta, Ste va na Ili ća i Ste pa na Hor va ti ća. Mi ni star 
pro sve te Stje pan Ra dić una pre dio je 7 (8,43%) na stav ni ka na Sve u či li štu i vi šim ško la ma 
u Za gre bu.

Stje pan Ra dić je po sta vio sle de će kan di da te za pro fe so re: Fi li pa Lu ka sa, pro fe so ra u 
pen zi ji, Fra na Bar ca, pro fe so ra u pen zi ji, Mi ro sla va Mi ku li či ća, pro fe so ra u pen zi ji, Si gi-
smun da Čaj ko va ca, rav na te lja uči telj skih ško la na ras po la ga nju ko ji je u vre me po sta vlje-
nja bio na ra du u Mi ni star stvu pro sve te, i Mi ha i la Ni ki ti ća – La pin skog, kon trak tu al nog 
pro fe so ra. U uprav nim ak ti ma Stje pan Ra dić je pre ma pot pi sao po sta vlje nje za sle de će 
asi sten te: Mla de na De že li ća, su plen ta gim na zi je, Mi li vo ja Čo por du i Oto na Ke ste ra, di-
plo mi ra ne ve te ri na re, i Jul ku Gru bić, le ka ra. U to ku svog man da ta po sta vio je 9 (10,84%) 
na stav ni ka na Sve u či li štu i vi so kim ško la ma u Za gre bu.

Po red to ga, pen zi o ni sao je de vet pro fe so ra: Fer du Ko ha, Mi la na Pre lo ga, Ar tu ra Šnaj-
de ra, Bran ka Vod ni ka, Pe tra Bu la ta, Vla di mi ra Dvor ni ko vi ća, Ma ri na Ki se lja ka, Gr gu 
No va ka, Vo ji sla va Ra do va no vi ća. Mi lan Pre log je u vre me pen zi o ni sa nja bio de kan ta ko 
da je bio raz re šen i te du žno sti. Ovaj po tez iza zvao je oštro ne go do va nje i u štam pi i jav-
no sti pi sa lo se i go vo ri lo da su pen zi o ni sa nja bi la mo ti vi sa na stra nač ko-po li tič kim raz lo-
zi ma. Rek tor Za gre bač kog uni ver zi te ta Dra go Pe ro vić pro te sto vao je u Be o gra du pro tiv 
ove od lu ke mi ni stra pro sve te Stje pa na Ra di ća. Osim nje ga svoj pro test gla sno su iz re kli i 
dru gi pro fe so ri Sve u či li šta. Oni su u svom za jed nič kom pro te stu is ti ca li da je pod sti caj za 
pen zi o ni sa nje de vet pro fe so ra Za gre bač kog sve u či li šta dao Ga vro Ma noj lo vić, pred sed-
nik udru že nja vi so ko škol skih na stav ni ka u Za gre bu, ko ji ih je po pri sil nom pen zi o ni sa nju 
is klju čio i iz tog udru že nja.1 Po red ovih Stje pan Ra dić je pre ma pot pi sao akt za pen zi o ni sa-
nje pro fe so ra Ju re Tu ri ća. Ta ko je u vre me svog man da ta mi ni sta ra pro sve te pre ma pot pi-
sao 10 (12,05%) pen zi o ni sa nja na Sve u či li štu i vi so kim ško la ma u Za gre bu.

Pri stav Mi li voj Var ga dao je ostav ku – 1 (1,20%).
Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao 

je ukup no 24 (28,1%) od ukup no 83 ak ta. Pre ma pot pi sa na su sa mo uprav na ak ta, dok ni je 
bio pre ma pot pi san ni je dan akt od li ko va nja.

Uprav nim ak ti ma mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao je una pre đe nja za 
ove na stav ni ke na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du pro fe so ri ma: Pa vlu Ri ško vu, Ge-
or gi ju Piu-Ulj skom, Di mi tri ju Ko nje vu, Mi ha i lu Ili ću, do cen ti ma: Ti ho mi ru Ra do va no vi-
ću, Du ša nu Po po vi ću, Mi ha i lu Gra do je vi ću, Mi la nu Žu jo vi ću i asi sten ti ma: Bog da nu Ko-
sa no vi ću, Ro ber tu Pe i či ću, Bo gi ću Kne že vi ću. Una pre đe no je 11 (13,25%) na stav ni ka.

Na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić po sta vio je 
sle de će kan di da te za do cen te: Alek san dra Jo va no vi ća, či nov ni ka u Mi ni star stvu ino stra-
nih de la, Jo va na Lov če vi ća, či nov ni ka u Mi ni star stvu fi  nan si ja, Pa vla Mi lja ni ća in že nje ra 
i za asi sten te: Ve li bo ra Mi tro vi ća i Mi la na Vreč ka, in ži nje re, Mi lo va na Da ni ća, le ka ra, Jo-

1)  Ivo Pe rić, Stje pan Ra dić 1871–1928, Za greb, 2003, str. 401–402.
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va na Živ ko vi ća, Mi la na Fo ti ća, Bog dan Ne sto ro vić, Mi o drag Ma rin ko vić, Iva na Pa ji ća, 
Ni ko lu Ob ra do vi ća, Di mi tri ja Sa vi ća.1 Po sta vlje no je 13 (15,66%) na stav ni ka.

Za Uni ver zu i vi šu ško lu u Lju blja ni mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao 
je 6 (7.22%) od 83 ak ta. To su bi la sa mo uprav na ak ta, a ni je bi lo pre ma po ti sa no ni jed no 
od li ko va nje. Pre ma pot pi sao je jed no (1,20%) una pre đe nje za do cen ta Ili ju Ko ši ra. Sle de-
ćim kan di da ti ma pre ma pot pi sao je po sta vlje nje za asi sten te: Ri har du Kle me nu i Sto ja nu 
Glo boč ni ku, di plo mi ra nim in ži nje ri ma, Ja ne zu Žur gi, Jo že fu La hu i Jo si pu Cr nja či.2 Po-
sta vio je 5 (6,02%) asi ste na ta.

Na Fa kul te tu u Su bo ti ci mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao je 2 (2,40%) 
od 83 ak ta. I tu su bi la u pi ta nju sa mo uprav na ak ta i ni jed no od li ko va nje. Ovim uprav nim 
ak ti ma mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao je po sta vlje nje pro fe so ra Gri go ri ja 
Dem čen ka i do cen ta Ra do va na Po po vi ća.3 

Na Fa kul te tu u Sko plju mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao je je dan 
(1,20%) uprav ni akt, ko jim je uva že na ostav ka asi sten ta Di mi tri ja Ki ri lo vi ća. Na Fa kul te-
tu u Sko plju mi ni star pro sve te Stje pan Ra dić ni je pre ma pot pi sao ni jed no od li ko va nje.

Po sta vlje nja na stav nog oso blja pre la skom sa jed nog uni ver zi te ta, fa kul te ta i vi še ško-
le na dru gi u Kra lje vi ni ni je bi lo u vre me tra ja nja man da ta mi ni stra pro sve te Stje pa na 
Ra di ća (vi de ti Ta be lu F 1).

De lat nost mi ni stra pro sve te bi la je pro pi sa na na osno vu Vi dov dan skog usta va i svih 
za kon skih ak ta ko ji ma je bi la re gu li sa na oblast Mi ni star stva pro sve te u dr žav noj upra vi. 
Na osno vu njih su bi le pro pi sa ne funk ci je mi ni stra pro sve te u obla sti pro sve te, na u ke, 
kul tu re i dr. Ured bom od 3. sep tem bra 1919. go di ne o ure đe nju Mi ni star stva pro sve te 
od re đe ne su i de fi  ni sa ne ad mi ni stra tiv ne nad le žno sti min stra pro sve te u nje go vim pod ruč-
ji ma de lo va nja. Oblast de lat no sti mi ni stra pro sve te ob u hva ta la je uprav nu vlast nad či nov-
ni ci ma. Za kon o či nov ni ci ma i osta lim dr žav nim slu žbe ni ci ma gra đan skog re da i Ured ba 
o raz vr sta va nju i ras po re đi va nju či nov ni ka i osta lih dr žav nih slu žbe ni ka gra đan skog re da 
od re đi va le su po jam či nov ni ka u dr žav noj upra vi. Me đu tim u slu ča ju pro fe so ra Uni ver zi-
te ta nji ho va stal nost i nji hov či nov nič ki po lo žaj bi li su od re đe ni na osno vu Za ko na o uni-
ver zi te tu i Op šte ured be uni ver zi te ta, ko ji ma je u osno vi bi la i za ga ran to va na auto no mi ja 
uni ver zi te ta. Po što je Za kon o uni ver zi te tu bio spe ci jal nog ka rak te ra, on ni je mo gao da se 
sma tra uki nu tim na osno vu op štih pro pi sa Za ko na o či nov ni ci ma.

Vre men ski pe riod iz me đu škol ske 1919/20. i 1923/24. go di ne ozna ča vao je po če tak 
or ga ni zo va nja i funk ci o ni sa nja vi so ko škol skih ini sti tu ci ja u Kra lje vi ni, u to ku ko jeg je 
naj ve ća raz li ka u od no su i uče šću bro ja na stav ni ka po sto ja la iz me đu Uni ver ze u Lju blja-
ni, gde je uče šće opa lo za 5,54%, i Uni ver zi te ta u Be o gra du gde se po ve ća lo za 5,16%. 
Uni ver zi tet u Be o gra du bio je je dan od dva ko ja su po sto ja la u vre me stva ra nja Kra lje vi ne 
Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, dok je Uni ver za u Lju blja ni osno va na u Kra lje vi ni. Sa dru ge 
stra ne, u pe ri o du od 1923/24. do 1925/26. uve ća nje bro ja na stav nog oso blja uka zi va lo je 
na za ne mar lji vo ma li raz voj uni ver zi te ta, fa kul te ta i vi ših ško la od 0,12% do 0,61%, od-

1)  U ak ti ma ko ji ma je pre ma pot pi sa no po sta vlje nje za asi sten te: Jo va na Živ ko vi ća, Mi la na Fo ti ća, Bog-
dan Ne sto ro vić, Mi o drag Ma rin ko vić, Ivan Pa jić, Ni ko la Ob ra do vić, Di mi tri je Sa vić ni je pre ci zi ra no nji ho vo 
pre đa šnje zva nje ili me sto na ko jem su do po sta vlje nja ra di li.

2)  U ak ti ma ko ji ma je pre ma pot pi sa no po sta vlje nje za asi sten te: Ja ne za Žur gu, Jo že fa La ha i Jo si pa Cr nja-
ča ni je pre ci zi ra no nji ho vo pre đa šnje zva nje ili me sto na ko jem su do po sta vlje nja ra di li.

3)  U ak ti ma ko ji ma je pre ma pot pi sa no po sta vlje nje pro fe so ra Gri go ri ja Dem čen ka i do cen ta Ra do va na 
Po po vi ća na fa kul te tu u Su bo ti ci ni je bio naznčen nji hov sta tus pre po sta vlje nja.

DUŠAN BAJAGIĆ     Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić
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no sno u slu ča ju Uni ver zi te ta u Be o gra du na pad od 1,21%. Na Sve u či li štu u Za gre bu je, 
u ovom vre me nu, ra di lo naj vi še na stav ni ka iz me đu 47,97% i 44,74%.

Uve ća nje bro ja stu de na ta u pe ri o du od 1923/24. do 1925/26. ima li su Sve u či li šte i 
vi še ško le u Za gre bu 3,62% i Uni ver zi tet u Be o gra du 0,36%. Na osta lim uni ver zi te ti ma i 
fa kul te ti ma za be le žen je pad bro ja stu de na ta. Po je di nač no, bez fa kul te ta u Su bo ti ci i Sko-
plju, Uni ver zi tet u Be o gra du ško lo vao je naj ve ći broj stu de na ta u Kra lje vi ni SHS iz me đu 
48,68% i 49,04%. 

Na uni ver zi te ti ma, fa kul te ti ma i vi šim ško la ma u Kra lje vi ni naj vi še je fi  nan si ra na 
par ti ja (290) „ Do da ci na sku po ću’’, u okvi ru van red nih ras ho da sa 26.363.400 di na ra 
(31,60%) sred sta va na me nje nih vi so kom i vi šem škol stvu. Pre ma uni ver zi te ti ma sred-
stva iz ove par ti je ras po de lja na su: Uni ver zi te tu u Be o gra du sa fa kul te ti ma u Su bo ti ci i 
Sko plju ukup no 12.596.000 di na ra (15,10%), Sve u či li štu u Za gre bu 10.030.000 di na ra 
(12,03%), Uni ver zi u Lju blja ni 3.737.400 (4,47%). Na dru gom me stu fi  nan si ra na je par ti-
ja (291) „ Po di za nje no vih zgra da, adap ta ci ja i ure đe nje za vo da’’, u okvi ru van red nih ras-
ho da sa 20.469.750 di na ra (24,60%) i to na Uni ver zi te tu u Be o gra du (bez fa kul te ta u Su-
bo ti ci i Sko plju) sa 10.000.000 di na ra (12%), na Sve u či li štu u Za gre bu 9.934.750 di na ra 
(11,92%) i Uni ver zi u Lju blja ni 535.000 (0,64%). Na tre ćem me stu fi  nan si ra na je par ti ja 
(289) „ Po tre be te o ret ske i prak tič ne obu ke’’, u okvi ru ma te ri jal nih ras ho da sa 18.649.000 
di na ra (22,40%) i to na Uni ver zi te tu u Be o gra du sa 13.250.000 di na ra (15.90%), na Sve-
u či li štu u Za gre bu 4.224.000 di na ra (5,07%), na Uni ver zi u Lju blja ni 975.000 (1,17%), 
na Fa kul te tu u Sko plju sa 150.000 di na ra (0,18%) i na Fa kul te tu u Su bo ti ci 50.000 di na ra 
(0,06%).

Van red ni ras ho di „ Do da ci na sku po ću’’ i „ Po di za nje no vih zgra da, adap ta ci ja i ure-
đe nje za vo da’’ no si li su 46.833.150 di na ra (56,20%) u okvi ru sred sta va na me nje nih vi so-
kom i vi šem škol stvu iz bu dže ta za 1924/25. go di nu.

U okvi ru lič nih ras ho da naj vi še nov ca u sred stvi ma za vi so ko i vi še škol stvo do bi la 
je par ti ja (280) „ Pla te uka znog i stal nog oso blja’’ ukup no 3.539.456,88 (4,25%). No vac 
je ras po de ljen na sle de ći na čin: Sve u či li štu u Za gre bu 1.721.951,8 di na ra (2,07%), Uni-
ver zi te tu u Be o gra du 1.060.782 di na ra (1,27%), Uni ver zi u Lju blja ni 620.567,8 di na ra 
(0,74%), Fa kul te tu u Su bo ti ci 70.841,6 di na ra (0,09%) i Fa kul te tu Sko plju 65.314 di na ra 
(0,08%).

Mi ni stri pro sve te pre ma pot pi si va li su ak ta u skla du sa auto no mi jom uni ver zi te ta na 
svim uni ver zi te ti ma i fa kul te ti ma u Kra lje vi ni, a na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre-
bu i u skla du sa pro svet nom auto no mi jom kao osno vom po kra jin ske auto no mi je.

U pre ma pot pi sa nim ak ti ma na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu mi ni stri pro sve-
te su ostva ri li sle de će. Sve to zar Pri će vić pre ma pot pi sa nim ak ti ma re šio je da se Vi so ka 
ve te ri nar ska ško la u Za gre bu pre tvo ri u Ve te ri nar ski fa kul tet Sve u či li šta Kra lje vi ne Sr ba, 
Hr va ta i Slo ve na ca u Za gre bu, odo brio je Sta tut la bo ra to ri ja za stro jar stvo na Kr ljev skoj 
teh nič koj vi so koj ško li u Za gre bu i dao je da se osnu je Ka te dra za et no lo gi ju i et no gra fi -
ju na Sve u či li štu u Za gre bu. Stje pan Ra dić je u vre me svog man da ta mi ni stra pro sve te 
pre ma pot pi sao se dam ak ta ko ji ma je Vi so ka ško la za tr go vi nu i pro met u Za gre bu pre-
tvo re na u Eko nom sko-ko mer ci jal nu vi so ku ško lu sa ran gom uni ver zi tet skog fa kul te ta. 
Eko nom sko-ko mer ci jal noj vi so koj ško li je dao pre la zne od red be, ure dio pro pi se o odr ža-
va nju po je di nač nih is pi ta, pred is pi ta i di plom skih is pi ta, pro pi sao pro ce du ru za dok to ra-
te i no stri fi  ka ci ju dok to ra ta ostva re nih na stra nim vi so kim ško la ma i od re dio pro pi se o 
ha bi li ta ci ji pri vat nih do ce na ta, nji ho vom po lo ža ju, nji ho vim du žno sti ma i pra vi ma. Na 
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kra ju pre ma pot pi sao je od lu ku o osni va nju Ge o graf skog za vo da. U osta lim ak ti ma pre ma-
pot pi sa nim za Sve u či li šte i vi še ško le u Za gre bu Stje pan Ra dić je dao od lu ku da se otvo ri 
ve žba o ni ca uz Vi šu pe da go šku ško lu i re gu li sao je po la ga nje te o ret skih is pi ta II ri go ro za 
pri Me di cin skom fa kul te tu.

Sve to zar Pri bi će vić je pre ma pot pi sao dve ured be o iz me na ma i do pu na ma u ured-
ba ma Prav nog fa kul te ta u Be o gra du i Fi lo zof skog fa kul te ta. U vre me man da ta mi ni stra 
pro sve te Ve lje Vu ki će vi ća, kao za stup nik mi ni stra pro sve te mi ni star ve ra Mi loš Tri fu no-
vić pre ma pot pi sao je dve iz me ne: jed nu u Op štoj ured bi o uni ver zi te tu i dru gu u Ured bi 
Teh nič kog fa kul te ta na Uni ver zi te tu u Be o gra du.

Mi ni star Stje pan Ra dić pre ma pot pi sao je od lu ku ko jom su osno va ni no vi se mi na ri na 
Fi lo zof skom fa kul te tu u Sko plju.

Sve to zar Pri bi će vić je pre ma pot pi sao Ovla šće nje od 2. fe bru a ra 1925. go di ne ko jim 
su od re đe na pro ši re nja nad le žno sti i in ge ren ci ja za sve rek to re uni ver zi te ta, vi ših ško la i 
de ka ne fa kul te ta, kao i uprav ni ke in sti tu ci ja kul tu re i dru gih ko je su sta ja le pod Mi ni star-
stvom pro sve te u Kra lje vi ni SHS, u vre me nu po li kvi da ci ji po kra jin skih upra va.

Ve lja Vu ki će vić je u to ku svog man da ta pre ma pot pi sao akt ko jim je re gu li sao pra vi la 
o ško lo va nju dr žav nih pi to ma ca na stra ni. Za tim, pra vi la o da va nju dr žav ne sti pen di je 
stu den ti ma na uni ver zi te ti ma, fa kul te ti ma i vi šim ško la ma u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i 
Slo ve na ca, a na osno vu njih i broj pi to ma ca ko ji ma su sti pen di je do de lje ne. Sti pen di je stu-
den ti ma su pro pi si va ne u skla du sa po tre ba ma dr ža ve za po je di nim ka te go ri ja ma či nov ni-
ka, u pr vom re du ra di lo se o oni ma za ko ji ma se ose ća la pre ka po tre ba u dr žav noj slu žbi. 
Da va nje sti pen di ja bi lo je rav no mer no ras po re đe no na svim uni ver zi te ti ma, fa kul te ti ma i 
vi šim ško la ma u Kra lje vi ni. 

U ve li kom bro ju aka ta ko je su mi ni stri pro sve te Sve to zar Pri bi će vić, Ve lja Vu ki će vić 
i Stje pan Ra dić pre ma pot pi sa li uni ver zi te ti ma, fa kul te ti ma i vi šim ško la ma u Kra lje vi ni, 
od svih ele me na ta upra vlja nja jed nom or ga ni za ci jom, spro vo đe na je sa mo ka drov ska po-
li ti ka.

Mi ni stri pro sve te su u vre me svo jih man da ta, ko ji su bi li vre men ski raz li či te du ži ne, 
pre ma pot pi si va li ak ta u ko ji ma su spro vo di li ka drov sku po li ti ku. Kva li ta tiv nu oce nu nji ho-
ve ka drov ske po li ti ke do bi će mo upo re đu ju ći pro cen te u ko ji ma su osta vri va li osnov ne funk-
ci je: or ga ni za ci o ne, nor ma tiv no-prav ne, ma te ri jal ne, ka drov ske i osta le. Mi ni stri pro sve te 
pre ma pot pi sa li su: Sve to zar Pri bi će vić 137, Stje pan Ra dić 85 i Ve lja Vu ki će vić 43 ak ta.

Pre ma uni ver zi te ti ma, fa kul te ti ma i vi šim ško la ma mi ni stri pro sve te su na sle de ći na-
čin spro vo di li ka drov sku po li ti ku.

Za Sve u či li šte i vi še ško le u Za gre bu pre ma pot pi sa li su: Stje pan Ra dić 50 (60,24%), 
Sve to zar Pri bi će vić 80 (58,39%) i Ve lja Vu ki će vić 17 (39,53%) aka ta.

Za Uni ver zi tet u Be o gra du do ne lu su: Ve lja Vu ki će vić 15 (34,88%), Stje pan Ra dić 25 
(29,41%) i Sve to zar Pri bi će vić 40 (29,20%) aka ta.

Za Uni ver zu u Lju blja ni pre ma pot pi sa li su: Ve lja Vu ki će vić 7 (16,28%), Stje pan Ra-
dić 6 (7,06%) i Sve to zar Pri bi će vić 7 (5,11%) aka ta.

Ua Fa kul tet u Sko plju pre ma pot pi sa li su: Ve lja Vu ku će vić 2 (4,65%) Sve to zar Pri bi-
će vić 5 (3,65%) i Stje pan Ra dić 1 (1,18%) akt.

Za Fa kul tet u Su bo ti ci do ne li su: Stje pan Ra dić 2 (2,35%), Ve lja Vu ki će vić 1 (2.33%) 
i Sve to zar Pri bi će vić 2 (1,46%) ak ta.

DUŠAN BAJAGIĆ     Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić
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Naj in ten ziv ni ju ka drov sku po li ti ku vo dio je Stje pan Ra dić ko ji je u to ku svog man da-
ta od ukup no pre ma pot pi sa nih 85 ak ta 50 (60,24%) pre ma pot pi sao za Sve u či li šte i vi še 
ško le u Za gre bu.

U od no su na sve uni ver zi te te, fa kul te te i vi še ško le naj in ten ziv ni ju ka drov sku po li ti-
ku mi ni stri pro sve te vo di li su na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu i na Uni ver zi te tu 
i vi šoj ško li u Be o gra du. Je di no u ovim vi o ko škol skim cen tri ma ka drov ska po li ti ka je 
vo đe na uz isto vre me no ostva ri va nje svih funk ci ja: or ga ni za ci o nih, nor ma tiv no-prav nih, 
ma te ri jal nih, ka drov skih i osta lih.

Or ga ni za ci o ne funk ci je mi ni stri pro sve te ostva ri va li su u sle de ćem od no su na Sve-
u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu Stje pan Ra dić 10 (11,76%), Sve to zar Pri bi će vić 12 
(8,76%) i Ve lja Vu ki će vić 1 (2,33%). Pre ma Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du mi ni stri 
su or ga ni za ci o ne funk ci je ostva ri li u sle de ćem od no su Ve lja Vu ki će vić 2 (4,65%) Sve to-
zar Pri bi će vić 6 (4,38%), i Stje pan Ra dić 2 (2,35%).

Naj vi še or ga ni za ci o nih funk ci ja osta vrio je Stje pan Ra dić na Sve u či li štu i vi šoj ško li 
u Za gre bu 10 (11,76%) od pre ma pot pi sa nih 85 ak ta.

Nor ma tiv no-prav ne funk ci je mi ni stri pro sve te ostva ri va li su na sle de ći na čin na 
Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu Ve lja Vu ki će vić 37 (86,04%), Stje pan Ra dić 59 
(69,41%) i Sve to zar Pri bi će vić 84 (61,31%), sa dru ge stra ne na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li 
u Be o gra du nor ma tiv no-prav ne funk ci je osta vri vi li su: Ve lja Vu ki će vić 35 (81,40%), Stje-
pan Ra dić 50 (60,24%) i Sve to zar Pri bi će vić 45 (32,85%).

Naj vi še nor ma tiv no-prav nih funk ci ja osta vrio je Ve lja Vu ki će vić na Sve u či li štu i vi-
šim ško la ma u Zga re bu 37 (86,04%) od ukup no 43 pre ma pot pi sa nih ak ta.

Ma te ri jal ne funk ci je na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu mi ni stri su ostva ri va 
u sle de ćem od no su: Stje pan Ra dić 9 (10,59%), Sve to zar Pri bi će vić 13 (9,49%) i Ve lja 
Vu ki će vić 1 (2,33%). Na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du ma te ri jal ne funk ci je ostva-
ri va ne su: Ve lja Vu ki će vić 3 (6,98%), Stje pan Ra dić 5 (5,88%) i Sve to zar Pri bi će vić 8 
(5,84%).

Naj vi še ma te ri jal nih funk ci ja osta vrio je Stje pan Ra dić na Sve u či li štu i vi šim ško la-
ma u Za gre bu 9 (10.59%) od ukup no 85 pre ma pot pi sa nih ak ta.

Ka drov ske funk ci je ostva ri va ne su na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu u sle-
de ćem od no su: Ve lja Vu ki će vić 17 (39,53%), Sve to zar Pri bi će vić 47 (34,31%) i Stje pan 
Ra dić 27 (31,76%), a na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du ka drov ske funk ci je osta vri-
va ne su: Ve lja Vu ki će vić 15 (34,88%), Stje pan Ra dić 25 (29,41%), Sve to zar Pri bi će vić 
24 (17,52%).

Naj vi še ka drov skih funk ci ja osta vrio je Ve lja Vu ki će vić na Sve u či li štu i vi šim ško la-
ma u Za gre bu 17 (39,53%) od ukup no 43 pre ma pot pi sa na ak ta.

Struk tu ra ka drov skih funk ci ja sa sto ji se od po sta vlje nja, pen zi o ni sa nja, ostav ki i una-
pre đe nja.

Mi ni stri pro sve te ostva ri li su po sta vlje nja na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu 
u sle de ćem od no su: Ve lja Vu ki će vić 8 (18,60%), Stje pan Ra dić 9 (10,59%) i Sve to zar 
Pri bi će vić 5 (3,65%). Na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du po sta vlje nja su ostva ri-
va na na sle de ći na čin: Stje pan Ra dić 13 (15,29%), Ve lja Vu ki će vić 4 (9,30%) i Sve to zar 
Pri bi će vić 4 (2,92%).

Naj vi še po sta vlje nja ostva rio je Ve lja Vu ki će vić na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za-
gre bu 8 (18,60%) od ukup no 43 prem pot pi sa na ak ta.
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Pen zi o ni sa nja su osta va ri va na na sle de ći na čin: na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u 
Za gre bu Stje pan Ra dić 10 (11,76%), Sve to zar Pri bi će vić 7 (5,11%) i Ve lja Vu ki će vić 1 
(2,33%). Na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du pen zi o ni sa nja su osta vri va na u sle de-
ćem od no su: Sve to zar Pri bi će vić 3 (2.19%), Ve lja Vu ki će vić 1 (2.33%) i Stje pan Ra dić 
1 (1.18%).

Naj vi še pen zi o ni sa nja ostva rio je Stje pan Ra dić na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za-
gre bu 10 (11,76%) od ukup no 85 pre ma pot pi sa nih ak ta.

Ostva re nih ostav ki u to ku man da ta tri mi ni stra pro sve te na Sve u či li štu i vi šim ško la-
ma u Za gre bu bi lo je u vre me man da ta Sve to za ra Pri bi će vi ća 3 (2,19%), Ve lje Vu ki će vi ća 
1 (2,33%) i Stje pa na Ra di ća 1 (1,18%). Na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du ostav ke 
su ostva re ne sa mo u vre me ma na da ta Sve to za ra Pri bi će vi ća – 1 (0,73%).

Naj vi še ostav ki osta vre no je u vre me man da ta Sve to za ra Pri bi će vi ća na Sve u či li štu i 
vi šim ško la ma u Za gre bu 3 (2,19%) od ukup no 137 pre ma pot pi sa nih ak ta.

Una pre đe nja su ostva ri va na na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu u sle de ćem 
od no su: Sve to zar Pri bi će vić 32 (23,36%), Ve lja Vu ki će vić 7 (16,28%) i Stje pan Ra dić 7 
(8,24%). Una pre đe nja su na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du osta vri va na na sle de ći 
na čin: Ve lja Vu ki će vić 10 (23,26%), Stje pan Ra dić 11 (12,94%) i Sve to zar Pri bi će vić 16 
(11,68%).

Naj vi še una pre đe nja osta vrio je Sve to zar Pri bi će vić na Sve u či li štu i vi šoj ško li u Za-
gre bu 32 (23,36%) od ukup no 137 pre ma pot pi sa nih ak ta.

Osta le funk ci je (do de lji va nje od li ko va nja) osta vri va ne su na Sve u či li štu i vi šim ško-
la ma u Za gre bu na sle de ći na čin: Stje pan Ra dić 23 (27,06%), Sve to zar Pri bi će vić 33 
(24,09%) i Ve lja Vu ki će vić ni je ostva ri vao osta le funk ci je. Na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li 
u Be o gra du osta le funk ci je osta vrio je sa mo Sve to zar Pri bi će vić 16 (11,68%), dok Ve lja 
Vu ki će vić i Stje pan Ra dić ni su osta vri va li osta le funk ci je.

Naj vi še osta lih funk ci ja ostva rio je Stje pan Ra dić na Sve u či li štu i vi šoj ško li u Za gre-
bu 23 (27,06%) od ukup no 85 aka ta.

Ka drov skom po li ti kom tri mi ni stra pro sve te naj vi še su bi li ob u hva će ni na stav ni ci 
uni ver zi te ta, fa kul te ta i vi ših ško la u Kra lje vi ni. Ka drov ska po li ti ka pre ma na stav ni ci ma 
osta vri va na je pre ma pot pi si va njem ak ta uprav ne vla sti i ak ta ko ji ma su do de lji va na od li-
ko va nja. Po je di nač no sva ki od mi ni sta ra pro sve te pre ma pot pi sao je na stav nom oso blju 
ovih aka ta u sle de ćem od no su: Stje pan Ra dić 83 (97,65%) od ukup no 85, Ve lja Vu ki će vić 
41 (95,35%) od ukup no 43 i Sve to zar Pri bi će vić 126 (91,97%) od ukup no 137.

Naj vi še aka ta uprav ne vla sti i aka ta ko ji ma su do de lje na od li ko va nja na stav nom oso-
blju pre ma pot pi sao je Stje pan Ra dić 83 (97,65%) od 85.

Ka drov skom po li ti kom su me đu na stav ni ci ma na uni ver zi te ti ma, fa kul te ti ma i vi šim 
ško la ma na taj na čin naj vi še bi li ob u hva će ni pro fe so ri. Sve to zar Pri bi će vić je pro fe so ri ma 
pre ma pot pi sao 102 (80,95%) od 126 ak ta, Ve lja Vu ki će vić 28 (68,29%) od 41 ak ta i Stje-
pan Ra dić 45 (54,22%) od 83 ak ta.

Sve to zar Pri bi će vić je u okvi ru svo je ka drov ske po li ti ke pro fe so ri ma pre ma pot pi sao 
naj vi še aka ta uprav ne vla sti i aka ta ko ji ma su do de lje na od li ko va nja, 102 (80,95%) od 
ukup no 126 ak ta pre ma pot pi sa nih na stav nom oso blju.

Ak ta uprav ne vla sti do ne ta su naj vi še za prof se o re Sve u či li šta i vi ših ško la u Za gre bu 
i Uni ver zi te ta i vi še ško le u Be o gra du.

Na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Zga re bu ak ta uprav ne vla sti pre ma pot pi si va na su 
pro fe so ri ma u sle de ćem od no su: Sve to zar Pri bi će vić 38 (30,16%), Ve lja Vu ki će vić 11 
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(26,83%) i Stje pan Ra dić 17 (20,48%), a na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du: Ve lja 
Vu ki će vić 8 (19,51%), Sve to zar Pri bi će vić 14 (11,11%) i Stje pan Ra dić 4 (4,82%).

Naj vi še aka ta uprav ne vla sti od re dio je pro fe so ri ma na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u 
Za gre bu Sve to zar Pri bi će vić 38 (30,16%) od 126.

U okvi ru aka ta uprav ne vla sti pre ma pot pi si va na su: una pre đe nja, po sta vlje nja, prn zi-
o ni sa nja i ostav ke.

Una pre đe nja pro fe so ra pre ma pot pi si va na su na sle de ći na čin: na Sve u či li štu i vi šim 
ško la ma u Za gre bu Sve to zar Pro bi će vić 27 (21,43%), Ve lja Vu ki će vić 5 (12,19%) i Stje-
pan Ra dić 2 (2,41%), a pre ma Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du: Ve lja Vu ki će vić 6 
(14,63%), Sve to zar Pri bi će vić 10 (7,94%) i Stje pan Ra dić 4 (4,82%).

Naj vi še una pre đe nja pro fe so ri ma pre ma pot pi sa no je na Sve u či li štu i vi šoj ško li u Zga-
re bu Sve to zar Pri bi će vić 27 (21,43%) od ukup no 126 aka ta.

Po sta vlje nja pro fe so ra na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu osta vri va na su u 
sle de ćem re do sle du: Ve lja Vu ki će vić 6 (14,63%), Stje pan Ra dić 5 (6,02%) i Sve to zar Pri-
bi će vić 3 (2,38%), a na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du: Ve lja Vu ki će vić 1 (2,44%), 
Sve to zar Pri bi će vić 2 (1,58%) i Stje pan Ra dić ni je pre ma pot pi sao po sta vlje nja. 

Naj vi še po sta vlje nja pro fe so ri ma odo brio je na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre-
bu Ve lja Vu ki će vić – 6 (14,63%) od 41.

Pen zi o ni sa nja pro fe so ra na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu spro vo đe na su 
u sle de ćem re do sle du: Stje pan Ra dić 10 (12,05%), Sve to zar Pri bi će vić 6 (4,76%), dok 
Ve lja Vu ki će vić ni je pen zi o ni sao pro fe so re Sve u či li šta. Na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u 
Be o gra du Ve lja Vu ki će vić 1 (2,44%), Sve to zar Pri bi će vić 2 (1,58%), dok Stje pan Ra dić 
ni je pen zi o ni sao pro fe so re na Uni ver zi te tu.

Naj vi še pen zi o ni sa nja pro fe so ri ma pre ma pot pi sa no je na Sve u či li štu i vi šim ško la ma 
u Za gre bu Stje pan Ra dić, 10 (12,05%) od 83 ak ta.

Usva ja nje ostav ki pro fe so ra na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu bi lo je u sle-
de ćem od no su: Sve to zar Pri bi će vić 2 (1,58%), dok Ve lja Vu ki će vić i Stje pan Ra dić ni su 
pre ma pot pi si va li ostav ke. Sa dru ge stra ne na Uni ver zi te tu i vi šoj ško li u Be o gra du ni je 
bi lo ostav ki pro fe so ra.

Ak ta ko ji ma su do de lji va na od li ko va nja pro fe so ri ma na Sve u či li štu i vi šim ško la ma 
u Za gre bu pre ma pot pi si va na su na sle de ći na čin Stje pan Ra dić 23 (27,71%), Sve to zar Pri-
bi će vić 30 (23,81%), dok Ve lja Vu ki će vić ni je pre ma pot pi si vao od li ko va nja. Na Uni ver zi-
te tu i vi šoj ško li u Be o gra du od li ko va nja pro fe so ri ma do neo je sa mo Sve to zar Pri bi će vić 
10 (7,94%).

Naj vi še od li ko va nja pro fe so ri ma pre ma pot pi sa no je na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u 
Za gre bu Stje pan Ra dić 23 (27,71%) od 83.

U ka drov skoj po li ti ci Stje pa na Ra di ća na Sve u či li štu i vi šim ško la ma u Za gre bu, ako 
na tre nu tak raz lo ži mo uprav na ak ta ko ja je do neo i za dr ži mo se na pro fe so ri ma, vi de će mo 
da su me đu po sta vlje nim pro fe so ri ma oni ko je je Sve to zar Pri bi će vić pen zi o ni sao: Fi lip 
Lu kas, Fran Ba rac i Mi ro slav Mi ku li čić. Sa dru ge stra ne me đu pen zi o ni sa ni ma se na la-
ze oni pro fe so ri ko je su Sve to zar Pri bi će vić i Ve lja Vu ki će vić po sta vi li i go to vo svi oni 
pro fe so ri ko ji su u vre me po me nu tih mi ni sta ra pre šli na Sve u či li šte u Za gre bu sa dru gih 
uni ver zi te ta i fa kul te ta u Kra lje vi ni, a to su: Pe tar Bu lat, Vla di mir Dvor ni ko vić i Vo ji slav 
Ra do va no vić. Ova kvo ostva ri va nje ka drov ske po li ti ke Stje pa na Ra di ća na Sve u či li štu i 
vi so kom ško la ma u Za gre bu uka zu je na iz ne sno ne sla ga nje sa po li ti kom nje go vih ne po-
sred nih pret hod ni ka u Mi ni star stvu pro sve te.
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Uoč lji vo je i to da su mi ni stri pro sve te Sve to zar Pri bi će vić i Stje pan Ra dić pre ma-
pot pi sa li ve li ki broj ak ta ko ji ma su do de lje na od li ko va nja na stav ni ci ma i je dan broj ak ta 
ko ji ma su pen zi o ni sa ni po je di ni na stav ni ci, u pr vom re du pro fe so ri ma na Sve u či li štu i 
vi šim ško la ma u Za gre bu. Pen zi o ni sa nje po je di nih pro fe so ra bi lo je mo ti vi sa no stra nač-
ko-po li tič kim raz lo zi ma i mi mo op štih na če la auto no mi je uni ver zi te ta. Ta kvih ak ta Sve to-
zar Pri bi će vić pre ma pot pi sao je 3 (2,19%) od ukup no 137, Stje pan Ra dić 9 (10,59%) od 
ukup no 85. Ka drov ska po li ti ka ove dvoj ce min sta ra pro sve te mo že na ve sti na za klju čak 
da su o Sve u či li štu mi sli li i kao li de ri dve va žne po li tič ke stran ke, jed ne hr vat ske i dru ge 
ko ja je oku plja la srp sku po pu la ci ju na pro sto ru Hr vat ske i Sla vo ni je.
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Tabela A - Nasatvno osoblje na univerzitetima, fakultetima i višim školama
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A1 A A2 B C Ukupno %

I 70841,6 1060782 65314 1721951,8 620567,8 3539456,88 4,25

II 20072,8 316000,8 30072,8 162914 138170,4 667230,8 0,8

III 50000 67500 11141 128641 0,15

IV 738400 113660 521000 2391060 2,87

V 12000 499960 19600 802083 22084 1355727 1,63

VI 7500 516400 24600 0 3600 552100 0,66

VII 165000 1400000 150000 3020000 259300 4994300 5,99

VIII 1300000 600000 134600 2034600 2,44

IX 150000 80000 60000 290000 0,35

X 50000 13250000 150000 4224000 975000 18649000 22,4

XI 12596000 10030000 3737400 26363400 31,6

XII 10000000 9934750 535000 20469750 24,6

XIII 0 100000 0 100000 0,12

XIV 1000000 0 0 1000000 1,2

XV 0 0 700000 700000 0,84

XVI 0 100000 0 100000 0,12

Uk. 325414,4 42877542 439586,8 31974858,8 7717863,2 83335265,68 100

Pr. 0,39% 51,45% 0,53% 38,37% 9,26% 100% 100

A1 – Fakultet u Subotici      Lični rashodi (I–VI)
A – Univerzitet u Beogradu     Materijalni rashodi (VII–XVI)
A2 – Fakultet u Skoplju     Vanredni rashodi (XI–XVI)
B – Sveučilište u Zagrebu
C – Univerza u Ljubljani

I – Plate ukaznog i stalnog osoblja (partija 280)
II – Plate novih nastavnika i ostalog ukaznog i stalnog osoblja, kada se izaberu (partija 281)
III – Povišice i unapređenja ukaznog i stalnog osoblja (partija 282)
IV – Dodaci, sistematizovani i ugovorni honorari (partija 283)
V – Plate neukaznih nastavnika i ostalog neukaznog, pomoćnog i ugovornog osoblja (partija 284)
VI – Plate novih neukaznih nastavnika i ostalog neukaznog, pomoćnog i ugovornog osoblja, kada budu 
postavljeni (partija 285)
VII – Upravni troškovi (partija 286)
VIII – Kirije sa povećanjem po novoj Uredbi (partija 287)
IX – Putni i selidbeni troškovi, kao i putovanje profesora po univerzitetima u Kraljevini i u inostranstvu i doček 
stranih profesora i naučnika (partija 288)
X – Potrebe teoretske i praktične obuke (partija 289)
XI – Dodaci na skupoću (partija 290)
XII – Podizanje novih zgrada, adaptacije i uređenje zavoda (partija 291)
XIII – Proslava 50-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu (partija 292)
XIV – Instalaciija električnog osvetljenja, parnog grejanja, nabavka nameštaja, podizanje ograda i potpuno 
dovršenje zgrade Univerzitetske biblioteke u Beogradu (partija 293)
XV – Nabavka transformatora i razvodnika za elektrotehnički institut Univerze u Ljubljani (partija 294)
XVI – Dogradnja i adaptacija zgrade za Visoku trgovačku školu u Zagrebu (partija 295)
Izvor: “Univerziteti”, Finansijski zakon od 31. marta 1924. za  budžetsku 1924/25, Sarajevo, 1924, str. 74–90.

Tabela C - Univerziteti Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca: Struktura fi nansija prema 
budžetu za 1924/1925. godinu.
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Univerziteti (ukupno) 137
Univerzitet 3 Fakultet u Subotici 2
1) organizacione funkcije 1) organizacione funkcije
2) normat.-pravne 
funkcije

2) normat.-pravne 
funkcije 2

3) materijalne funkcije 3) materijalne funkcije
4) kadrovske funkcije 2 4) kadrovske funkcije 1
a) postavljenja a) postavljenja
b) penzionisanja b) penzionisanja
c) ostavke c) ostavke
d) razrešenja d) razrešenja
e) činovnik na 
raspolaganju

e) činovnik na 
raspolaganju

f) unapređenja 2 f) unapređenja 1
5) ostale funkcije 1 5) ostale funkcije 1

1) Univerzitet 
u Beogradu 40 2) Sveučilište u Zagrebu 80

1) organizacione funkcije 6 1) organizacione funkcije 12
2) normat.-pravne 
funkcije 45 2) normat.-pravne 

funkcije 84

3) materijalne funkcije 8 3) materijalne funkcije 13
4) kadrovske funkcije 24 4) kadrovske funkcije 47
a) postavljenja 4 a) postavljenja 5
b) penzionisanja 3 b) penzionisanja 7
c) ostavke 1 c) ostavke 3
d) razrešenja d) razrešenja
e) činovnik na 
raspolaganju

e) činovnik na 
raspolaganju

f) unapređenja 16 f) unapređenja 32
5) ostale funkcije 16 5) ostale funkcije 33

Fakutet u Skoplju 5 3) Univerza u Ljubljani 7
1) organizacione funkcije 2 1) organizacione funkcije 2
2) normativno.-
pravne funkcije 11 2) normativno - 

pravne funkcije 13

3) materijalne funkcije 2 3) materijalne funkcije 2
4) kadrovske funkcije 5 4) kadrovske funkcije 7
a) postavljenja 1 a) postavljenja 1
b) penzionisanja 1 b) penzionisanja

c) ostavke c) ostavke

d) razrešenja d) razrešenja

e) činovnik na 
raspolaganju

e) činovnik na 
raspolaganju

1

f) unapređenja 3 f) unapređenja 5

5) ostale funkcije 5) ostale funkcije

Tabela: D. -  Ostvarivanje funkcija u aktima koja je prema-
potpisao ministar prosvete Svetozar Pribićević

Izvori: ukazi i dekreti ministra prosvete Svetozara Pribićevića za univerzitete, fakultete i više škole u brojevima 
‘’Službenih novina Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca’’ od 6. novembra 1924. do 18. jula 1925. godine.
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Univerzitet u Beogradu Rektor Dekan Prof. Pristav Docent Asistent Ukupno Procent
Unapređenja 10 3 3 16 12,70%
Postavljenja 2 1 1 4 3,17%
Penzionisanja 2 2 1,59%
Ostavke 1 1 0,79%
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja 10 10 7,94%
Fakultet u Subotici
Unapređenja 1 1 0,79%
Postavljenja
Penzionisanja
Ostavke
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja 1 1 0,79%
Fakultet u Skoplju
Unapređenja 1 2 3 2,38%
Postavljenja 1 1 0,79%
Penzionisanja 1 1 0,79%
Ostavke
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja
Sveučilište u Zagrebu
Unapređenja 27 1 3 31 24,60%
Postavljenja 3 1 1 5 3,97%
Penzionisanja 1 6 7 5,55%
Ostavke 2 1 3 2,38%
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja 1 30 2 33 26,19%
Univerza u Ljubjani
Unapređenja 4 1 5 3,97%
Postavljenja 1 1 0,79%
Penzionisanja
Ostavke
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju 1 1 0,79%
Odlikovanja
Ukupno 1 1 102 3 9 10 126 100%
Procent 0,79% 0,79% 80,95% 2,38% 7,14% 7,93% 100% 100%

Tabela D 1 - Ostvarivanje upravne vlasti i dodeljivanja odlikovanja u aktima koja je 
nastavnom osoblju premapotpisao ministar prosvete Svetozar Pribićević

Izvori: akta upravne vlasti i akta o dodeli odlikovanja koja je nastavnom osoblju premapotpisao ministar 
prosvete Svetozar Pribićević u brojevima Službenih novina Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 6. novembra 
1924. do 18. jula 1925. godine.

DUŠAN BAJAGIĆ     Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić
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Univerziteti (ukupno) 43
Univerziteti 1 Fakultet u Subotici 1
1) organizacione funkcije 1) organizacione funkcije
2)normativno-
pravne funkcije

2) normativno-
pravne funkcije 2

3) materijalne funkcije 3) materijalne funkcije
4) kadrovske funkcije 4) kadrovske funkcije 1
a) postavljenja a) postavljenja 1
b) penzionisanja b) penzionisanja
c) ostavke c) ostavke
d) razrešenja d) razrešenja
e) činovnik na 
raspolaganju

e) činovnik na 
raspolaganju

f) unapređenja f) unapređenja
5) ostale funkcije 1 5) ostale funkcije

1) Univerzitet 
u Beogradu 15 2) Sveučilište u Zagrebu 17

1) organizacione funkcije 2 1) organizacione funkcije 1
2) normativno-
pravne funkcije 35 2) normativno-

pravne funkcije 37

3) materijalne funkcije 3 3) materijalne funkcije 1
4) kadrovske funkcije 15 4) kadrovske funkcije 17
a) postavljenja 4 a) postavljenja 8
b) penzionisanja 1 b) penzionisanja 1
c) ostavke c) ostavke 1
d) razrešenja d) razrešenja
e) činovnik na 
raspolaganju

e) činovnik na 
raspolaganju

f) unapređenja 10 f) unapređenja 7
5) ostale funkcije 5) ostale funkcije

Fakultet u Skoplju 2 3) Univerzia u Ljubljani 7
1) organizacione funkcije 1) organizacione funkcije
2) normativno-
pravne funkcije 4 2) normativno-

pravne funkcije 19

3) materijalne funkcije 3) materijalne funkcije
4) kadrovske funkcije 2 4) kadrovske funkcije 7
a) postavljenja a) postavljenja 2
b) penzionisanja b) penzionisanja
c) ostavke c) ostavke
d) razrešenja d) razrešenja
e) činovnik na 
raspolaganju

e) činovnik na 
raspolaganju

f) unapređenja 2 f) unapređenja 5
5) ostale funkcije 5) ostale funkcije

Tabela: E -  Ostavrivanje funkcija u aktima koja je prema-
potpisao  ministar prosvete Velja Vukićević

Izvori: ukazi i dekreti ministra prosvete Velje Vukićevića za univerzitete, fakultete i više škole objavljenih 
u ‘’Službenim novinama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca’’ od 18. jula do 17. novembra 1925. godine
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Univerzitet u Beogradu Rektor. Dekan. Prof. Pristav Docent. Asistent Ukupno Procent
Unapređenja 6 3 1 10 24,39%
Postavljenja 1 1 2 4 9,76%
Penzionisanja 1 1 2,44%
Ostavke
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja
Fakultet u Subotici
Unapređenja
Postavljenja 1 1 2,44%
Penzionisanja
Ostavke
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja
Fakultet u Skoplju
Unapređenja 2 2 4,88%
Postavljenja
Penzionisanja
Ostavke
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja
Sveučilište u Zagrebu
Unapređenja 5 2 7 17,07%
Postavljenja 6 2 8 19,51%
Penzionisanja
Ostavke 1 1 2,44%
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja
Univerza u Ljubjani
Unapređenja 4 1 5 12,20%
Postavljenja 2 2 2,44%
Penzionisanja
Ostavke
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja
Ukupno 28 2 5 6 41 100%
Procent 68,29% 4,88% 12,20% 14,63% 100% 100%

Tabela E 1 - Ostvarivanje upravne vlasti i dodeljivanja odlikovanja u aktima koja 
je nastavnom osoblju premapotpisao ministar prosvete Velja Vukićević

Izvori: akta upravne vlasti i akta o dodeli odlikovanja koja je nastavnom osoblju premapotpisao ministar 
prosvete Velja Vukićević u brojevima Službenih novina Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 18. jula 1925. 
godine do 17. novembra 1925. godine.

DUŠAN BAJAGIĆ     Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić
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Univerziteti (ukupno akta) 85
Univerziteti 1 Fakultet u Subotici 2
1) organizacione funkcije 1) organizacione funkcije
2) normativno-
pravne funkcije

2) normativno-
pravne funkcije

4

3) materijalne funkcije 3) materijalne funkcije
4) kadrovske funkcije 4) kadrovske funkcije 2
a) postavljenja a) postavljenja 2
b) penzionisanja b) penzionisanja
c) ostavke c) ostavke
d) razrešenja d) razrešenja
e) činovnik na 
raspolaganju

e) činovnik na 
raspolaganju

f) unapređenja f) unapređenja
5) ostale funkcije 1 5) ostale funkcije

1) Univerzitet u Beogradu 25 2) Sveučilište u Zagrebu 50
1) organizacione funkcije 2 1) organizacione funkcije 10
2) normativno-
pravne funkcije

50 2) normativno-
pravne funkcije

59

3) materijalne funkcije 5 3) materijalne funkcije 9
4) kadrovske funkcije 25 4) kadrovske funkcije 27
a) postavljenja 13 a) postavljenja 9
b) penzionisanja 1 b) penzionisanja 10
c) ostavke c) ostavke 1
d) razrešenja d) razrešenja
e) činovnik na 
raspolaganju

e) činovnik na 
raspolaganju

f) unapređenja 11 f) unapređenja 7
5) ostale funkcije 5) ostale funkcije 23

Fakultet u Skoplju 1 3) Univerza u Ljubljani 6
1) organizacione funkcije 1 1) organizacione funkcije
2) normativno-
pravne funkcije

1 2) normativno-
pravne funkcije

12

3) materijalne funkcije 3) materijalne funkcije
4) kadrovske funkcije 1 4) kadrovske funkcije 6
a) postavljenja a) postavljenja 5
b) penzionisanja b) penzionisanja
c) ostavke 1 c) ostavke
d) razrešenja d) razrešenja
e) činovnik na 
raspolaganju

e) činovnik na 
raspolaganju

f) unapređenja f) unapređenja 1
5) ostale funkcije 5) ostale funkcije

Tabela: F -  Ostavrivanje funkcija u  aktima koja je prema-
potpisao ministar prosvete Stjepana Radića 

Izvori: ukazi i dekreti koje ministrar prosvete Stjepan Radić premapotpisao za univerzitete, fakultete i više 
škole objavljenih u ‘’Službenim novinama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca’’ od 17. novembra 1925. do 15. 
aprila 1926. godine.  
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Tabela F 1 - Ostvarivanje upravne vlasti i dodeljivanje odlikovanja u aktima
koja je nastavnom osoblju premapotpisao ministar prosvete Stjepan Radić

Univerzitet u Beogradu Rektor. Dekan. Prof. Pristav Docent. Asistent Ukupno Procent
Unapređenja 4 4 3 11 13,25%
Postavljenja 3 10 13 15,66%
Penzionisanja
Ostavke
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja
Fakultet u Subotici
Unapređenja
Postavljenja 1 1 2 2,40%
Penzionisanja
Ostavke
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja
Fakultet u Skoplju
Unapređenja
Postavljenja
Penzionisanja
Ostavke 1 1 1,20%
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja
Sveučilište u Zagrebu
Unapređenja 2 5 7 8,43%
Postavljenja 5 4 9 10,84%
Penzionisanja 10 10 12,05%
Ostavke 1 1 1,20%
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja 23 23 27,71%
Univerza u Ljubjani
Unapređenja 1 1 1,20%
Postavljenja 5 5 6,02%
Penzionisanja
Ostavke
Razrešenja
Činovnik na raspolaganju
Odlikovanja
Ukupno 45 1 9 28 83 100%
Procent 54,22% 1,20% 10,84% 33,73% 100% 100%

Izvori: akta upravne vlasti i akta o dodeli odlikovanja koja je nastavnom osoblju premapotpisao ministar 
prosvete Stjepan Radić u brojevima Službenih novina Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 17. novembra 
1925. godine do 15. aprila 1926. godine.

DUŠAN BAJAGIĆ     Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić
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SP VV SR SP VV SR

Univerziteti (ukupno akta) 137 43 85
Univerziteti 3 1 1 Fakultet u Subotici 2 1 2
1) organizacione funkcije 1) organizacione funkcije
2) normativno-pravne funkcije 2) normativno-pravne funkcije 2 2 4
3) materijalne funkcije 3) materijalne funkcije
4) kadrovske funkcije 2 4) kadrovske funkcije 1 1 2
a) postavljenja a) postavljenja 1 2
b) penzionisanja b) penzionisanja
c) ostavke c) ostavke
d) razrešenja d) razrešenja
e) činovnik na raspolaganju e) činovnik na raspolaganju
f) unapređenja 2 f) unapređenja 1
5) ostale funkcije 1 1 1 5) ostale funkcije 1

1) Univerzitet u Beogradu 40 15 25 2) Sveučilište u Zagrebu 80 17 50
1) organizacione funkcije 6 2 2 1) organizacione funkcije 12 1 10
2) normativno-pravne funkcije 45 35 50 2) normativno-pravne funkcije 84 37 59
3) materijalne funkcije 8 3 5 3) materijalne funkcije 13 1 9
4) kadrovske funkcije 24 15 25 4) kadrovske funkcije 47 17 27
a) postavljenja 4 4 13 a) postavljenja 5 8 9
b) penzionisanja 3 1 1 b) penzionisanja 7 1 10
c) ostavke 1 c) ostavke 3 1 1
d) razrešenja d) razrešenja
e) činovnik na raspolaganju e) činovnik na raspolaganju
f) unapređenja 16 10 11 f) unapređenja 32 7 7
5) ostale funkcije 16 5) ostale funkcije 33 23

Fakultet u Skoplju 5 2 1 3) Univerza u Ljubljani 7 7 6
1) organizacione funkcije 2 1 1) organizacione funkcije 2
2) normativno-pravne funkcije 11 4 1 2) normativno-pravne funkcije 13 19 12
3) materijalne funkcije 2 3) materijalne funkcije 2
4) kadrovske funkcije 5 2 1 4) kadrovske funkcije 7 7 6
a) postavljenja 1 a) postavljenja 1 2 5
b) penzionisanja 1 b) penzionisanja
c) ostavke 1 c) ostavke
d) razrešenja d) razrešenja
e) činovnik na raspolaganju e) činovnik na raspolaganju 1
f) unapređenja 3 2 f) unapređenja 5 5 1
5) ostale funkcije 5) ostale funkcije

Tabela: G - Ostvarivanje funkcija u  aktima koja su premapotpisali min-
istri prosvete Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić

Izvori: ukazi i dekreti ministara prosvete za univerzitete, fakultete i više škole objavljenih u ‘’Službenim 
novinama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca’’ od 6. novembra 1924. do 15. aprila 1926. godine
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Sum mary

Im pact of the ac ti vi ti es of the Mi ni sters
 of Edu ca tion Sve to zar Pri bi će vić, Ve lja Vu ki će vić 

and Stje pan Ra dić (1924 – 1926)

Ac cor ding to the „Law of 31 July 1923 on Go vern ment Em ployees and Ot her Ci vil 
Ser vants”, the mi ni ster of edu ca tion had most pos si bi li ti es for ac tion. Ho we ver, when 
Uni ver sity pro fes sors are con cer ned, they enjoyed per ma nent em ployment ac cor ding to 
the Law on Uni ver sity and the ir sta tus as ci vil ser vants was re gu la ted by the sa me law. 
Sin ce the Law on Uni ver sity was of spe cial cha rac ter, it co uld not be con si de red abo lis-
hed by the ge ne ral pro vi si ons of the Law on Ci vil Ser vants. One of the cor ner sto nes of 
the Auto nomy of the Uni ver sity was per ma nent em ployment of pro fes sors. Mi ni sters of 
edu ca tion we re in obli ga tion to co un ter sign do cu ments in ac cor dan ce with the Auto nomy 
of the Uni ver sity at all uni ver si ti es and fa cul ti es in the King dom, and at the Uni ver sity 
and col le ges in Za greb al so in ac cor dan ce with edu ca ti o nal auto nomy as the ba sis of the 
pro vin ce’s auto nomy.

Uni ver si ti es, fa cul ti es and col le ges had ne gli gibly low de ve lop ment, as shown by 
the in cre a se of the te ac hing staff by 0.12% to 0.61%, and, in the ca se of the Uni ver sity in 
Bel gra de, drop by 1.21%. The hig hest num ber of stu dents stu died at the Bel gra de Uni ver-
sity (from 48.68% to 49.04%) and at the Uni ver sity and col le ges in Za greb (from 36.74% 
do 40.36%. On the ot her hand, the Za greb Uni ver sity had the big gest staff (from 44.13% 
to 44.74%) whi le the Bel gra de Uni ver sity was the se cond lar gest in this re spect (from 
36.92% to 35.71%).

Ex tra or di nary ex pen ses „Li ving cost sup ple ment” and „Con struc tion of new bu il-
dings, adap ta tion and re fur bis hing of in sti tu tes” ac co un ted for 46,833,150 di nars (56.20%) 
wit hin the re so ur ces ear mar ked for uni ver sity and col le ge-le vel edu ca tion in the bud get 
for 1924/25.

Du ring the ir re spec ti ve terms of of fi  ce, which dif fe red in du ra tion, mi ni sters of edu-
ca tion co un ter sig ned do cu ments by which they im ple men ted per son nel po licy. Sve to zar 
Pri bi će vić sig ned 137 do cu ments, Stje pan Ra dić 85 and Ve lja Vu ki će vić 43.

Stje pan Ra dić was most in vol ved in ca rrying out per son nel po licy. Du ring his term 
of of fi  ce, he co un ter sig ned 50 (60.24%) out of the to tal 85 do cu ments at the Uni ver sity 

DUŠAN BAJAGIĆ     Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić
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and col le ges in Za greb. Stje pan Ra dić exer ci sed most or ga ni za ti o nal fun cti ons at the Uni-
ver sity and col le ge in Za greb – 10 (11.76%) out of 85 co un ter sig ned do cu ments. Ve lja 
Vu ki će vić exer ci sed most re gu la tory-le gi sla ti ve fun cti ons at the Uni ver sity and col le ges 
in Za greb – 37 (86.04%) out of 43 co un ter sig ned do cu ments. Stje pan Ra dić exer ci sed 
most ma te rial fun cti ons at the Uni ver sity and col le ges in Za greb – 9 (10.59%) out of the 
to tal 85 co un ter sig ned do cu ments. Ve lja Vu ki će vić exer ci sed most per son nel fun cti ons 
at the Uni ver sity and col le ges in Za greb – 17 (39.53%) out of the to tal 43 co un ter sig ned 
do cu ments. Ve lja Vu ki će vić al so ma de most ap po int ments at the Uni ver sity and col le-
ges in Za greb – 8 (18.60%) out of the to tal 43 co un ter sig ned do cu ments. Stje pan Ra dić 
co un ter sig ned most re ti re ment do cu ments at the Uni ver sity and col le ges in Za greb – 10 
(11.76%) out of the to tal 85 co un ter sig ned do cu ments. Most re sig na ti ons we re re cor ded 
du ring the term of of fi  ce of Sve to zar Pri bi će vić at the Uni ver sity and col le ges in Za greb 
– 3 (2.19%) out of the to tal 137 co un ter sig ned do cu ments. Sve to zar Pri bi će vić al so ma de 
most pro mo ti ons at the Uni ver sity and col le ges in Za greb – 32 (23.36%) out of the to tal 
137 co un ter sig ned do cu ments. Stje pan Ra dić had most ot her fun cti ons (award of de co ra ti-
ons) at the Uni ver sity and col le ge in Za greb 23 (27.06%) out of the to tal 85.

Pro fes sors at uni ver si ti es, fa cul ti es and col le ges in the King dom we re pre do mi nantly 
en com pas sed by the per son nel po licy of the three mi ni sters of edu ca tion. Per son nel po-
licy was exer ci sed by co un ter sig ning do cu ments is sued by ad mi ni stra ti ve aut ho ri ti es and 
do cu ments awar ding de co ra ti ons. In di vi du ally, every edu ca tion mi ni ster co un ter sig ned 
the se types of do cu ments for the te ac hing staff in the fol lo wing pro por ti ons: Stje pan Ra-
dić 83 (97.65%) of the to tal 85, Ve lja Vu ki će vić 41 (95.35%) of the to tal 43 and Sve to zar 
Pri bi će vić 126 (91.97%) of the to tal 137.

Stje pan Ra dić co un ter sig ned most ad mi ni stra ti ve acts and do cu ments awar ding de co-
ra ti ons to the te ac hing staff – 83 (97.65%) out of 85.

Pro fes sors at uni ver si ti es, fa cul ti es and col le ges we re the ca te gory of the te ac hing staff 
most en com pas sed by per son nel po licy. Sve to zar Pri bi će vić co un ter sig ned 102 (80.95%) 
do cu ments for the pro fes sors out of the to tal of 126, Ve lja Vu ki će vić 28 (68.29%) out of 
41 and Stje pan Ra dić 45 (54.22%) out of 83 do cu ments.

Wit hin his per son nel po licy Sve to zar Pri bi će vić co un ter sig ned for the pro fes sors 
most do cu ments is sued by ad mi ni stra ti ve aut ho ri ti es and do cu ments awar ding de co ra ti-
ons – 102 (80.95%) out of the to tal 126 do cu ments co un ter sig ned to the te ac hing staff.
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Др Ми ро слав ПЕ РИ ШИЋ
Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је 

ВЕ ЛИ КИ ЗА О КРЕТ 1950: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА У
ТРА ГА ЊУ ЗА ВЛА СТИ ТИМ ПУ ТЕМ

КУЛ ТУ РА – ОСЛО НАЦ, ПРЕТ ХОД НИ ЦА И СА СТАВНИ
ДЕО СПОЉ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Ма ње иде о ло ги је – ви ше зна ња

У исто риј ској и де лу со ци о ло шке ли те ра ту ре го ди на 1949. озна че на је као го ди-
на у ко јој је до шло до „идеј ног пре ло ма” у од но су пар ти је пре ма ства ра ла штву. Ту 
про ме ну исто ри о гра фи ја ве зу је за Тре ћи пле нум ЦК КПЈ одр жан 29. и 30. де цем бра 
1949. и ре фе рат Ми ло ва на Ђи ла са ко ји је на ја вио дру га чи ји од нос пар ти је пре ма 
кул ту ри. У Ре зо лу ци ји пле ну ма пар ти ја се за ло жи ла за ства ра лач ку сло бо ду, чи ме 
је на го ве ште на пер спек ти ва уну тар пар тиј ске де мо кра ти је ува жа ва њем дру га чи јих 
ми шље ња о умет но сти и на пу шта њем пар тиј ског дик та та у кул ту ри.1 На оце ну о 
идеј ном пре ло му про у ча ва о це те про бле ма ти ке пр вен стве но је упу ћи ва ла чи ње ни ца 
да је он на ја вљен са нај ви ше пар тиј ске го вор ни це, као и са зна ња да је у кул тур ном 
жи во ту Ју го сла ви је на ред них го ди на до шло до зна чај них про ме на обе ле же них од-
ба ци ва њем до та да шњег не при ко сно ве ног соц ре а ли стич ког прав ца у умет но сти, а 
ти ме и до на пу шта ња чвр стих иде о ло шких окви ра у кул ту ри ус по ста вље них под 
до ми нант ним со вјет ским ути ца јем. Ван прет ход них исто ри о граф ских по гле да оста-
ли су, ме ђу тим, не про у че ни сви аспек ти про ме на ко је су усле ди ле. Не до вољ но је 
са гле дан њи хов зна чај, ка ко за та да шње и ка сни је ју го сло вен ско дру штво та ко и за 
спољ но по ли тич ки про дор ко ји је то ком пе де се тих и по чет ком ше зде стих го ди на Ју-
го сла ви ју не спор но учи нио др жа вом са ме ђу на род ним угле дом. 

У до са да шњим на уч ним раз ма тра њи ма о за о кре ту на по љу кул ту ре и на у ке, 
упра во је из о стао аспект ко ји све до чи о ши рем и да ле ко се жни јем спољ но по ли тич-
ком зна ча ју про ме на у при сту пу кул ту ри и кул тур ној по ли ти ци. Реч је о из ме ни 
су шти не на ко јој је за сни ва на но ва кул тур на по ли ти ка об ли ко ва на да по слу жи уна-
пре ђе њу кул ту ре, а пре све га ње ном пред ста вља њу из ван гра ни ца зе мље, што је 

1) Б. Пе тра но вић, Исто ри ја Ју го сла ви је, тре ћа књи га, Бе о град, 1988, стр. 320–321.
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као ре зул тат до не ло и за па же ни је при су ство Ју го сла ви је у ме ђу на род ној кул тур ној 
раз ме ни и раз ме ни зна ња. Ка да се има у ви ду шта је све и на ко ји на чин учи ње но 
на по љу пред ста вља ња кул тур них вред но сти Ју го сла ви је у ино стран ству, не би би-
ло пре сме ло кон ста то ва ти да је но ва кул тур на по ли ти ка, пре све га пре ма ино стран-
ству, ко ја је за по чи ња ла свој жи вот по чет ком пе де стих го ди на, би ла је дан од оних 
уга о них ка ме на на ко јем је из гра ђи ван мо дел ли бе рал ни јег со ци ја ли зма у од но су 
на со вјет ски, а ко ји је Ју го сла ви ји, по сле из ве сних спољ но по ли тич ких ко ле ба ња, 
ду го роч но гле да но до нео но ву по зи ци ју у ме ђу на род ним од но си ма. У пи та њу је 
кул тур но и на уч но отва ра ње зе мље пре ма За па ду, ње но по ве зи ва ње са за пад но е вр-
оп ским и из ва не вроп ским зе мља ма, спрем ност да се кри тич ки са гле да до та да шње 
со ци ја ли стич ко кул тур но на сле ђе и да се про на ђе соп стве ни пут ко ји би, уз нео-
гра ни че ну кул тур ну и на уч ну са рад њу са За па дом, уна пре дио кул тур ни и на уч ни 
жи вот у зе мљи а пре ко ње га из ме нио и лик до та да шњег со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји. 
Пар тиј ско ру ко вод ство схва та ло је да је по вра так под со вјет ски ути цај био мо гућ са-
мо на на чин ко ји ни је био по же љан и при хва тљив, чи ме је он у ства ри био не мо гућ, 
а да у тра га њу за вла сти тим пу тем у из гра ђи ва њу дру га чи јег ти па со ци ја ли зма у 
ме ђу на род ним од но си ма зе мља ни је мо гла оста ти изо ло ва на, бес пер спек тив на и без 
ме ђу на род них ве за и та ча ка осло на ца, што опет, са дру ге стра не, ни је би ло мо гу ће 
без упо зна ва ња са вре ме них кре та ња у кул ту ри и усва ја ња зна ња ко ја су на За па ду 
да ле ко од ма кла. Ју го сла ви ја је по сред ством кул ту ре за по чи ња ла про цес из ме не сли-
ке о се би у све ту, же ле ћи да свој со ци ја ли зам пред ста ви дру га чи јим од со вјет ског и 
да у ме ђу на род ним од но си ма из бо ри по зи ци ју не ке вр сте ли де ра со ци ја ли зма при-
хва тљи вог на За па ду. Уда ља ва ње од со вјет ског мо де ла кул тур не по ли ти ке умно го ме 
је до при не ло да се на Ју го сла ви ју гле да дру га чи јим очи ма не го на оста ле со ци ја ли-
стич ке др жа ве.

1948 – прет по став ка за дру га чи ју
ме ђу на род ну по зи ци ју Ју го сла ви је

Оп ту жбе са др жа не у Ре зо лу ци ји ИБ-а, од ко јих су по је ди не у осно ви би ле тач-
не, ју го сло вен ско ру ко вод ство ни је до жи ве ло као кри ти ку, ка ко је то из Мо скве пред-
ста вља но, већ као дис кре ди та ци ју, на шта је оно би ло ве о ма осе тљи во с об зи ром 
на број не раз ло ге ко ји су у са мо ви ђе њу, а и чи ње нич но, ју го сло вен ске ко му ни сте 
из два ја ле у од но су на ко му ни стич ке пар ти је у оста лим зе мља ма. Ју го сла ви ја је, уз 
Ал ба ни ју ко ју је по мо гла, би ла је ди на зе мља у ко јој је оства ре на ре во лу ци ја у окви-
ри ма Дру гог свет ског ра та и бор бе за осло бо ђе ње зе мље. За ју го сло вен ске ко му ни-
сте, осим те основ не чи ње ни це, по сто ја ло је ви ше „де мар ка ци о них ли ни ја” ко је су 
их раз два ја ле од ко му ни ста у дру гим зе мља ма. Нај пре, Ју го сла ви ја се, не за ви сно 
од са мог сми сла ко ји се у де лу да на шње исто ри о гра фи је до во ди у пи та ње и не за ви-
сно од ме ђу на род не по за ди не тог до га ђа ја, 27. мар та 1941. го ди не ан ти фа ши стич ки 
ле ги ти ми са ла у све ту, да кле три ме се ца пре не го што је за по чео рат из ме ђу Не мач-
ке и СССР-а. За рат про тив оку па то ра ју го сло вен ски ко му ни сти су би ли спрем ни 
ка да је усле дио „сиг нал” из Мо скве, али то го во ри са мо у при лог те зи да су се они 
за рат, сва ка ко и за ре во лу ци ју, при пре ма ли да ле ко ра ни је, што ни је био слу чај са 
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ко му ни сти ма у дру гим зе мља ма. Вој но у то ку ра та ор га ни зо ва ли су се са мо стал но, 
а Цр ве не ар ми је на тлу Ју го сла ви је ни је би ло све до 6. сеп тем бра 1944. го ди не. У 
усло ви ма оку па ци је зе мље, ан ти фа ши стич ког от по ра, бор бе за осло бо ђе ње зе мље и 
гра ђан ског ра та на сту па ли су са тер ми но ло ги јом ко ја је би ла у скла ду са сло бо дар-
ском тра ди ци јом срп ског на ро да: бор бе ност, осло бо ди лач ки и вој ни дух из гра ђен у 
Пр вом свет ском ра ту, прав до љу би во осе ћа ње, спрем ност на жр тву, про бу ђе ни осе-
ћај за со ци јал ну прав ду, исто риј ска ми си ја, при пад ност пра вед ни јем де лу зе маљ-
ске ку гле, ве ли ка са ве зни штва и рат не ко а ли ци је са де мо крат ским де лом све та. Ко-
му ни сти су упра во за хва љу ју ћи чи ње ни ци да су про кла мо ва ли мно го то га што је 
из ни кло из со ци јал не исто ри је Ср би је ус пе ли да се у то ку ра та одр же, да раз ви ју 
свој по крет и иде о ло ги ју и да као је ди но ме ри ло ан ти фа ши зма на мет ну бор бе ност, 
исти на при том не ува жа ва ју ћи ег зи стен ци јал ни фак тор, што је не сум њи во био и 
зах тев рат них са ве зни ка, ка ко са Ис то ка та ко и са За па да. За раз ли ку од ко му ни ста 
у дру гим зе мља ма, они су са ми ства ра ли сво ју ору жа ну си лу и ста ре шин ски ка дар, 
а пре ко Ко мин тер не и пред став ни ка ко је су по вре ме но сла ли у ино стран ство у то ку 
ра та и у про це су пре у зи ма ња и учвр шћи ва ња сво је вла сти има ли су „ме ђу на род ну 
осма трач ни цу”. Оту да њи хо во по сле рат но са мо по у зда ње, осе ћај соп стве не ве ли чи-
не, свест о зна чај ној уло зи у окви ру ан ти фа ши стич ке бор бе и, не сум њи во, „над мен” 
став у од но су на ко му ни сте у Че хо сло вач кој, Ма ђар ској, Бу гар ској, Ру му ни ји, Фран-
цу ској, Ита ли ји, ко ји су при ме ћи ва ли и о ње му отво ре но кри тич ки го во ри ли 1948. 
пред став ни ци ко му ни стич ких пар ти ја у тим зе мља ма. Ма да је иде о ло шка бли скост 
ју го сло вен ских ко му ни ста са Со вјет ским Са ве зом би ла ап со лут на у пр вим по сле рат-
ним го ди на ма, од ре ђе не ор га ни за ци о не раз ли ке ипак су по сто ја ле. Оне су, из ме ђу 
оста лог, до шле до из ра жа ја 1948. го ди не. Пар ти ја у Ју го сла ви ји је и по сле осва ја ња 
вла сти би ла „при кри ве на” и иако је би ла глав ни но си лац по ли тич ких зби ва ња дру-
штве них про ме на, сво ју по ли тич ку во љу ис ка зи ва ла је пре ко На род ног фрон та, а 
у свом де ло ва њу за др жа ла је кон спи ра ти ван на чин ор га ни за ци је, што је, из ме ђу 
оста лог, би ла и јед на од кри ти ка са др жа них у Ре зо лу ци ји ИБ-а. Она је под у пи ра на 
и гла со ви ма по је ди них за пад них ин те лек ту а ла ца, ко му ни ста по опре де ље њу. „Та ко 
ми је би ло не мо гу ће зна ти ка да имам по сла са ко му ни стом а ка да не... Ме то ди иле-
гал не бор бе то ли ко су се уко ре ни ли у КПЈ да хо ти ми це или не хо ти ми це ни су мо гли 
би ти ис ко ре ње ни”, из но сио је сво ја за па жа ња фран цу ски књи жев ник Пол Ели јар, 
по сле бо рав ка у Ју го сла ви ји, до да ју ћи да је при ме тио и да се „ју го сло вен ски на ци о-
на ли зам по не где пре о бра зио у пра ви шо ви ни зам” и да је он био на ро чи то при ме тан 
„у спољ ној по ли ти ци ФНРЈ пре ма су сед ним зе мља ма и њи хо вим ко му ни стич ким 
пар ти ја ма.”1

Не сум њи во, Со вјет ски Са вез је био узор за из град њу со ци ја ли зма, али КПЈ је 
има ла и свој дру га чи ји на чин ор га ни за ци је и де ло ва ња. Он је де лом био по сле ди ца 
кон тек ста у ко јем се учвр шћи ва ла јед но пар тиј ска власт, а де лом је био мо ти ви сан 
осе ћа јем не при ко сно ве но сти на том пу ту, по тре бом за са мо стал ним ис ка зи ва њем, 
не при хва та њем да због сво је аутен тич но сти у ме ђу на род ном ко му ни стич ком по кре-
ту бу ду јед на од пар ти ја. КПЈ је се бе до жи вља ва ла као ре во лу ци о нар ни цен тар на 
Бал ка ну и у том сми слу по ре ди ла се је ди но са СКП(б). Ти тов од нос пре ма Ста љи ну 
у по је ди ним слу ча је ви ма био је ви ше ис ка зи ван као парт нер ски, а не као под ре ђен, 

1) АСЦГ, ЦK ЦКЈ, IX, 30/V-44.
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сма трао је за до вољ но да ЦК СКП(б) о по је ди ним пи та њи ма са мо ин фор ми ше а не 
и да тра жи са гла сност.

Ти ту су би ли по зна ти број ни по ступ ци Ста љи на ко ји су из не ве ра ва ли оче ки-
ва ња ју го сло вен ског ру ко вод ства. Ис ку ство у еко ном ским од но си ма Ју го сла ви је и 
СССР-а та ко ђе је го во ри ло о до ми нат ном со вјет ском ин те ре су уз са мо де ли мич но 
ува жа ва ње ин те ре са Ју го сла ви је, а у то је уве ра вао и од нос Ста љи на пре ма зе мља ма 
„на род не де мо кра ти је” (еко ном ско ис ко ри шћа ва ње, не по вољ ни еко ном ски уго во ри, 
усло вља ва ње еко ном ске по мо ћи, раз ме на по свет ским це на ма, струк ту ре уво за, од-
су ство со вјет ских ин ве сти ци ја, не скри ве не на ме ре на пре суд ни ути цај на из гра ђи ва-
њу оби ма и струк ту ре ар ми је). По је ди не раз ли ке из ме ђу КПЈ и СКП(б) уоча ва ли су 
и по је дин ци са За па да. Бри тан ци су, упр кос тен ден ци ји ства ра ња др жа ве со вјет ског 
ти па, у Ју го сла ви ји уоча ва ли и по ја ве ко је ни су би ле по зна те у со ци ја ли стич ким 
зе мља ма у со вјет ској ине те ре сној зо ни. Џон Ке бот, аме рич ки ди пло ма та ко ји је бо-
ра вио у Ју го сла ви ји пет ме се ци, у свом спи су „Раз ма тра ња о по ли ти ци пре ма Ју го-
сла ви ји” од 7. ју ла 1947. го ди не, уви ђао је да ју го сло вен ски ко му ни зам „по ка зу је од-
сту па ња у од но су на ру ски”.1 На во дио је да је он исто та ко „сум њи чав, са мо во љан, 
бру та лан, не тр пе љив пре ма опо зи ци ји, фа на ти чан и под му као, као ру ски”, али да 
је ипак дру га чи ји јер ни је „пу сти њач ки”, „сло бод ни ји је, отво ре ни ји у кон так ти ма 
са стран ци ма и ма ње та јан ствен од ру ског”. Аме ри кан ци су 1947. го ди не пред ви ђа-
ли су коб са Ру си ма. Ке бот је пи сао да су „су ко би ин те ре са са Ру си јом не из бе жни” 
и да ће опо зи ци ја про тив ру ске до ми на ци је до ћи из ко му ни стич ких ре до ва, а не из 
гра ђан ске опо зи ци је. Он је и за кљу чи вао да је „као ма ла на ци о на ли стич ка зе мља 
ко ја је мно го пре тр пе ла Ју го сла ви ја на ро чи то осе тљи ва пре ма грд ња ма и на си љу”, 
по го то во стога што јој је њен от пор на ци зму дао „сјај и сла ву”. Ин фор мби ро још 
ни је био ни осно ван ка да је Ке бот пред ви ђао да ће „је дан му же ван, на ци о на лан и 
не за ви сан на род сва ка ко да осе ти да је ве чи то ту тор ство чак и ве ли ког Сло вен ског 
бра та муч на ствар”, да га је „пре ви ше, а уз то и др ско”, за тим да „чак и ко му ни стич-
ки од го је не во ђе, по сле пр вог уз бу ђе ња на кнад но сте че не вла сти, мо ра ју сва ка ко 
осе ћа ти до са ду од ру ског ту тор ства” и, нај зад, да – ми сле ћи на За пад – „због сит ни-
ча ре ња и не по пу стљи вог не при ја тељ ства ми го ни мо уме ре ња ке у на руч је екс тре ми-
ста, а чи та ву зе мљу у за гр љај ру ског ме две да”. Ке бот је за кљу чи вао: „Од на ро чи те 
је ва жно сти да вр хо ви из на ро да осе те да су им на ша вра та отво ре на ако же ле да до-
ђу и да се ра зо но де. Гре шни ци се спа ша ва ју по гла ви то ми ло ср ђем и раз у ме ва њем, 
а не оп ту жбом са цр кве не го вор ни це. Не ма из гле да да ће се по ка ја ти, али тре ба им 
пру жи ти при ли ку.”2

Ре зо лу ци ја је по Ју го сла ви ју до шла у тре нут ку ка да је њен по ло жај био по при-
лич но ком пли ко ван због од но са са За па дом ко ји је на ју го сло вен ску по зи ци ју гле-
дао кроз при зму ње них од но са са Со вјет ским Са ве зом. Ти то по сле 1948. го ди не 
ни је ви ше ви део сво ју шан су у ко му ни стич ком све ту, схва тао је да не мо же да бу де 
ли дер ко му ни зма, али је исто та ко осе ћао да је мо гу ће кре ну ти пу тем ко ји је у ши-
рим ме ђу на род ним окви ри ма во дио ка по зи ци ји ути цај ног ли де ра јед ног мо де ла 
со ци ја ли зма ко ји се у ка сни јој прак си пред ста вљао као мек ши, отво ре ни ји, ху ма ни-
ји у од но су на со вјет ски. У 1950. го ди ни Ти то се на ла зио у по зи ци ји ко ја ни је би ла 

1) На ве де но пре ма: Б. Пе тра но вић, С. Да у то вић, Ве ли ка ши зма че тр де се то сма, Под го ри ца, 1999, 
стр. 44–45.

2) Исто.
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ни ма ло за вид на с об зи ром на бло ка ду зе мље, на ин фор мби ров ску про па ган ду, на 
те шко еко ном ско ста ње зе мље, на соц ре а ли стич ко на сле ђе ко је ни је би ло ула зни ца 
у свет дру га чи јих вред но сти. Али, на дру гој стра ни та ква по зи ци ја је и отва ра ла 
шан су. Ју го сла ви ја је иза се бе има ла две ве ли ке те ко ви не ко је ни су мо гле би ти не у ва-
жа ва не у ме ђу на род ним од но си ма: ан ти фа ши стич ки ле ги ти ми тет сте чен 27. мар та 
1941. и 1948. го ди ну у ко јој је она по дру ги пут за не ко ли ко го ди на иза зва ла па жњу 
свет ске јав но сти и сим па ти је За па да. Мост пре ма За па ду мо рао је би ти по но во ус-
по ста вљен, али ово га пу та пар тиј ско и др жав но ру ко вод ство би ло је све сно да мо ра 
не што да ура ди на пла ну уну тра шњих про ме на ка ко би има ло са чим да се по ја ви 
на За па ду. Стај на тач ка про на ђе на је у кул тур ном и на уч ном по ве зи ва њу. Сле дио је 
обрт у ми шље њу, осло ба ђа ње од кру тих дог мат ских над зо ра, ви дљи ва и у кул ту ри 
све при сут ни ја ква ли та тив на из ме на ме ри ла вред но сти. 

Дис тан ци ра ње од мо де ла со вјет ске кул тур не по ли ти ке

Убр зо по сле Тре ћег пле ну ма, већ 30. ја ну а ра 1950. го ди не, одр жа но је Са ве то ва-
ње о про па ган ди на кул тур но-умет нич ком по љу у ино стран ству на ко јем је кон ста-
то ва но да је кул тур ни про дор у свет ве о ма зна ча јан за афир ма ци ју Ју го сла ви је, по-
го то во у вре ме ну ка да су ин фор мби ро ов ске зе мље чи ни ле све ка ко би изо ло ва ле Ју-
го сла ви ју и на том по љу. Од го вор Ју го сла ви је на по ли ти ку ИБ-а био је да се зе мља 
осло бо ди изо ла ци је. То осло ба ђа ње ни је би ло зна чај но са мо за са мо пред ста вља ње 
у све ту већ и ра ди обо га ћи ва ња и оса вре ме ња ва ња кул тур ног, на уч ног и умет нич ког 
жи во та у Ју го сла ви ји. Ју го сла ви ја по чи ње 1950. го ди не да се у кул ту ри, умет но сти 
и на у ци отво ре но окре ће За па ду, уз исто вре ме но од ба ци ва ње оп те ре ћу ју ћег на сле ђа 
соц ре а ли зма и на пу шта ње со вјет ских по гле да на кул ту ру. У пар тиј ској ре то ри ци од 
1950. го ди не све ре ђе, го то во са свим рет ко, упо тре бља ва ју се из ра зи „за пад ња штво” 
и „де ка дент на умет ност” – ко ли ко до ју че ра шња не из о став на иде о ло шка тер ми но ло-
ги ја за умет ност „ка пи та ли стич ке и им пе ри ја ли стич ке за пад не кул ту ре”, још увек 
се ус пут но по ми ње да на За па ду на ста је „де ка дент на умет ност”, али се ста во ви 
убла жа ва ју фор му ла ци јом да је има „ма ње-ви ше”, уз ис ти ца ње да на За па ду има 
„што-шта на свим под руч ји ма де лат но сти и умет но сти где ми мо же мо мно го на у чи-
ти”.1 Про ме на ста ва при мет на је у ис ка зи ва њу по тре бе да се упо зна „де ка дент на” 
умет ност За па да: „Па и де ка ден ци ја и то она ква ка ква из би ја на За па ду, ако хо ће мо 
мо ра би ти при сту пач на на шем са зна њу, ако хо ће мо пот пу но да упо зна мо ње го ву 
кул ту ру и умет ност и ми се не тре ба мо то га пла ши ти да ће то има ти не га тив ног 
ути ца ја на нас”.2 По тен ци ра не су раз ли ке из ме ђу со вјет ског и ју го сло вен ског ста ва 
у од но су на за пад ну кул ту ру и на у ку, де фи ни тив но и пот пу но ра зи ла же ње са оним 
што је у том ста ву би ло слич но или иден тич но: „По треб но је да се дру га чи је по ста-
ви мо у кри тич ком освр ту на за пад ну де ка ден ци ју, не го што су се Ру си по ста ви ли. 
Ми раз у ме се том ли ни јом ни смо ишли и не мо же мо ићи. Ми смо све сни то га да не 
мо же мо твр ди ти на при мер да смо пре ва зи шли Ре не сан су. То би уоста лом би ло и 

1) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру, ф-29. Ре фе рат Иве Са рај чи ћа на Са ве то ва њу о на шој про па ган ди 
на кул тур но-умет нич ком по љу у ино стран ству одр жа ном 30. ја ну а ра 1950. го ди не у Бе о гра ду. 

2) Исто. Из ди ску си је на са ве то ва њу. 

Др МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ  Велики заокрет 1950....
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сме шно и по гре шно... Раз у ме се да смо ми да ле ко од ру ских по гле да. Ми смо све сни 
то га да не ће мо по ги ну ти ако учи ни мо при сту пач ним на шој зе мљи и на шим на ро ди-
ма да ви де и де ка дент ну умет ност за па да.”1 Под вла че на је су штин ска раз ли ка у од-
но су на со вјет ски став: „Ми од нос пре ма ино стран ству то јест од нос са кул тур ним 
све том по ста вља мо на дру ги на чин не го у СССР. Ми не иде мо за тим да се бо ри мо 
та мо за не ка кав ве штач ки при о ри тет. Иде мо та мо про сто да ви ди мо раз вој кул ту ре, 
умет но сти, на у ке и све га то га и да се бо ри мо за са рад њу, да се бо ри мо за оно што је 
нај по зи тив ни је у то ме.”2

На ја вљи ван је но ви при ступ кул тур ним ак ци ја ма у ино стран ству, пре све га у 
европ ском окви ру, а по том и из ван ње га. Он је зна чио уда ља ва ње од до та да шњег 
ве зи ва ња за зе мље на род не де мо кра ти је. За пре о ри јен та ци ју, ме ђу тим, би ло је нео п-
ход но по зна ва ње кул тур них зби ва ња на За па ду ка ко не би би ли пре зен то ва ни са др-
жа ји ко ји не пре ва зи ла зе про се чан ни во у зе мљи у ко јој је пред ста вља на кул ту ра са 
про сто ра Ју го сла ви је. У но вом ви ђе њу кул тур них и на уч них ве за са ино стран ством 
јед на од ве о ма бит них по ја ва је ин си сти ра ње на струч ном ми шље њу, од но сно на 
зна њу ко је је у но вом ви ђе њу кул тур не по ли ти ке тре ба ло да до би је пре власт над 
иде о ло ги јом: „Наш од нос са за па дом тре ба да бу де све стра но ана ли зи ран. Реч о то-
ме мо ра ју да ти струч на оде ље ња ко ја ће зна ти шта и где тре ба и из ко је зе мље тре ба 
не што до не ти... Реч о то ме шта је ве ли ко, шта је нај бо ље тре ба да да(ју) на ша на у ка, 
на ша струч на удру же ња, кул тур не и умет нич ке ор га ни за ци је. Они тре ба да да ју по-
след њу реч о то ме, а не би ро крат ско те ло у би ло ком ми ни стар ству.”3

И са ма упо тре ба пој ма кул тур не про па ган де би ла је те ма пре и спи ти ва ња у ко-
јем се до шло до за кључ ка да је нео п ход но ње го во су штин ско ре де фи ни са ње: „На то 
пи та ње мо ра мо гле да ти са јед ном ве ћом пер спек ти вом... Сам тер мин кул тур на про-
па ган да за во ди на јед ну стран пу ти цу. То ће би ти он да ако при ми мо са мо бу квал ни 
сми сао то га тер ми на. У том слу ча ју би це ла ова ствар би ла уска. Ра ди се ме ђу тим 
о чи та вом си сте му на ших кул тур них од но са и ве за... Ми мо же мо да екс пор ту је мо 
у свет де ла на ше кул ту ре, што би до не ло прак тич не ко ри сти на шој зе мљи да нас 
или су тра, али ра ди се и о то ме да и до не се мо на шој зе мљи не што из тог спољ ног 
све та.”4

Свест о по тре би отва ра ња Ју го сла ви је пре ма За па ду ишла је исто вре ме но са 
све шћу о де мо кра ти за ци ји дру штва у ко јој су кул ту ра, на у ка и умет ност ви ђе ни 
као под руч ја на ко ји ма пр во тре ба на пра ви ти за о крет у идеј ном сми слу, а ко ји је 
под ра зу ме вао од ба ци ва ње пар тиј ског мо но по ла на по љу ства ра ла штва, уки да ње де-
кре тив ног, на ред бо дав ног од но са пар ти је пре ма кул ту ри и ње ну де цен тра ли за ци ју 
и то не са мо до ни воа ре пу бли ка или уста но ва већ до по је дин ца. Из ла зак у свет, 
по ве зи ва ње са што ве ћим бро јем зе ма ља, отва ра ње гра ни ца зе мље за ути ца је са За-
па да, при вла че ње стра них на уч ни ка и ства ра ла ца из обла сти кул ту ре, афир ма ци ја 
кул тур ног на сле ђа са про сто ра Ју го сла ви је и вред ни јих ства ра лач ких де ла у 1950. 
го ди ни по ста ју нај ва жни ји им пе ра тив кул тур не по ли ти ке и са став ни део спољ не 
по ли ти ке усме ре не ка сти ца њу но ве по зи ци је у очи ма за пад ног све та. У де мо кра ти-
за ци ји кул ту ре и ње ном про до ру на За пад ви ђен је ду бљи сми сао ко ји је имао сво ју 
стра те шку по ли тич ку су шти ну. На уну тра шњем пла ну то је омо гу ћа ва ње да зна ње 

1) Исто.
2) Исто.
3) Исто.
4) Исто.
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и спо соб но сти у ве ћој ме ри до ђу до из ра жа ја, а на спољ ном – пред ста вља ње Ју го-
сла ви је у дру га чи јем све тлу од оног у ко јем је тре ти ра на од 1945. до 1948. го ди не. 
Иде ја кул ту ре као иде ја сло бо де за Ју го сла ви ју је по ста ја ла ви ше оства ри ва не го за 
зе мље под со вјет ским ути ца јем. Ју го сла ви ја 1950. го ди не ис ко ра чу је из све та ко јем 
је до та да при па да ла и тра га за сво јим ме стом у ши рим окви ри ма ме ђу на род них од-
но са. Она пре ла зи иде о ло шку гра ни цу ко ја је Евро пу у по ли тич ком и еко ном ском 
сми слу већ уве ли ко де ли ла на За пад и Ис ток. У при сту пу но вој кул тур ној по ли ти-
ци пре ма ино стран ству пар ти ја ис ка зу је свест да у кул ту ри на ро да Ју го сла ви је не 
по чи ње све од ње. Ин си сти ра се на упо зна ва њу тра ди ци је, при зна је да је кул тур но 
на сле ђе ве ли ко али да у до та да шњој по сле рат ној прак си оно ни је на пра ви на чин 
вред но ва но. При зна је се да по је ди не ре пу бли ке и на ро ди има ју сво је кул тур не спе-
ци фич но сти, да су оне из раз раз ли чи тих тра ди ци ја, да те тра ди ци је тре ба по што-
ва ти и да би оне мо гле да има ју по себ ну ва жност у кон так ти ма са ино стран ством: 
„Ако се не би да ла пот пу на сло бод на ини ци ја ти ва по је ди ним ре пу бли ка ма, он да 
би се на тај на чин оне мо гу ћи ло умет ни ци ма по је ди них ре пу бли ка ко је има ју сво ју 
спе ци фич ну тра ди ци о нал ну ли ни ју да се по ве жу по сво јој ли ни ји са кул тур ним цен-
три ма у ино стран ству. Ми не мо же мо не ги ра ти спе ци фич ност кул ту ре и умет но сти 
у по је ди ним ре пу бли ка ма. Ми мо ра мо уве сти та кав си стем на шег да љег ра да и да ти 
му та кву фор му да се омо гу ћи ди рект на ве за тих ре пу бли ка са ино стран ством, а по-
сто ја ње та квог си сте ма је мо гу ће и је ди но ће на тај на чин би ти обез бе ђен успех.”1 
У пар тиј ској оп ти ци сти ца ња ме ђу на род ног угле да по глед За па да на Ју го сла ви ју 
по ста је нај ва жни ји: „Ми мо ра мо на шу зе мљу да при ка же мо у пра вој све тло сти као 
зе мљу са бо га тим кул тур ним на сле ђем са бо га том кул ту ром а не као зе мљу ко ја је у 
очи ма За па да ва жи ла као ди вља бал кан ска зе мља”.2

У кри тич ком освр ту на до та да шњи рад кул тур не про па ган де у ино стран ству 
ис ти ца но је да ни је би ло ни ка квог пла на, да се то ме по све ћи ва ло ма ло па жње, да 
ни су ко ри шће не мо гућ но сти ко је су по сто ја ле, да ни су ну ђе ни од го ва ра ју ћи кул тур-
ни са др жа ји, да су из о ста ја ли упра во они са др жа ји ко ји би би ли ре пре зен та тив ни, 
да је по сто ја ло осе ћа ње ма ње вред но сти и, у знат ној ме ри, страх од ути ца ја За па да. 
Пре и спи ти ва ње до та да шње кул тур не по ли ти ке и кул тур них и на уч них ве за са ино-
стран ством ни је ми мо и шло ни чи ње ни цу да је не ак ти ван од нос пре ма УНЕ СКО-у 
хен ди ке пи рао Ју го сла ви ју у од но су на по је ди не дру ге зе мље и кре та ња у све ту. На-
во ђен је при мер зе ма ља ко је су за хва љу ју ћи ак тив ном од но су пре ма УНЕ СКО-у ус-
пе ле да пла си ра ју књи жев на и дру га де ла сво јих пи са ца на све ва жне свет ске је зи ке 
без ика квих тро шко ва. Из о ста нак са ме ђу на род них фе сти ва ла и кон кур са имао је за 
по сле ди цу да све вред ни је што је на ста ја ло у му зи ци, опе ри, ба ле ту оста не у ло кал-
ним окви ри ма, не пред ста вље но а са мим тим и не по зна то ван гра ни ца зе мље, али 
та ко ђе и да су умет ни ци у Ју го сла ви ји би ли при ну ђе ни да ства ра ју без мо гућ но сти 
за ком па ра тив ни од нос са оним што на ста је на За па ду. Од го вор ност за не ак тив ност 
ју го сло вен ских кул тур них дру шта ва у оним зе мља ма у ко ји ма су по сто ја ла, њи хо ва 
умрт вље ност, по ли тич ка бло ка да, иде о ло шка ба ри је ра – са мо кри тич ки је при пи си-
ва на по гре шној кул тур ној по ли ти ци у зе мљи. Уоча ва њем до та да шњих сла бо сти, 
као основ ни прак тич ни за да ци по ста вља ни су кул тур ни про дор у што ви ше зе ма ља, 
ква ли та тив но из о штра ва ње кул тур них са др жа ја и фор ми пла си ра ња, као и укљу чи-

1) Исто.
2) Исто.

Др МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ  Велики заокрет 1950....



244

PISATI ISTORIJU JUGOSLAVIJE: VIĐENJE SRPSKOG FAKTORA

ва ње што ве ћег бро ја ин сти ту ци ја и по је ди на ца. Од ба ци ва на је до та да шња твр да 
др жав на-пар тиј ска ли ни ја у кул ту ри, на ја вљи ва на ње на де би ро кра ти за ци ја, да ва ње 
сло бо де са ве зи ма умет ни ка (Са вез ли ков них умет ни ка, Са вез књи жев ни ка Ју го сла-
ви је) да ус по ста вља ју са рад њу са ино стран ством без ар би тра жне уло ге пар ти је и 
др жа ве. Пред ви ђа но је да ље осни ва ње умет нич ких са ве за (Са ве за ком по зи то ра, Са-
ве за ре про дук тив них умет ни ка) и по себ них оде ље ња ко ја би се ис кљу чи во ба ви ла 
ме ђу на род ном кул тур ном са рад њом и по све ти ла при пре ма ма кул тур них ак ци ја у 
ино стран ству. Раз ми шља ло се о на чи ни ма под сти ца ња по је ди на ца за оства ри ва ње 
струч них ве за са ко ле га ма у ино стран ству. Ус по ста вља ње струч них ве за ју го сло вен-
ских умет ни ка и на уч ни ка са За па дом са нај ви шег др жав ног и пар тиј ског ни воа до-
жи вља ва но је од 1950. го ди не као нај зна чај ни ји до при нос уна пре ђи ва њу кул тур ног 
и на уч ног жи во та у зе мљи, јер је омо гу ћа ва ло увид у са вре ме не кул тур не и на уч не 
то ко ве, усва ја ње зна ња и њи хо во пла си ра ње у зе мљи: „Да би смо мо гли пра вил но 
ре а го ва ти на све оно што се до га ђа у ино стран ству би ло би по треб но и ну жно да ти 
дру го ви ко ји се по ве жу са по је дин ци ма у ино стран ству ка да се вра те са не ког го сто-
ва ња или бо рав ка у ино стран ству ор га ни зу ју је дан са ста нак са љу ди ма из свог фа ха 
па да из не су сво је ути ске, до жи вља је и све што су за па зи ли”. По себ но је раз ма тра-
но пи та ње пу бли ка ци ја за ино стран ство са ре зи ме и ма на свим ва жни јим стра ним 
је зи ци ма, на во ђен је зна чај раз ме не пу бли ка ци ја, али и од ре ђи ва на фор ма ко ја ни је 
сме ла да бу де „на ме тљи ва” и „не скром на”. Ме ђу при о ри те ти ма на гла ша ва на је по-
тре ба по зи ва ња на уч них и кул тур них рад ни ка из ино стран ства, њи хо во упо зна ва ње 
са „пра вим ли цем Ју го сла ви је”, са ње ним вред но сти ма и отво ре но шћу.

Као је дан од нај ва жни јих ци ље ва афир ма ци је Ју го сла ви је пре ко кул ту ре би ло је 
дис тан ци ра ње ње не кул тур не по ли ти ке од кул тур не по ли ти ке у Со вјет ском Са ве зу 
у очи ма За па да. На во ђен је, из ме ђу оста лог, при мер да за пад не ар хи тек те и ур ба ни-
сти не при хва та ју ар хи тек ту ру Со вјет ског Са ве за као со ци ја ли стич ку. Ју го сло вен-
ски струч ња ци су има ли са зна ња да за пад не ар хи тек те, па и они ко ји су чла но ви 
ко му ни стич ких пар ти ја, има ју не га ти ван од нос пре ма оно ме што се у Со вјет ском 
Са ве зу ра ди ло у тој обла сти. Ар хи тек те су из но си ле са зна ња да на За па ду по сто ји 
ве ли ка за ин те ре со ва ност да се по ве де рас пра ва о со ци ја ли стич кој ар хи тек ту ри и 
со ци ја ли стич ком гра ду, па се раз ми шља ло о по зи ву ар хи тек та ма из Фран цу ске, Бел-
ги је, Ен гле ске и Аме ри ке да по се те Ју го сла ви ју ка ко би упо зна ле „ју го сло вен ску 
ар хи тек ту ру”. 

Ус по ста вља ње на уч них и кул тур них ве за са ино стран ством пред ста вља но је 
као не што што за пар ти ју ни је би ло но во. Под се ћа но је на Ти то ве ре чи из го во ре не 
још пре Ре зо лу ци је ИБ-а да Ју го сла ви ја тре ба на пла ну кул тур них ве за са ино стран-
ством да усво ји све по зи тив но, што је за др жав но и пар тиј ско ру ко вод ство би ла не ка 
вр ста ослон ца у сла ма њу из ве сних уну тра шњих от по ра но вој по ли ти ци. „Мо же се 
ре ћи да је то пи та ње по ста вље но са свим дру га чи је, су прот но не го што су га Ру си 
де фи ни са ли и ко ји ино стран ство, ка ко до бро ка же Жан Ка су, у свом по след њем 
члан ку, ко ри сти ис кљу чи во као обје кат за под ре ђи ва ње при о ри те ту со вјет ске кул ту-
ре у од но су на За пад.”1

Су коб са Со вјет ским Са ве зом 1948. го ди не ра ци о на ли зо вао је по глед Ју го сла ви-
је на са му се бе, уоче ни су не до ста ци, за о ста ја ња, уви де ло се ко ли ко је иде о ло шка 
сљу бље ност са Со вјет ским Са ве зом зе мљу уда љи ла од са вре ме них то ко ва и тенден-

1) Исто.
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ција у умет но сти и на у ци: „У ства ри шта је би ло код нас? Не зна ње оно га што се та-
мо де ша ва јер смо на За пад гле да ли кроз очи Со вјет ског Са ве за. Ка да смо го во ри ли 
о аме рич кој ли те ра ту ри ми смо го во ри ли го во ром Со вјет ског Са ве за... На ше гле да-
ње на то ни је би ло пра вил но. Мо ра мо у ства ри ви де ти шта је до бро у Фран цу ској, 
Аме ри ци и Ен гле ској... Тре ба да ви ди мо оно што је на ма бли ско.”1 

Упо зна ва ње и до се за ње за пад них вред но сти

Ју го сла ви ја 1950. го ди не ста је на пу та њу ко ја ју је во ди ла ка оном ме сту ко је је 
у гло бал ним по гле ди ма на епо ху хлад ног ра та де фи ни ше као зе мљу ли бе рал ни јег 
со ци ја ли зма у од но су на со вјет ски, као зе мљу при хва тљи ву на За па ду, а ка сни је по-
сле Ста љи но ве смр ти не ми нов но и на Ис то ку, као зе мљу са ко јом сви ра чу на ју, као 
др жа ву ко ја у то ку пе де се тих ства ра сво је ве зе са зе мља ма тре ћег све та а по чет ком 
ше зде стих по ста је и ли дер не свр ста них. За о крет у кул ту ри 1950. го ди не ни је био са-
мо кул тур ни, већ за о крет у све сти, јед ним де лом уну тра шњо по ли тич ки и нај ве ћим 
де лом спољ но по ли тич ки. 

У ја ну а ру 1950. го ди не се гла сно са оп шта ва ло: „Ми смо на по чет ку јед не епо-
хе. Ја сно је да тре ба би ти опре зан и скро ман и има ти мно го так та ка да је у пи та њу 
ино стран ство. Али не што је си гур но а то је да ни ка да мо жда јед на зе мља ни је би ла 
у та квим мо гућ но сти ма да пла си ра сво је иде је и свој рад као на ша зе мља. Пи та ње 
је ка ко да се то учи ни.” Не дво сми сле но је ис ка за но схва та ње ка ко је мо гу ће иза ћи у 
за пад ни свет и ка ко ус по ста ви ти са рад њу: „Ми смо на у чи ли да пи ше мо са из ве сним 
фра за ма ко је не иду у ино стран ству”. Пре о вла да ва ло је за ла га ње да се на За пад иде 
са оним што пред ста вља но ви ну, оно у че му су раш чи шће ни пој мо ви и по ја ве, оно 
што пред ста вља „наш да на шњи по глед”.2

Од 1950. го ди не по чи ње да се ра ди на то ме да се омо гу ћи што ве ћем бро ју струч-
ња ка у свим области ма умет нич ког и на уч ног жи во та да оду у ино стран ство, да оби-
ђу нај ва жни је кул тур не и на уч не цен тре на За па ду. По себ но је ис ти ца на ну жност 
да се мла ди љу ди у ства ра лач ком по ле ту по ве зу ју са по је дин ци ма и кул тур ним цен-
три ма у ино стран ству, да се упо зна ју са де ли ма „ве ли ких мај сто ра”, да им се да ју 
„ши ро ке мо гућ но сти” у њи хо вом ства ра лач ком на пре до ва њу. У ци љу олак ша ва ња 
раз ми шља ло се о уки да њу ад ми ни стра тив них пре пре ка, бр жем до би ја њу одо бре ња, 
уво ђе ња у прак су ме на џер ства – аген ци је по слов них љу ди „ка пи та ли стич ког” на чи-
на функ ци о ни са ња у ор га ни за ци ји кул тур них ак тив но сти: „Да би се на ше кул тур не 
ве зе са ино стран ством раз ви ја ле она ко ка ко тре ба без не ких за сто ја он да је по треб-
но са на ше стра не по ста ви ти љу де ко ји ће би ти вер зи ра ни, ко ји по зна ју си ту а ци ју у 
јед ном гра ду и ко ји по зна ва ју ћи све при ли ке, на ро чи то кул тур не и умет нич ке при ро-
де, зна ју шта тре ба у да том мо мен ту ра ди ти”.3 У раз ми шља њи ма су ру ше не до та да-
шње иде о ло шке ба ри је ре, фор мал не пре пре ке и ис ка зи ва на спрем ност за усва ја ње 
од ре ђе них за пад них мо де ла у функ ци о ни са њу, ор га ни за ци ји, пла ни ра њу и пла си-
ра њу кул тур них са др жа ја: „Ми мо ра мо узе ти у об зир све еле мен те на чи на ра да на 

1) Исто.
2) Исто.
3) Исто.
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За па ду. По ред ме на џе ра ко ји су ну жни тре ба да ми сли мо ка ко се по сту па у ли те ра-
ту ри.”1 У кри тич ком са гле да ва њу до та да шње прак се на во ђен је при мер да умет ни-
ци из Ју го сла ви је, па чак ни они из Сло ве ни је, ге о граф ски нај бли же, ни су ви де ли 
Го ји ну из ло жбу у Ми ла ну, што је го во ри ло о раз ме ра ма ус кра ће них мо гућ но сти за 
пра ће ње кул тур них до га ђа ја у ино стран ству. Те ме о ко ји ма се раз го ва ра ло би ле су и 
уста но вља ва ње ме ђу на род ног филм ског фе сти ва ла, бо ља при пре ма на сту па у ино-
стран ству у сми слу про прат ног на мен ски штам па ног ма те ри ја ла, тех нич ко уре ђи-
ва ње дво ра на у Ју го сла ви ји (на во ђен је при мер не при ме ре ног де ко ра за го сто ва ња 
зна чај них умет ни ка из све та у са ли Ко лар че ве за ду жби не у ко јој су ис пи са не па ро ле 
и тран спа рен ти), пла си ра ње из ло жби им пре си о ни ста за ко је се про це њи ва ло да би 
мо гле би ти до бро при хва ће не у ино стран ству, ва жност ре пре зен та тив них фо то гра-
фи ја, об ја вљи ва ње чла на ка у стра ним струч ним ча со пи си ма, лич ни кон так ти по је ди-
на ца ко ји су има ли пред рат не ве зе са умет ни ци ма у ино стран ству („Не ма ја чих ве за 
од ин ди ви ду ал них ве за јед ног умет ни ка са дру гим. Те ве зе тре ба ис ко ри сти ти”), 
раз би ја ње бал кан ског ком плек са и за пад ног не по ве ре ња у кул ту ру ко ја на ста је у 
Ју го сла ви ји, упо зна ва ње све та са кул тур ним на сле ђем у Ју го сла ви ји... У Аме ри ци 
су се ин те ре со ва ли за Ди о кле ци ја но ву па ла ту у Спли ту, па се раз ми шља ло о по зи ву 
стра ним по зна ва о ци ма кул ту ре да по се те Ју го сла ви ју и па ла ту до жи ве у ствар но-
сти. Из ло жба сред њо ве ков них фре са ка у Па ри зу по бу ди ла је ве ли ко ин те ре со ва ње, 
али се ишло и ко рак да ље „јер на из ло жби су ко пи је, а стра ни струч ња ци тре ба да 
до ђу да ви де ори ги на ле”. Из бор по зо ри шне пред ста ве Ма ри на Др жи ћа „Дун до Ма-
ро је” за про дор ју го сло вен ског по зо ри шта на За пад, што је увек би ло нај те же, ни је 
био без осно ва у тра га њу за тач ка ма ослон ца у кул тур ном на сле ђу. Тим из бо ром 
на гла ша ва на је чи ње ни ца да је „Дун до Ма ро је” ста ри ји од де ла Мо ли је ра и Шек спи-
ра, иза зи ва на је „ли те рар на сен за ци ја” и исто вре ме но ну ђен ко мад ко ји је пи сан у 
та квом ди ја лек ту ко ји је у из ве сној ме ри био при сту па чан де лу за пад не пу бли ке. 

За што је 1950. го ди на кључ на за све што ка сни је на ста је у кул тур ном и дру штве-
ном жи во ту у Ју го сла ви ји и за дру га чи ји за пад ни по глед на Ју го сла ви ју у од но су на 
све дру ге со ци ја ли стич ке зе мље? Им пулс је сти гао из пар тиј ског и др жав ног је згра. 
Умет ни ци, кул тур ни и на уч ни рад ни ци су сво јим зна њем и сво јим умет нич ким по-
гле ди ма при по мо гли чи тав за о крет. У 1950. го ди ни се упра во из ну тра у ко му ни стич-
ком ру ко вод ству ви де ла шан са Ју го сла ви је, мо гућ ност да се њен со ци ја ли зам не 
по и сто ве ћу је са со вјет ским. 

Не сум њи во је да за о кре та 1950. не би би ло без 1948. го ди не. Тај су коб Ти ту је 
омо гу ћио да скре не па жњу За па да на се бе, али је при том био спре ман да пла ти ви-
со ку це ну тог су ко ба ко ја је усле ди ла то ком 1948. и 1949. го ди не. Већ кра јем 1949. 
и по чет ком 1950. ис ка зао је ве ли ку моћ при ла го ђа ва ња и ан ти дог мат ског при сту па 
ка ко у уну тра шњој та ко и са још ве ћим зна ча јем у спољ ној по ли ти ци. У из ме ње ним 
окол но сти ма би ло је по треб но про на ћи ал тер на ти ву а не од сту пи ти од ре во лу ци о-
нар них те ко ви на и одр жа ти Ју го сла ви ју као зе мљу со ци ја ли зма. Фор му ла је про на-
ђе на 1950. и ве ли ки део за ла га ња ко ја је пар ти ја про кла мо ва ла у тој го ди ни оства ри-
ва на су на ред них го ди на. Ка да је до шло до об на вља ња кул тур них и ди пло мат ских 
ве за са Со вјет ским Са ве зом, Ти то је био у по зи ци ји ко ја је у тим раз го во ри ма озна-
ча ва ла ње го ву ве ли ку пред ност. Он је иза се бе имао по ли тич ки ка пи тал о ко јем 
је со вјет ски парт нер у тим раз го во ри ма мо рао да во ди ра чу на. Пре жи вео је на пад 

1) Исто.
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Ста љи на 1948. го ди не, иза шао је из ње га као по бед ник, фи зич ки је над жи вео Ста-
љи на, из др жао је на мет ну ту еко ном ску бло ка ду, ус по ста вио је и раз вио од но се са 
За па дом, за пу тио се ка тре ћем све ту, на уну тра шњем пла ну учвр стио је сво ју власт, 
об ра чу нао се са уну тра шњим иде о ло шким и по ли тич ким про тив ни ци ма, де ли мич-
но тран сфор ми сао уну тра шњи си стем, де цен тра ли зо вао га, из гра дио ме ђу на род не 
кул тур не и на уч не ве зе. Оту да и рав но ду шност, а у по је ди ним мо мен ти ма ре кло би 
се и над ме ност ју го сло вен ских пред став ни ка, ви дљи ва из сте но граф ских бе ле жа ка 
у раз го во ри ма са со вјет ским кул тур ним и ди пло мат ским де ле га ци ја ма по во дом об-
на вља ња кул тур них ве за 1955. и 1956. го ди не.

Пе де се те го ди не по ка за ле су да је Ју го сла ви ја по ста ја ла све отво ре ни ја зе мља. 
То отва ра ње ни је ишло без уну тра шњих от по ра на ни жим пар тиј ским ни во и ма, ме-
ђу по лу о бра зо ва ним пар тиј ским ка дро ви ма и ру ко во ди о ци ма пар тиј ских ор га ни за-
ци ја, али та ко ђе ни је би ло ни без от по ра ме ђу по је ди ним ин те лек ту ал ци ма ко ји су 
на ви и кли да ра де по за дат ку, чи ја је до та да шња по зи ци ја би ла угро же на но вом по-
ли ти ком. Бран ко Пе тра но вић на во ди да се со ци ја ли стич ки ре а ли зам ни је по вла чио 
ла ко, пре ко но ћи. Ис ти цао је при ме ре да је џез-му зи ка оце њи ва на као ан ти кул ту ра, 
а да се у Књи жев ним но ви на ма под ини ци ја ли ма по ја вио текст про тив упра ве би-
о ско па због ње не не буд но сти ка да је због ве ли ког ин те ре со ва ња пу бли ке огла си ла 
про ду жа ва ње при ка зи ва ња за пад ног фил ма „За што смо се сре ли”. Ми ло Дор је као 
при мер ста ре и но ве све сти на во дио слу чај из да вач ке ку ће у Бе о гра ду с по чет ка пе-
де се тих ка да за по сле ни у ча со пи су ни су при ми ли пла ту јер лист ко ји су об ја вљи ва-
ли ни је имао про ђу на тр жи шту, што је иза зва ло бунт у ре дак ци ји на вик ну тој да не 
мо ра са ма сво јим ква ли те том или ко мер ци јал но шћу да се бо ри за тр жи ште. 

У то ку 1950. го ди не ус по ста вље не су ве зе са ни зом ме ђу на род них кул тур них ор-
га ни за ци ја, а ве зе са ор га ни за ци ја ма чи ји је Ју го сла ви ја би ла члан од ра ни је али са 
ко ји ма ни је ак тив но са ра ђи ва ла, об но вље не су. Та ко је 31. мар та 1950. го ди не Ју го-
сла ви ја при сту пи ла Ор га ни за ци ји ује ди ње них на ци ја за про све ту, на у ку и кул ту ру 
УНЕ СКО, чи ји је кон сти ту тив ни акт пот пи са ла 1945. го ди не при ли ком осни ва ња 
ор га ни за ци је. До 1950. го ди не Ју го сла ви ја је у ра ду те ор га ни за ци је уче ство ва ла је-
ди но пре ко по сма тра ча на ге не рал ним кон фе рен ци ја ма, а убр зо по сле при сту па ња 
ју го сло вен ска де ле га ци ја је уче ство ва ла на Пе том за се да њу Ге не рал не кон фе рен ци-
је. Основ ни тон уче шћу ју го сло вен ске де ле га ци је, по ред об ја шње ња због че га се 
до та да ни је уче ство ва ло и из ве сних кри тич ких при мед би на про грам и рад УНЕ-
СКО-а, дао је пред лог за одр жа ва ње са стан ка ин те лек ту а ла ца по све ће ног про бле му 
ми ра, али тај пред лог је од би јен уз оста вља ње мо гућ но сти да се на ђе на сле де ћем 
за се да њу Ге не рал не скуп шти не. Пре ма Ста ту ту УНЕ СКО-а Ју го сла ви ја је 22. но-
вем бра 1950. го ди не до не ла од лу ку о осни ва њу На ци о нал не ко ми си је – ор га на за 
ве зе из ме ђу ју го сло вен ске вла де и УНЕ СКО-а. Осни вач ка скуп шти на одр жа на је 
27. но вем бра. У то ку го ди не Ју го сла ви ја је од УНЕ СКО-а при ми ла по моћ за на бав-
ку књи га и на уч ног ма те ри ја ла у вред но сти од око 30.000 до ла ра. Ју го сла ви ја је у 
ок то бру под не ла зах тев за тех нич ку по моћ, од но сно за на бав ку про то ти па ка би не та 
за сред ње шко ле, опре му за три на уч не ла бо ра то ри је, као и за сти пен ди је и на уч ну 
ли те ра ту ру. При сту пи ло се про гра му за аудио и ви зу ел ни ма те ри јал на ме њен про-
све ти, на у ци и кул ту ри ко ји је из ра ђен на прет ход ном Че твр том за се да њу Ге не рал-
не кон фе рен ци је, про фе со ри Бо ри слав Бла го је вић и Мир ко Ру пел уче ство ва ли су 
на кон фе рен ци ји за по бољ ша ње би бли о граф ске слу жбе одр жа ној у УНЕ СКО-у у 
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Па ри зу но вем бра 1950, из ра ђен је пре глед свих де ла пре ве де них на ју го сло вен ске 
је зи ке то ком 1949. го ди не за пу бли ка ци ју Indeх tran sla ti o num.1 У 1950. го ди ни пред у-
зе ти су и пр ви ко ра ци на упо зна ва њу на став них пла но ва уни вер зи те та у Не мач кој и 
САД-у. Оде ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран ством при Са ве ту за на у ку и 
кул ту ру по че ло је ре дов но да об ја вљу је пре глед чла на ка из сек то ра на у ке, кул ту ре, 
умет но сти и школ ства из стра не штам пе. Уре ђе на је и чи та о ни ца стра не штам пе.2

Са на уч ним и кул тур ним отва ра њем зе мље пре ма За па ду ра сла је и свест о по-
тре би пла си ра ња зна ња о Ју го сла ви ји. У 1951. го ди ни кон ста то ва но је да су по да ци 
о Ју го сла ви ји у стра ним уџ бе ни ци ма нај че шће не пот пу ни, за ста ре ли, а по не где и 
зло на мер ни, због че га је упу ћен до пис свим пред став ни штви ма у ино стран ству са 
оба ве зом да сту пе у кон такт са пи сци ма уџ бе ни ка и да им обе ћа ју бо ље ин фор ма-
ци је. Кон ста то ва но је да је на пла ну школ ства нај ма ње раз ви је на де лат ност пре ма 
ино стран ству. На зах те ве из Фран цу ске, Фин ске и Ита ли је да до би ју пре глед о ју-
го сло вен ском школ ству, др жа ва ни је би ла у мо гућ но сти да аде кват но од го во ри јер 
је има ла са мо је дан ма те ри јал, ко ји је био не до во љан. Уоче но је и да по сто ји ве ли-
ки не до ста так уџ бе ни ка на ен гле ском је зи ку у Ју го сла ви ји, па су на ини ци ја ти ву 
Бри тан ског са ве та под стак ну ти ре пу блич ки са ве ти за про све ту, на у ку и кул ту ру да 
из да вач ка пред у зе ћа у тим ре пу бли ка ма по све те ве ћу па жњу об ја вљи ва њу та квих 
уџ бе ни ка.3

По ве ћа но је и ин те ре со ва ње из ино стран ства за ус по ста вља ње но вих ве за ме ђу 
на уч ни ци ма, на уч ним дру штви ма и уста но ва ма. Ве ли ки број на уч них рад ни ка, уста-
но ва и ор га ни за ци ја из ино стран ства обра ћао се Са ве ту с мол бом да им се омо гу ћи 
кон такт са од го ва ра ју ћим уста но ва ма у Ју го сла ви ји, пред ла га ли су раз ме ну пу бли-
ка ци ја, по се те на уч них рад ни ка, сла ли сво је пу бли ка ци је. Ра ђе но је на при ку пља њу 
по да та ка о ју го сло вен ским на уч ним рад ни ци ма ко ји би мо гли да др же пре да ва ња у 
ино стран ству, за шта је по сто ја ла на чел на са гла сност фран цу ске вла де, Бри тан ског 
са ве та и швај цар ског по слан ства, у Па ри зу су уго во ре не ме ђу соб не по се те ју го сло-
вен ских и фран цу ских прав ни ка, Са вет ге о гра фа Ју го сла ви је по ве зан је са Удру же-
њем аме рич ких ге о гра фа, Ко ми си ја за ге о ло шку кар ту све та са Срп ском ака де ми-
јом на у ка, Ин тер на ци о нал ни ин сти тут за из у ча ва ње дво ра ца са За во дом за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре. До 1953. го ди не око 300 ју го сло вен ских уста но ва по ве за но је 
са око 650 уста но ва у за пад ним зе мља ма.4 Из ино стран ства је би ло све ви ше зах те-
ва за до би ја ње струч них ма те ри ја ла за из ра ду ра зних лек си ко на и ен ци кло пе ди ја. 
При ку пље ни су по да ци о ју го сло вен ским ком по зи то ри ма за ен ци кло пе ди ју Mül ler 
у Бе чу, по да ци о ју го сло вен ским ком по зи то ри ма и ре про дук тив ним умет ни ци ма за 
ен ци кло пе ди ју Ni co la sa Slo min skog у Бо сто ну у САД-у, део по да та ка за ве ли ку По зо-
ри шну ен ци кло пе ди ју ко ју је у Ри му при пре мао Sil vio d’Ami co, при ку пље ни су по да-
ци за Ен ци кло пе ди ју са вре ме не књи жев но сти Cas sell у Лон до ну и за Ме ђу на род ну 
илу стро ва ну умет нич ку ен ци кло пе ди ју у Њу јор ку. За Ми нер вин уни вер зи тет ски го-
ди шњак ко ји је при пре ман у Бер ли ну по сла ти су по да ци о ју го сло вен ским уни вер зи-
те ти ма, ви со ким шко ла ма и умет нич ким ака де ми ја ма, а за ме ђу на род ни умет нич ки 
адре сар у Бер ли ну по сла те су адре се свих ју го сло вен ских уста но ва ко је су до шле у 

1) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру, ф-17. Из ве штај Оде ље ња за на у ку и кул ту ру за 1950. го ди ну.
2) Исто.
3) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру, ф-17. Из ве штај о ра ду оде ље ња за на уч не и кул тур не ве зе са 

ино стран ством у 1951. го ди ни.
4) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-15.
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об зир да се на ђу у та квој пу бли ка ци ји.1 Раз ме ње не су пу бли ка ци је са Ме тро по ли тен 
му зе јом у Ва шинг то ну, Ко лум би ја уни вер зи те том у Њу јор ку, Уни вер зи те том у Хел-
син ки ју, Сла ви стич ким ин сти ту том у Утрех ту, Би бли о те ком ОУН, ру ским ин сти ту-
том у Ам стер да му, Ин сти ту том Ori en ta le у На пу љу, на род ном и уни вер зи тет ском 
би бли о те ком у Је ру са ли му. За по че ла је и са рад ња са стра ним ча со пи си ма и дру гим 
пу бли ка ци ја ма: дат је чла нак о на род ној умет но сти за Dank kun stha a dverk у Ко пен-
ха ге ну, за тим чла нак о на род ним игра ма за пу бли ка ци ју у Фран цу ској и о опе ри у 
Ју го сла ви ји за јед ног ен гле ског но ви на ра.2

Од 1950. до 1952. го ди не у Ју го сла ви ју је ушло ви ше од 50.000 књи га, ча со пи са 
и ра зних пу бли ка ци ја са За па да, укљу чу ју ћи и оне из САД-а. По не пре ци зној еви-
ден ци ји Ко ми си је за кул тур не ве зе са ино стран ством, у пе ри о ду од 1950. до 1963. 
око 17.000 струч ња ка и на уч них рад ни ка бо ра ви ло је у ино стран ству на ра зним сти-
пен ди ја ма за спе ци ја ли за ци је, из ра де док тор ских ди сер та ци ја, кра ћа уса вр ша ва ња, 
сту диј ске бо рав ке. У 1957. го ди ни од 3.456 ре дов них и ван ред них про фе со ра, до це-
на та и аси сте на та на ју го сло вен ским уни вер зи те ти ма број ли ца ко ја су бо ра ви ла у 
ино стран ству био је 951, што је 27% уни вер зи тет ских рад ни ка.3 Од 1950. ре дов но 
су по че ли да се одр жа ва ју сла ви стич ки се ми на ри у Ју го сла ви ји сва ке го ди не, а они 
су се за три го ди не раз ви ли до ме ре да је би ло по треб но раз дво ји ти по ла зни ке се-
ми на ра (сту ден те, лек то ре и аси стен те од про фе со ра, по зна тих сла ви ста, на уч них 
рад ни ка). Већ 1953. го ди не раз ми шља ло се да по је ди ни уни вер зи те ти уз по моћ над-
ле жних са ве та за про све ту, поч ну да ор га ни зу ју спе ци јал не фе ри јал не кур се ве на 
при мер из еко но ми је, пра ва и за ко но дав ства, исто ри је умет но сти, су сре те струч ња-
ка за сред њо ве ков ну умет ност. 

О оби му по сло ва на пла ну ме ђу на род не на уч не и кул тур не са рад ње го во ри и чи-
ње ни ца да оде ље ње при Са ве ту за на у ку и кул ту ру ко је је во ди ло те по сло ве, по сво-
јој ор га ни за ци ји, ад ми ни стра тив ном апа ра ту и људ ству ни је ви ше мо гло да из др жи 
оба ве зе, па је ра ди да љег ин сти ту цо на ли зо ва ња тог по сла 1953. го ди не фор ми ра на 
Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством.4 Из за пи сни ка са са ста на ка Ко ми си је 

1) Исто.
2) Исто.
3) АСЦГ, 145-88-384.
4) Од лу ком Са ве зног из вр шног ве ћа 12. мар та 1953. го ди не осно ва на је Ко ми си ја за кул тур не ве зе 

са ино стран ством. За да так Ко ми си је је био да по ма же одр жа ва ње и раз ви ја ње кул тур них ве за са ино-
стран ством. Ра ди оства ри ва ња тог за дат ка Ко ми си ја: 

а) упо зна је ино стран ство са кул тур ним оства ре њи ма и до стиг ну ћи ма ФНРЈ и ти ме до при но си упо-
зна ва њу Ју го сла ви је уоп ште, ње них на ро да, ње не исто ри је и кул ту ре, ње не из град ње со ци ја ли зма;

б) по ма же, раз ви ја и оства ру је раз ме ну на под руч ју кул тур не де лат но сти и до при но си упо зна ва њу 
ју го сло вен ских на ро да са кул тур ним вред но сти ма и стре мље њи ма дру гих на ро да;

в) по ма же, а по по тре би и са ра ђу је са од го ва ра ју ћим дру штве ним ор га ни за ци ја ма и уста но ва ма у 
ФНРЈ на ус по ста вља њу и раз ви ја њу кул тур них ве за са ино стран ством;

г) ус по ста вља и раз ви ја са рад њу са ино стра ним уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма ко је де лу ју на под руч-
ју раз ме не и про па ган де у обла сти кул ту ре;

д) да је по треб не ин фор ма ци је о свом де ло ва њу Са ве зном из вр шном ве ћу, јав но сти, као и по је ди ним 
за ин те ре со ва ним ор га ни за ци ја ма и уста но ва ма. Чла но ве ко ми си је де ле ги ра ју са ве ти за про све ту, на у ку и 
кул ту ру ре пу бли ка и кул тур не уста но ве и ор га ни за ци је. 

Чла но ви Ко ми си је би ли су: Ро до љуб Чо ла ко вић, члан СИВ-а, Иво Фрол, се кре тар Ко ми си је, Ми тра 
Ми тро вић, др жав ни са вет ник, Бо рис Зи херл, пред сед ник Са ве та за про све ту и кул ту ру НР Сло ве ни је, 
Ма ри јан Сти ли но вић, члан Из вр шног ве ћа НР Хр ват ске, Јо сип Лу ка те ла, по моћ ник се кре та ра Са ве та за 
про све ту и кул ту ру НР Хр ват ске, Мо диц Лев, по моћ ник се кре та ра Са ве та за про све ту, на у ку и кул ту ру 
НР Сло ве ни је, Ни ко ла Ву че нов, по моћ ник се кре та ра Са ве та за про све ту, на у ку и кул ту ру НР Ср би је, 
Ми тар Па пић, се кре тар Са ве та за про све ту, на у ку и кул ту ру НР БиХ, Вељ ко Ми ла то вић, члан Са ве та за 
про све ту и кул ту ру Цр не Го ре, Ме то ди је Со ко лов ски, се кре тар Са ве та за про све ту, на у ку и кул ту ру НР 
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ви ди се да ни она ни је мо гла да са вла да, пра ти и во ди еви ден ци ју свих раз гра на тих 
кон та ка та са ино стран ством. Кул тур не ве зе са ино стран ством већ су има ле де цен-
тра ли зо ва ни ка рак тер – по је дин ци и уста но ве су их у ве ли ком бро ју слу ча је ва са ми 
оства ри ва ли, чи ме су оне у укуп ном оби му по ста ја ле ра зно вр сни је и жи вље, али је 
у та квим усло ви ма те шко би ло оства ри ти увид у це ли ну кул тур них и на уч них ве за, 
па је чак и на са ве то да ван на чин би ло те шко ути ца ти на фор ме са рад ње са ино стран-
ством. По сао Ко ми си је и ни је био да се у све ме ша, ма да, иако по је ди не кул тур не 
ак ци је у ино стран ству ни су пред ста вља ле Ју го сла ви ју, оне су ипак да ва ле сли ку 
о њој до ко је је др жа ви би ло ве о ма ста ло. Ни ју го сло вен ска пред став ни штва у но-
стран ству ни су би ла упо зна та са свим што до ла зи из Ју го сла ви је. На са стан ци ма Ко-
ми си је ин си сти ра ло се да ре пу блич ки пред став ни ци, осим што за сту па ју ин те ре се 
сре ди на из ко јих до ла зе, тре ба да во де ра чу на и о це ли ни и да би би ло нео п ход но да 
се сви ви ше осе ћа ју чла но ви ма Ко ми си је не го за ступ ни ци ма ин те ре са ре пу блич ких 
са ве та. Ма да је Ко ми си ја ин си сти ра ла да бу де о све му оба ве ште на, а ни ре пу блич-
ки са ве ти ни су има ли све ин фор ма ци је на по љу сво је над ле жно сти, ипак се во ди-
ло ра чу на и о то ме да „пре ве ли ко оба ве шта ва ње” не бу де „сте за ње”, да не до ве де 
до бло ки ра ња, огра ни че ња, ад мн истра тив не спо ро сти. Ко ми си ја је по ку ша ва ла да 
на ђе мо дел свог ан га жо ва ња, ко ји је не сум њи во био по ли тич ки, али ипак са мо у 
ме ри у ко јој је би ло по треб но да, во де ћи ра чу на о ин те ре су це ли не и о на чи ну на 
ко ји се ре пре зен ту је зе мља, бу де ин фор ми са на и о ква ли те те ту кул тур них са др жа ја 
ко ји из ла зе из ван зе мље. Не сум њи ва је тен ден ци ја да ве зе са ино стран ством бу ду 
сло бод не, али не и у сми слу да про ла зи и оно што не ма нео п хо дан умет нич ки ни во 
а да се по ја вљу је под име ном Ју го сла ви је. Ко ми си ја је бе жа ла од уло ге жи ри ја или 
ар би тра же. Бу ду ћи да су до бар део ко ми си је са чи ња ва ли и пред став ни ци са ве за 
(ли ков них, по зо ри шних, драм ских) тра же на је ме ра у ко јој би и у са ве зи ма њи хо ва 
по зи ци ја би ла схва ће на као за ступ ни штво њи хо вих про фе си о нал них ин те ре са, али 
пре све га као чла но ва Ко ми си је ко ји мо ра ју има ти у ви ду ин те рес це ле зе мље.1 У 
1953. го ди ни, на при мер, 165 про свет них и кул тур них рад ни ка из Хр ват ске пу то-
ва ло је у ино стран ство, ве ћи ном на вла сти ти тро шак или на по зив не ких стра них 
уста но ва, а све га 55 је ишло о де ли мич ном или пот пу ном тро шку Са ве та за про све-
ту и кул ту ру Хр ват ске. Срп ска ака де ми ја на у ка је у 1953. го ди ни има ла 44 по се те 
ино стра них на уч ни ка, а Са вез књи жев ни ка 28. Ака де миј ски са вет је до та да да вао 

Ма ке до ни је, Ми лу тин Ми лан ко вић, члан СА НУ, др Мар ко Ко стен чић, члан ЈА ЗУ, Бо жи дар Ја кац, ака де-
мик, Алек сан дар Ву чо, књи жев ник, Ста ној ло Ра ји чић, ком по зи тор, Жи во јин Здрав ко вић, ди ри гент, др 
Ху го Клајн, Жорж Скри гин, филм ски ре ди тељ 

Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством има ла је два де ли кат на про бле ма са ко ји ма је по ку ша-
ва ла да се но си. Пр ви је био из бе га ва ње ар би трар не уло ге, од но сно не на ру ша ва ње де цен тра ли зо ва ног 
на сту па кул ту ре у ино стран ству, прин цип не ме ша ња с јед не стра не, а са дру ге, ипак, по тре ба да во ди 
ра чу на о ни воу и ква ли те ту са др жа ја ко ји од ла зе ван гра ни ца Ју го сла ви је. Дру ги про блем је уоби ча јен 
на чин ра да по прин ци пу па ри тет не за сту пље но сти ре пу бли ка с јед не стра не, а са дру ге по тре ба да Ју го-
сла ви ја на сту па као це ли на. Пред ност се да ва ла ква ли те ту бар ка да је реч о умет нич ком ства ра ла штву, 
али се во ди ло ра чу на и о спе ци фич но сти ма на ци о нал них кул ту ра. О уче шћу на на уч ним кон гре си ма од-
лу чи вао је Ака де миј ски са вет. O оби му по сла го во ри по да так да је Ко ми си ја у 1954. го ди ни упу ти ла 378 
ака та, на спрам 146 у 1953. АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-17.

1) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-17. – За пи сник са са стан ка Ко ми си је за 
кул тур не ве зе са ино стран ством 11. де цем бра 1953. го ди не. Ме ђу но вим чла но ви ма ко ми си је би ли су: 
Бо ра Бла го је вић, про фе сор Прав ног фа кул те та, Иво Ан дрић као пред став ник САН, Кр сто Хе ге ду шић, 
за ме ник пред став ни ка ЈА ЗУ, Мар ко Че ле бо но вић, пред став ник Са ве за ли ков них умет ни ка Ју го сла ви је, 
Вла до Во до пи вец, пред став ник Са ве та за про све ту и кул ту ру Сло ве ни је, Иси дор Цан кар, пред став ник 
Сло вен ске ака де ми је зна но сти и умет но сти. 
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98% сти пен ди ја за ег закт не на у ке, од че га је по ло ви на би ла усме ре на ка ме ди ци ни. 
Ко ми си ја је сва ка ко же ле ла да из бег не по вра так на цен тра ли за ци ју ти ме што би 
уве ла прин цип са гла сно сти за оне ко ји од ла зе пу тем лич не ини ци ја ти ве. У 1953. 
го ди ни кон ста то ва но је да је фол клор већ до вољ но афир ми сан у ино стран ству и да 
већ оства ру је сам ан га жма не, да му Ко ми си ја ви ше ни је ни по треб на и да тре ба ве-
ћу па жњу по све ти ти ин стру мен та ли сти ма, ба ле ту, опе ри, ка мер ним ор ке стри ма и, 
та ко ђе, да би из све та тре ба ло ви ше по зи ва ти ко ре о гра фе, ре жи се ре, ба ле ри не ко ји 
би ра ди ли са ју го сло вен ским умет ни ци ма.

При ли ком пра вље ња пла на са рад ње са ино стран ством за 1954. го ди ну, на са-
стан ку Ко ми си је за кул тур не ве зе кон ста то ва но је да је мо гућ ност кул тур них ве за 
ра сла из го ди не у го ди ну, пре све га због све вид ни је уло ге Ју го сла ви је у ме ђу на род-
ном по ли тич ком жи во ту и из ин те ре со ва ња ко је у све ту вла да за Ју го сла ви јом, као и 
због по ка за них из ве сних кул тур них вред но сти. Оце ње но је да је де цен тра ли за ци ја 
на под руч ју кул тур них ве за са ино стран ством де ло ва ла по зи тив но. Ве зе, раз ме не, 
го сто ва ња, пу то ва ња по ста ли су жи вљи и све стра ни ји, ди рект ни кон так ти ин сти-
ту ци ја, ор га ни за ци ја, по је ди на ца са ино стран ством про ши ри ва ли су мо гућ но сти 
упо зна ва ња Ју го сла ви је. У Ју го сла ви ји се већ 1953. го ди не ве зе са ино стран ством, 
отво ре ност зе мље и де цен тра ли зо ван на ступ кул ту ре у ино стран ству сма тра при-
род ним и ефи ка сни јим на чи ном ме ђу на род не ко му ни ка ци је. Ко ми си ја под сти че, 
раз ви ја и пру жа по моћ да се раз ви ју под руч ја кул тур не раз ме не са ино стран ством и 
ор га ни зу је и фи нан си ра ак ци је ве ћег оби ма, ко је пре ва зи ла зе мо гућ но сти по је ди на-
ца и ин сти ту ци ја. Исто вре ме но, кон ста то ва но је да се осе ћа по тре ба за кул тур ним 
ата ше и ма у Ен гле ској, Фран цу ској и Не мач кој. 

Зна ња и ис ку ства ко ја су ју го сло вен ски пред став ни ци, кул тур ни рад ни ци и на-
уч ни ци до но си ли у зе мљу има ла су и по ли тич ку бо ју. Пи та ња ко ја су по чет ком пе-
де се тих го ди на по ста вља на ју го сло вен ским ин те лек ту ал ци ма и струч ња ци ма ко ји 
су бо ра ви ли на За па ду би ла су из ме ђу оста лог: „До кле се про сти ре сло бо да у Ју го-
сла ви ји?”, „Ко ли ки је ути цај др жа ве на раз ви так умет но сти?”, „По сто ји ли још цен-
зу ра у ма ком об ли ку?”, „Да ли су по зо ри шта, из да вач ка пред у зе ћа, филм у ру ка ма 
др жа ве?”, „Ко ку пу је сли ке?”, „Ко од лу чу је шта ће се штам па ти и при ка зи ва ти на 
по зор ни ца ма?”, „До би ја ју ли мла ди умет ни ци сти пен ди је за ино стран ство?”1

Ве ли ки за о крет Ју го сла ви је од 1950. го ди не па жљи во је пра ћен на За па ду. Он 
је иза зи вао све ве ће ин те ре со ва ње за пад них по ли тич ких и ин те лек ту ал них кру го ва. 
На Ра дио-Штут гар ту по чет ком 1954. го ди не мо гла се чу ти спе ци јал на еми си ја о кул-
тур ном жи во ту у Ју го сла ви ји, у ко јој се за пад но е вроп ским по гле дом не по гре ши во 
из во ди ла ана ли за идеј ног за о кре та у ства ра ла штву. Еми си ја је по чи ња ла са: „Ка да 
се из го ва ра реч Ју го сла ви ја ми сли се на цео Бал кан и с тим се по ве зу је пред ста ва 
ег зо тич ног ша ре ног све та. Све та пу ног стра сти и по ли тич ке на пе то сти, у ко ме увек 
има ра та, ре во лу ци ја и уби ста ва. Због то га сред њо е вро пе јац под пој мом ју го сло вен-
ска ли те ра ту ра не ма углав ном ни ка кву пред ста ву. Раз вој ју го сло вен ске ли те ра ту ре 
био је ве о ма мно го под ути ца јем од но сно пре ки дан због про мен љи вих по ли тич ких 
до га ђа ја. У крат ко од ме ре ним пе ри о ди ма ми ра ауто ри су има ли мно го да на док на-
де и код то га су раз ви ја ли мно го стру ку ак тив ност, што ва жи на ро чи то за пе ри од 

1) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино странтсвом, ф-33. На по ме не по во дом пу та у Швај цар ску 
и Не мач ку у вре ме ну од 12. 5 до 10. 7. 1953. Ото Би ха љи Ме ри на.

Др МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ  Велики заокрет 1950....
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из ме ђу два свет ска ра та.”1 По сле ана ли зе раз во ја ју го сло вен ске књи жев но сти у ме-
ђу рат ном пе ри о ду, аутор тек ста еми то ва ног на не мач ком ра ди ју, ула зи у раз ма тра ње 
кул тур них зби ва ња у Ју го сла ви ји по сле Дру гог свет ског ра та и на ста вља: „Би ло би 
исто та ко ра зу мљи во да је у го ди ни осло бо ђе ња, 1944, до шло до из би ја ња го ди на ма 
угу ши ва не сна ге, спо соб но сти и емо ци је, и то би се и до го ди ло да ни је на су прот 
сло бод ном раз во ју де ло ва ло слу жбе но ми шље ње да се мо ра по ру ском узо ру фор-
си ра ти фа мо зни со ци ја ли стич ки ре а ли зам. Под вр хов ном ко ман дом осред њег ли-
ри ча ра Ра до ва на Зо го ви ћа, ко ји је тре ба ло да игра уло гу ју го сло вен ског Жда но ва, 
по бу ди ли су би ро кра ти и та лен то ва не књи жев ни ке да ли фе ру ју про па ганд не пе сме, 
и мо же се при пи са ти са мо слу ча ју да се по ја вио не ки до бар рад.” Нај зад, аутор тек-
ста до во ди сво ју ана ли зу до пе де се тих го ди на, уоча ва пре крет ни цу за ју го сло вен ску 
ли те ра ту ру, на гла ша ва да у ча со пи си ма за по чи ње жи ва ди ску си ја о мо дер ним стру-
ја њи ма у свет ској књи жев но сти и о ме сту ко је би у њој мо гла да за у зме ју го сло вен-
ска ли те ра ту ра. Пад књи жев не би ро кра ти је ви ди у про ме ни од но са пар ти је, чи ја је 
кон тро ла над књи жев ним жи во том по пу сти ла. На во ди да је у по чет ку из гле да ло као 
да же ли да се на док на ди све про пу ште но прет ход них го ди на и ат мос фе ру у ко јој је 
књи жев ни жи вот до био „не ве ро ва тан под сти цај”, у ко јој се пи шу есе ји о Каф ки и 
Џој су, пре во ди Пруст и са вре ме ни аме рич ки пи сци, ди ску ту је о ег зи стен ци ја ли зму, 
ап стракт ној умет но сти и ато нал ној му зи ци, упо ре ђу је са ат мос фе ром ко ја се мо гла 
осе ти ти у пр вим по сле рат ним го ди на ма у за пад ној и сред њој Евро пи. Он ви ди све 
ве ћи број пи са ца, пе сни ка и њи хо вих де ла ко ји су про дукт уну тра шњег осло бо ђе ња, 
а кул тур ни жи вот у Ју го сла ви ји, по ње го вим ре чи ма, ли чи на све осим на дик ти ра ну 
умет ност.2 

Ис ку ства по је ди них ју го сло вен ских ин те лек ту а ла ца ко ји су пу то ва ли по за пад-
ној Евро пи, су сре та ли се и раз го ва ра ли са ин те лек ту ал ци ма, би ли у кон так ту са 
ин те лек ту ал ци ма - со ци ја ли сти ма, го во ре да је у њи хо вим очи ма Ју го сла ви ја 50-их 
„бу ди ла на ду за оства ре ње ху ма ног де мо крат ског со ци ја ли зма”. 

Од 1945. до 1948. го ди не кул тур на са рад ња оства ри ва на је углав ном са зе мља ма 
на род не де мо кра ти је. Фор ме те са рад ње би ла су го сто ва ња умет ни ка на ба зи ре ци-
про ци те та (при ре ђи ва ње умет нич ких из ло жби, раз ме не по се та кул тур них рад ни ка, 
пре во ђе ње и из да ва ње књи жев них де ла). Са рад ња је би ла углав ном оства ри ва на 
кру то и без во ђе ња ра чу на о са мом ква ли те ту умет нич ких са др жа ја. Ју го сла ви ја је 
из не ких зе ма ља при ма ла „сла бе умет ни ке”, од ко јих број ни по свом умет нич ком 
ква ли те ту ни су би ли на про сеч ном ни воу ју го сло вен ских умет ни ка. С дру ге стра не, 
би ла је оба ве зна да ша ље умет ни ке из оних гра на умет но сти ко је су би ле уго во ре-
не а не оне ко је би по сло бод ном из бо ру и ква ли те ту иза бра ла. У та квим усло ви ма 
кул тур на са рад ња ни је мно го до при не ла раз во ју умет но сти у Ју го сла ви ји. Ми о драг 
Про тић оце њу је да соц ре а ли зам и ни је био умет ност и да је ви ше узео не го што је 
дао. По сле 1948. го ди не си ту а ци ја се из ме ни ла, од но сно по чев од 1949. и по себ но 
од 1950. Ју го сла ви ји су се отво ри ле ве ће мо гућ но сти за кул тур ни на ступ у за пад но е-
вр оп ским зе мља ма. Ви ше ни је по сто јао про блем оба ве зу ју ћег од но са пре ма Со вјет-
ском Са ве зу, ко јем је до 1948. го ди не би ла пре пу ште на по пу ла ри за ци ја ју го сло вен-
ске кул ту ре. Ју го сла ви ја је без со вјет ских огра ни че ња мо гла да на сту па на За па ду и 
да „упи ја” са За па да. Обим, ква ли тет, прав ци и са др жај кул тур не са рад ње за ви сио 

1) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-18.
2) Исто.
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је са да од ње, па је но ва кул тур на по ли ти ка пре ма ино стран ству има ла ве ће мо гућ но-
сти за про дор све га оног што се сма тра ло нај вред ни јим у кул ту ри. Под при пре мом 
и пла ном за кул тур ну ак ци ју под ра зу ме ва ло се и то да се не до зво ли, као што је то 
до та да шња прак са по ка за ла, да ју го сло вен ски умет ни ци на сту па ју у бе зна чај ним 
са ла ма, у пред гра ђи ма и ме сти ма ко ја не до при но се угле ду зе мље. 

„Ју го сла ви ја ни је са мо зе мља хра брих рат ни ка”. Раз би ја ње 
за пад них пред ра су да о „не кул тур ном бал кан ском на ро ду”

И пр ви ди пло мат ски из ве шта ји ко ји су у 1950. и 1951. го ди ни сти за ли из по је-
ди них за пад них зе ма ља го во ри ли су да се у по гле ди ма пре ма Ју го сла ви ји не што 
ме ња ло, исти на тек у на зна ка ма, али ни са ма за ин те ре со ва ност ни је би ла бе зна чај-
на. У Ен гле ској, у ко јој је Ју го сла ви ја по бу ди ла не што ве ће ин те ре со ва ње од ра та, 
од но сно по чев од 27. мар та 1941. го ди не, по себ но се осе тио по зи тив ни ји став пре ма 
Ју го сла ви ји од 1948. и су ко ба са Со вјет ским Са ве зом. Бла го на кло ње ни је пи са ње 
штам пе пре ма Ју го сла ви ји, по из ве шта ју ју го сло вен ског ам ба са до ра у Лон до ну др 
Јо зе Бри ле ја, би ло је знат но при мет но већ од 1949, а по себ но од 1950. го ди не.1 Уче-
ста ле по се те кул тур них рад ни ка из Ју го сла ви је, по је ди них лич но сти из све та на у ке, 
као и пла сман ју го сло вен ске кул ту ре, до при не ли су из ве сном по ра сту сим па ти ја 
пре ма Ју го сла ви ји, али још увек се осе ћа ла до ми нант на тен ден ци ја да се Ју го сла-
ви ја при ка же као зе мља хра брих рат ни ка, кул тур но за о ста ла и еко ном ски не раз ви-
је на. По чет ком пе де се тих вла да ло је ве ли ко не зна ње и оп шта не ин фор ми са ност о 
Ју го сла ви ји, о че му је све до чи ла и чи ње ни ца да је у све сти знат ног де ла бри тан ске 
јав но сти Ју го сла ви ја „бр ка на” са Че хо сло вач ком.2 Ју го сло вен ски ам ба са дор у Лон-
до ну сма трао је да Ју го сла ви ја мо ра да из гра ђу је ре пу та ци ју у на у ци и умет но сти, 
јер до брим де лом од ње је за ви си ло хо ће ли се на За па ду пре ма њој раз ви ти „по-
кро ви тељ ски” од нос или ће се, уз по што ва ње ко је је ју го сло вен ска по ли ти ка од 
1948. го ди не по сте пе но сти ца ла, све за вр ши ти на са жа љи вим сим па ти ја ма пре ма 
јед ном ма лом на ро ду, „кул тур но не раз ви је ном и у том по гле ду ни при бли жно рав но-
прав ном оста лим европ ским на ци ја ма”. При ступ та мо шњим по зор ни ца ма, по ди ју-
ми ма, га ле ри ја ма, уни вер зи те ти ма, на уч ним ин сти ту ти ма био је пут ка афир ма ци ји 
Ју го сла ви је пре ко кул ту ре и пред ста вља ња ње не кул тур не тра ди ци је, а пре све га 
пут ка раз би ја њу пред ра су да о „не кул тур ном бал кан ском на ро ду” и из гра ђи ва њу 
по ве ре ња у ква ли тет оно га што је у кул тур ном сми слу до ла зи ло из Ју го сла ви је. 
Ју го сло вен ски ам ба са дор је, осе ћа ју ћи зна чај кул ту ре, апе ло вао да се сред ства за 
про дор ју го сло вен ске кул ту ре на За пад уви ше стру че и да се на пу сти тре ти ра ње 
кул ту ре као под сек то ра штам пе и про па ган де, на во де ћи при мер Ен гле за ко ји су 
одав но схва ти ли по тре бу за са мо стал ном ор га ни за ци јом ти па Бри тан ског са ве та, 
ко јој је основ ни за да так кул тур на де лат ност у ино стран ству. Бри леј је афир ма ци ју 
ју го сло вен ске кул ту ре сма трао нај ва жни јим за дат ком у од но си ма пре ма ино стран-
ству. При мер 1951. го ди не, у ко јој је учи њен из ве стан на пре дак у од но су на ра ни је 
го ди не (го сто ва ње фол клор ног ан сам бла, бе о град ског ба ле та, по је ди них умет ни ка, 

1) АСЦГ, Са вет за на у ку у кул ту ру, ф-138. – Из ве штај о кул тур ној де лат но сти у 1951. го ди ни. 
2) Исто.
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оства ре ни кон так ти са ве ћим бро јем ли ков них умет ни ка и га ле ри ја и оства ре на ве-
за са му зич ким оде ље њем ВВС-ја), го во рио је у при лог то ме ка ко се мо же пре ва-
зи ла зи ти ре зер ви са ност бри тан ских ин сти ту ци ја и јав но сти пре ма ју го сло вен ским 
кул тур ним на сто ја њи ма. Лон дон је имао и из у зет но ве ли ки зна чај јер је по вла чио 
за со бом ин те ре со ва ње дру гих европ ских цен та ра за све оно што је пред ста вље но 
у бри тан ској пре сто ни ци. Ју го сло вен ски ам ба са дор је на гла ша вао ту чи ње ни цу и 
упор но на сто јао да ју го сло вен ским вла сти ма да до зна ња ко ли ко је бит но „ус пе ти” 
у Лон до ну, јер су „по сле го сто ва ња у Бри та ни ји отво ре на вра та и за дру ге за пад не 
зе мље”.1 На сту пи ју го сло вен ских умет нич ких гру па и по је ди на ца, осим афир ма ци-
је сво је зе мље, има ли су зна чај и за сво је вр сно од ме ра ва ње, уса вр ша ва ње и уче ње. 
Ве о ма је ва жна би ла кри ти ка ра ди да љег умет нич ког до те ри ва ња, от кри ва ња сла бо-
сти, објек тив ни јег са гле да ва ња вред но сти и из о штра ва ње соп стве них кри те ри ју ма 
у од но су на за пад не стан дар де. Бе о град ски ба лет, за ко ји се и у зе мљи про це њи ва ло 
да је сла би ји од за гре бач ког, ни је на фе сти ва лу у Един бур гу до био при зна ња као 
фол кло ри сти, али је већ са мо уче шће би ло од из у зет ног зна ча ја, а од „по вољ ног ути-
ска” пу бли ке ва жни ја је би ла струч на кри ти ка, ко ја је упо зо ра ва ла на „на ив но не у ку-
сан де кор”, „не ин вен тив ну” Ба ла ду о сред њо ве ков ној љу ба ви, „сла бост дру гог чи на 
Охрид ске ле ген де” и низ тех нич ких про пу ста. Као нај ве ћу ко рист од уче шћа ба ле та 
на ме ђу на род ном фе сти ва лу у Един бур гу, ре а лан и ве о ма упу ће ни ам ба са дор Ју го-
сла ви је Јо зе Бри леј ис ти цао је чи ње ни цу да се у Бри та ни ји са зна ло да у Ју го сла ви ји 
уоп ште по сто ји ба лет.2 Од умет ни ка у Бри та ни ји су у то ку 1951. го ди не са мо стал но 
на сту па ли опер ски пе ва чи Вла ди мир Ру жђак и Ва ле ри ја Хеј ба ло ва, пи ја ни ста Ме ли-
та Лор ко вић, ди ри гент Ми лан Хор ват и ви о ли ни ста Игор Озим.3

Ам ба са дор у Лон до ну је упо зо ра вао и да уко ли ко по сто ји ам би ци ја за про дор 
ју го сло вен ског фил ма ван гра ни ца зе мље он да се са др жај и на чин об ра де мо ра при-
ла го ди ти зах те ви ма и уку си ма стра ног тр жи шта.4 Фил мо ви као што су „Цр ве ни”, 
„За ста ва” или „На сво јој зе мљи” ни су мо гли би ти пла си ра ни јер су та мо шњи про ду-
цен ти пре пла ше ни од по ли тич ких тен ден ци ја у ју го сло вен ском фил му, па је Бри леј 
пред ла гао да се при бег не ко про дук ци ји фил мо ва са не по ли тич ким те ма ма. Да би 
се не што по сти гло, са ве то вао је, би ло је по треб но про у ча ва ње тр жи шта на ко јем 
бри тан ска пу бли ка при хва та стра ни филм за шта је као нај бо љи до каз мо гао да по-
слу жи ве ли ки успех ита ли јан ског фил ма „Кра дљив ци би ци кла”, ко ји се у Лон до ну 
при ка зи вао го ди ну да на без пре ки да.5 У на ред ним го ди на ма ју го сло вен ска ки не ма то-
гра фи ја је има ла за стој у при звод њи фил мо ва за ино стран ство, да би од 1954. ње на 
про дук ци ја по ка за ла ве ћу при сут ност на ме ђу на род ним филм ским фе сти ва ли ма. Те 
го ди не филм ре жи се ра Вла ди ми ра По га чи ћа „Не вје ра” при ка зан је у Ка ну, у 1955. 
го ди ни ју го сло вен ски филм уче ство вао је на че ти ри филм ска фе сти ва ла, у Бер ли ну, 
Ве не ци ји, Ка ну и Един бур гу, а Ју го сло вен ска ки но те ка уче ство ва ла је на па ри ској 
из ло жби по во дом 60-го ди шњи це фил ма и 30-го ди шњи це ки не ма то гра фи је.6 У 1956. 
го ди ни ју го сло вен ски сни ма тељ Фран Во до пи вец до био је на гра ду за цр но-бе лу фо-
то гра фи ју у фил му „Цр не во де” на филм ском фе сти ва лу у Ка ну. Као пред став ни ци 

1) Исто.
2) Исто.
3) Исто.
4) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру. Оде ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-138.
5) Исто.
6) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-33. Исто, ф-49. 
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ју го сло вен ске ки не ма то гра фи је на фе сти ва лу су уче ство ва ли Ђор ђе Ба бић и Мо ни 
Фин ци, а при ка за ни су и ју го сло вен ски фил мо ви „Хан ка” и до ку мен тар ни „Ни ко ла 
Те сла”. У Па ри зу је при ка зан филм „Кр ва ви пут” ју го сло вен ско-нор ве шке ко про дук-
ци је. У ко про дук ци ји бе о град ског филм ског пред у зе ћа УФУС и фран цу ског Le fi lm 
mo der ne, у ре жи ји Кар ми на Га ло неа у Бе о гра ду је сни мљен филм „Ми хај ло Стро-
гов”, по мо ти ви ма ро ма на Жи ла Вер на Ца рев гла сник. На фе сти вал ској ма ни фе ста-
ци ји ју го сло вен ског фил ма у Ба ри ју при ка за ни су фил мо ви: „Де вој чи ца и храст”, 
„Еша лон др М”, „Не вје ра”, „Ве сна”, „Бор”, „Цр не во де”, „Мр тви град”, „Не по слу-
шни ро бот” и „Си њи га леб”. У 1956. го ди ни ју го сло вен ски филм „Тре ну ци од лу ке” 
при ка зан је у Аустри ји.

У ино стран ству је не сум њи во нај ве ћу па жњу при ву кла „Сред њо ве ков на умет-
ност на ро да Ју го сла ви је”. Око 700 ква драт них ме та ра фре са ка, 40 од ли ва сред њо ве-
ков не ар хи тек ту ре, 205 пред ме та, 10 ори ги нал них ико на из Де ча на и Охри да и 26 
од ли ва бо гу мил ских сте ћа ка, чи ме је за по че ло пред ста вља ње кул тур ног на сле ђа у 
за пад ном све ту,1 по сле Па ри за ви де ла је пу бли ка у Хам бур гу, Ко пен ха ге ну, Хел син-
ки ју, Ве не ци ји, Ри му. На ред но пред ста вља ње кул тур ног на сле ђа ду го и стр пљи во је 
при пре ма но. Од 1955. го ди не но ву па жњу струч ња ка и кул тур не јав но сти на За па ду, 
пре све га у Па ри зу и у уну тра шњо сти Фран цу ске, а по том и у дру гим европ ским 
гра до ви ма, при вла чи ле су ко пи је фре са ка Бо го ро ди це Ље ви шке из При зре на, пред-
ста вље не у окви ру из ло жбе под на зи вом „Чо век при ро да и пред ме ти на фре ска ма 
Бо го ро ди це Ље ви шке из При зре на”.2 Упо зна ва ње ино стра не јав но сти са кул тур ним 
на сле ђем Ју го сла ви је има ло је ве ли ког зна ча ја за да љи про дор ју го сло вен ске кул-
ту ре и ве ћу за ин те ре со ва ност на За па ду за кул тур не и умет нич ке са др жа је ко ји су 
до ла зи ли из Ју го сла ви је. 

На об ја вљи ва њу де ла ју го сло вен ских књи жев ни ка у 1950. го ди ни нај ви ше је 
ура ђе но у Ита ли ји, за ха вљу ју ћи по слан ству у Ри му ко је је вр ши ло из бор де ла за 
пре вод. У из да њу ку ће Мар зо ко об ја вље на је Дру жи на Си њи га леб То не та Се ли шка-
ра и при по вет ка Ла зе Ла за ре ви ћа Пр ви пут с оцем на ју тре ње. Из да вач ка ку ћа Ко-
лом бо об ја ви ла је ан то ло ги ју сло ве нач ке про зе. Из да вач ка ку ћа Де Кар ло об ја ви ла 
је Ну ши ће во Оп штин ско де те. Осим то га, у 1950. го ди ни Ми ни стар ство за на у ку 
и кул ту ру у Љу бља ни, Гер ман ски се ми нар у За гре бу и Уни вер зи тет ска би бли о те ка 
у Бе о гра ду ра ди ли су на при ку пља њу би бли о граф ских је ди ни ца ра до ва о Ге теу на 
мол бу Дру штва „Ге те” из Не мач ке ко је је ра ди ло на из ра ди Ге те о ве би бли о гра фи је. 
У Ен гле ској су до кра ја 1951. го ди не од зна чај ни јих де ла пре ве де ни са мо Гор ски ви-
је нац и Ма жу ра ни ћев спев Смрт Сма ил аге Чен ги ћа, а у то ку је био рад на пре во ду 
Трав нич ке хро ни ке и Не чи сте кр ви.3

 Од књи жев них де ла на ме ње них пла сма ну у ино стран ству, на ред них го ди на пре-
ве де на су: Ма рин Др жић Дун до Ма ро је на фран цу ски је зик, Иво Ан дрић Го спо ђи ца 
на ен гле ски и фран цу ски је зик, Ми ро слав Кр ле жа По вра так Фи ли па Ла ти но ви ћа 
на ита ли јан ски и фран цу ски је зик, за тим од истог ауто ра де ло Ле да на ита ли јан ски 
и не мач ки је зик и де ло Спро вод у Те ре зи јен бур гу на не мач ки је зик. Де ло Ива на 
Ма жу ра ни ћа Смрт Сма ил аге Чен ги ћа пре ве де но је на шпан ски је зик, а на фран-
цу ски је пре ве де на и Збир ка на род них при по ве да ка. Пре ве де не су при по вет ке за 

1) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру, Оде ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-116.
2) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-33а.
3) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру, Оде ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-29; 

Исто, ф-116.
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Ан то ло ги ју на фран цу ском је зи ку: Ци рил Ко смач Сре ћа, Јуш Ко зак Ле те ћи ан ђео, 
Иван Цан кар Шо љи ца ка фе, Ми шко Кра њец Љу бав Хе ли Вај со ве, Иван Пре гељ Син 
по гу бље ња, Фран це Бевк Бај тар Ми ха ле, Пре жи хов Во ранц Са мо ра ни кли, Ран ко 
Ма рин ко вић Цврч ци и буб ње ви, Иво Ан дрић При ча о кме ту Си ма ну. При по вет ке 
пре ве де не за Ан то ло ги ју на ен гле ском је зи ку: Ци рил Ко смач Сре ћа, Но вак Си мић 
Де тињ ство Ива на Ко жа ра, Ми ло ван Ђи лас Мр тво се ло, До бри ца Ћо сић Пре лаз 
пре ко Мо ра ве.1 

На пи са на су и два де ла за ино стран ство: др Ан тун Ба рац Ју го сло вен ска књи жев-
ност и Са вре ме на ју го сло вен ска књи жев ност, за ко ју су пре гле де ура ди ли Ве ли бор 
Гли го рић – Срп ска са вре ме на књи жев ност, Жи во јин Је ли чић – Хр ват ска са вре ме-
на књи жев ност и Ли но Ле ги ша – Сло ве нач ка са вре ме на књи жев ност. Пла ни ра ни 
су и пре во ди сле де ћих де ла: Но ве ле Ми ро сла ва Кр ле же на фран цу ски је зик, Свад ба 
Ми ха и ла Ла ли ћа на фран цу ски је зик, Пе сма Оска ра Да ви ча на фран цу ски је зик, 
Збир ка про зе и по е зи је на зах тев по слан ства у Бе чу.2 Без по сре до ва ња Ко ми си је за 
кул тур не ве зе са ино стран ством 1953. го ди не штам па на је књи га Иве Ан дри ћа На 
Дри ни ћу при ја на не мач ком је зи ку, об ја вље на у Ци ри ху.3

У 1954. го ди ни ор га ни зо ва на је из ло жба „Ју го сло вен ска књи га кроз ве ко ве”, а 
пред лог је да ла Кра љев ска би бли о те ка у Сток хло му. Из ло жба је 1954. и 1955. одр жа-
на у Сток хол му, Ослу и Лон до ну. При мер ци ста рих књи га узе ти су на по слу гу од ра-
зних би бли о те ка и при ват них ли ца. Сем књи га, за из ло жбу је при пре мље на ве ли ка 
Ге о граф ска кар та ФНРЈ ра ђе на у др ве ту, са убе ле же ним ста рим штам па ри ја ма ко је 
су по сто ја ле на те ри то ри ји ФНРЈ од 14. до 18. ве ка. За сва ку књи гу при пре мљен 
је спе ци ја лан опис на је зи ку до тич не зе мље. Ка та лог са 257 опи са них екс по на та и 
10 ре про дук ци ја штам пан је у 3.000 при ме ра ка на ен гле ском је зи ку. Ју го сла ви ја је 
1954. го ди не уче ство ва ла на сај му књи га у Мек си ку са око 100 ре пре зен та тив них 
из да ња, за тим на сај му стра них књи га у Ја па ну, а за „Из ло жбу ан ти фа ши стич ких 
афи ша из до ба ра та у Шпа ни ји 1936–1939” у Па ри зу по слат је ма те ри јал о Ју го сло-
ве ни ма на фрон ту и у ло го ри ма, фо то ко пи је пи са ма из ра та, као и ста ти стич ки по да-
ци о уче шћу ју го сло вен ских до бро во ља ца у шпан ском ра ту.4

Ве зе са сла ви стич ким се ми на ри ма и по је ди ним ино стра ним сла ви сти ма раз гра-
на ле су се у то ку 1950. го ди не. Чи ње ни ца да од осло бо ђе ња до 1950. стра ни се ми-
на ри ни су има ли ско ро ни ка кве ве зе са ју го сло вен ским уни вер зи те ти ма и да ни су 
при ма ли ју го сло вен ску но ви ју ли те ра ту ру, по ста ви ла је озби љан про блем пред Оде-
ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран ством.5 Нај ве ћи ко рак учи њен је ор га ни-
за ци јом лет њег кур са за ино стра не сла ви сте, одр жа ног у ав гу сту на Бле ду. На ње му 
је уче ство ва ло 39 сла ви ста из 12 зе ма ља, а у то ку 18 да на одр жа но је 40 пре да ва ња 

1) Исто.
2) Исто.
3) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-13.
4) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-15; Исто, ф-16; Исто, ф-31; Исто, ф-33; 

Исто, ф-33а.
5) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру, ф-17. – Из ве штај о ра ду Оде ље ња за на уч не и кул тур не ве зе са 

ино стран ством у 1950. го ди ни. Оде ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран ством има ло је сле де ће 
сек то ре: 1) сла ви стич ке се ми на ре, 2) књи жев ност, 3) сти пен ди је и спе ци ја ли за ци је у ино стран ству, 4) 
му зи ка, 5) фол клор, 6) из ло жбе, 7) ме ђу на род не кул тур не ор га ни за ци је, 8) по зи ва ње стра них на уч них и 
кул тур них рад ни ка у Ју го сла ви ју. 
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о ју го сло вен ским је зи ци ма и ли те ра ту ри. Скуп су ор га ни зо ва ли Са вет за на у ку и 
кул ту ру ФНРЈ и Уни вер зи тет у Љу бља ни.1

Снаб де ва ње стра них сла ви стич ких цен та ра ју го сло вен ском ли те ра ту ром до ав-
гу ста 1950. го ди не оба вља ло је Оде ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран-
ством, а од та да Би бли о граф ски ин сти тут. У тој го ди ни 52 сла ви стич ка се ми на ра 
у ино стран ству и би бли о те ке прет пла ће не су на 10 ча со пи са из обла сти књи жев-
но сти, умет но сти, дру штве них пи та ња и за ко но дав ства. О тро шку ју го сло вен ске 
др жа ве сва ки сла ви стич ки се ми нар у ино стран ству при мио је око 300 све за ка ча со-
пи са и књи га. Пре то га сла ви стич ки се ми на ри уоп ште ни су до би ја ли ју го сло вен ску 
ли те ра ту ру. Био је то на чин да се ус по ста ви са рад ња Ју го сла ви је са сла ви стич ким 
се ми на ри ма и да се по сте пе но ор га ни зу је раз ме на књи га ка ко би до ма ће би бли о те ке 
до шле до стра них књи га без де ви за. Књи ге су сла те и на мол бе по је ди них сла ви стич-
ких се ми на ра. Та ко је Бер лин ском уни вер зи те ту упу ће но ви ше при ме ра ка Гор ског 
ви јен ца, сла ви сти ма у Ита ли ји и Фин ској из бор из ма ке дон ске ли те ра ту ре, ен гле-
ској би бли о те ци из бор из ју го сло вен ске ли те ра ту ре.2

У 1951. го ди ни кон ста то ва но је да је ста ње сла ви стич ких ин сти ту та у ино стран-
ству у по гле ду на став ни ка сла бо, па се на сто ја ло да се из ве стан број на став ни ка 
упу ти на се ми на ре. За по че ти су пре го во ри са фран цу ском вла дом за по ста вља ње 
јед ног ју го сло вен ског пре да ва ча на Сор бо ни, а оства ре ни су кон так ти са сла ви сти-
ма у Је ни, Лон до ну и Ри му.3

Са вет је у за јед ни ци са Уни вер зи ти те том у Са ра је ву ор га ни зо вао лет њи курс за 
ино стра не сла ви сте у Са ра је ву од 15. ју ла до 15. ав гу ста 1951. го ди не. У ра ду се ми-
на ра уче ство ва ло је 42 сла ви ста из ино стран ства, и то из: Нор ве шке (1), Дан ске (1), 
Швја цар ске (1), Ен гле ске (2), Ита ли је (9), Швед ске (4), Не мач ке (5), Аустри је (6), 
Хо лан ди је (4), Фран цу ске (9). Уче сни ци се ми на ра слу ша ли су пре да ва ња из ју го сло-
вен ске књи жев но сти (ро ман ти зам, ре а ли зам) и лин гви сти ке.4 

Ка ко је ин те ре со ва ње за Ју го сла ви ју по сле су ко ба са Со вјет ским Са ве зом, а 
по себ но по чет ком пе де се тих го ди на по ра сло, а бу ду ћи да је Ју го сла ви ја би ла је ди-
на сло вен ска зе мља са ко јом је са За па да би ло мо гу ће сло бод но одр жа ва ти ве зе и 
зе мља у ко ју се мо гло сло бод но пу то ва ти, то су и кон так ти сла ви стич ких се ми на ра 
по ста ли жи вљи. То се, пре све га, од ра зи ло на отва ра ње но вих сла ви стич ких се ми-
на ра на уни вер зи те ти ма где они ра ни је ни су по сто ја ли (Келн, Ба ри, Рио де Жа не и-
ро), за тим на по раст бро ја сту де на та сла ви сти ке, на при хва та ње, од но сно по тра жњу 
за ју го сло вен ским лек то ри ма и пре да ва чи ма, а уче ста ли су и пред ло зи за раз ме ну 
књи га и по ве ћа ло се ин те ре со ва ње за лет њи се ми нар за сла ви сте. Снаб де ва ње сла-
ви стич ких се ми на ра у ино стран ству ју го сло вен ским књи га ма вр шио је Би бли о граф-
ски ин сти тут. Нај ве ће ин те ре со ва ње по ка за ли су сла ви сти из Не мач ке (Бон, Келн, 
Мин хен), за тим из Ита ли је (на ро чи то Ми ла но) и САД-а. Би бли о граф ски ин сти тут 
је 1953. го ди не снаб де вао око 50 се ми на ра у 15 зе ма ља ју го сло вен ском ли те ра ту-
ром, а од по је ди них сла ви стич ких се ми на ра до би ја ни су вред ни ма те ри ја ли. Нај-
о бим ни ја ли те ра ту ра сти гла је из Бе ча, на ме ње на фи ло зоф ским фа кул те ти ма.5 У 

1) Исто.
2) Исто.
3) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру, ф-17. – Из ве штај о ра ду Оде ље ња за на уч не и кул тур не ве зе са 

ино стран ством у 1951. го ди ни.
4) Исто.
5) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-13.

Др МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ  Велики заокрет 1950....
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PISATI ISTORIJU JUGOSLAVIJE: VIĐENJE SRPSKOG FAKTORA

Бе о гра ду је 1955. го ди не одр жан Ме ђу на род ни са ста нак сла ви ста. На овом кон гре су 
уче ство ва ло је 67 сла ви ста из 17 зе ма ља и 60 до ма ћих струч ња ка. Кон грес је обра зо-
вао ме ђу на род ни од бор сла ви ста, ко ји је до нео од лу ку о об ја вљи ва њу је дин стве не 
би бли о гра фи је за сла ви стич ку лин гви сти ку. Исте го ди не ор га ни зо ван је ше сти по 
ре ду сла ви стич ки се ми нар у За гре бу и За дру, са 45 уче сни ка из 10 зе ма ља, а сла ви-
стич ки су срет у Бе о гра ду по се ти ло је 70 сла ви ста из 17 зе ма ља.1

Осни ва ње лек то ра та на стра ним уни вер зи те ти ма био је је дан од нај ва жни јих 
пра ва ца кул тур ног про до ра Ју го сла ви је у пе ри о ду по сле 1950. го ди не. До та да, од но-
сно тек од 1949. го ди не, по сто јао је са мо је дан ју го сло вен ски лек тор и то у Ли о ну. 
У то ку 1951. го ди не по че ли су пре го во ри за по ста вља ње лек то ра за срп ско хр ват ски 
је зик у ви ше европ ских уни вер зи тет ских цен та ра. Од 1953. го ди не, у ино стран ству 
је ра ди ло већ шест лек то ра за срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност и то у Ли о ну, 
Бор доу, на Сор бо ни, Шко ли ори јен тал них је зи ка у Па ри зу, за тим у Ге тин ге ну и Лај-
де ну. Исте го ди не по ве де ни су пре го во ри за по ста вља ње лек то ра у Ди жо ну, Кел ну 
и на ста вље ни за Ко лум би ја уни вер зи тет у Њу јор ку, за Ми ла но и Фи рен цу. Исто вре-
ме но, за вр ше ни су пре го во ри за раз ме ну са Швед ском за уни вер зи те те у Сток хол му 
и Лун ду. За рад на уни вер зи те ти ма у ино стран ству до 1958. го ди не ан га жо ва но је 
13 ју го сло вен ских лек то ра, од ко јих је лек то рат у Кел ну био но во о сно ва ни. У тој 
го ди ни лек то ра та за срп ско хр ват ски је зик и ју го сло вен ску књи жев ност би ло је: 7 у 
Фран цу ској (Ли он, Бор до, Стра збур, Ди жон, Клер мон Фе ран и у Па ри зу 2), за тим 4 
у Не мач кој (Ге тин ген, Ер лан ген, Мар бург Лан, Келн) и по је дан у Ита ли ји (Фи рен-
ца) и Пољ ској (Вaршава).2

Лек то ри су пре да ва ли срп ско хр ват ски је зик и ли те ра ту ру, осим Ива на Бо жи ћа 
ко ји је док је ра дио на Сор бо ни др жао и пре да ва ња из на ци о нал не исто ри је. Број 
сту де на та са ко ји ма су ра ди ли ју го сло вен ски лек то ри кре тао се из ме ђу 10 и 15. На 
три ка те дре за сла ви сти ку у Фран цу ској је 1955. го ди не сту ди ра ло 39 сту де на та. 
По ред ра да на уни вер зи те ту, лек то ри су др жа ли пре да ва ња по клу бо ви ма, удру же-
њи ма, са ра ђи ва ли на ра дио-еми си ја ма, са ра ђи ва ли са ју го сло вен ским пред став ни-
ци ма при ли ком при ре ђи ва ња из ло жби и дру гих кул тур них и по ли тич ких ак ци ја, 
пи са ли члан ке за ча со пи се и ли сто ве, пре во ди ли де ла из ју го сло вен ске ли те ра ту ре 
и исто вре ме но ра ди ли на свом на уч ном уса вр ша ва њу. По ред пла те ко је су при ма ли 
на уни вер зи те ти ма, до би ја ли су и ме сеч ну по моћ од Ко ми си је за кул тур не ве зе са 
ино стран ством.

Бу ду ћи да се на ју го сло вен ске фа кул те те сва ке го ди не упи си вао све ве ћи број 
сту де на та на сту ди је стра них је зи ка, то се раз ми шља ло о по тре би ан га жо ва ња ве ћег 
бро ја лек то ра из ино стран ства. До 1958. го ди не на ју го сло вен ским уни вер зи те ти ма 
би ло је 25 лек то ра.3

У стра не зе мље по чев од 1950. го ди не од ла зи ли су ју го сло вен ски фол клор, ин-
стру мен та ли сти, опе ра, ба лет, по зо ри ште, филм, де ла ју го сло вен ских књи жев ни ка, 
сли ка ри, ва ја ри... Ан самбл на род них ига ра по сти гао је ве ли ке успе хе, а ши ра пу бли-
ка у ра зним зе мља ма у све ту за хва љу ју ћи на сту пи ма ан сам бла „мо жда је пр ви пут 
чу ла за Ју го сла ви ју”.4 По сле пр вог по ве за ног пу то ва ња из ло жбе на род не умет но сти 
у 1950. го ди ни, њен дру ги из ла зак у свет ор га ни зо ван је 1951. у скан ди нав ске зе-

1) Исто, 33а.
2) Исто.
3) Исто.
4) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-15; Исто, ф-33; Исто, ф-33а.
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мље. У тра ја њу од по три до че ти ри не де ље из ло жбу на род не умет но сти Ју го сла-
ви је ви де ло је у Ослу у про сто ри ја ма Умет нич ког ин ду стриј ског му зе ја око 6.000 
по сти ла ца, у Ко пен ха ге ну у про сто ри ја ма дан ског Умет нич ког ин ду стриј ског му-
зе ја та ко ђе при бли жан број по се ти ла ца и у Сток хол му у про сто ри ја ма Кра љев ске 
умет нич ке ака де ми је, зна чај но ма ње, око 1.200 углав ном про фе си о нал но за ин те ре-
со ва них по се ти ла ца. О из ло жби су на пи са на 82 но вин ска члан ка у скан ди нав ским 
зе мља ма, пра вље не су ра дио-еми си је и сни мље не су ре пор та же ко је су при ка зи ва не 
у нор ве шким филм ским жур на ли ма.1 Нај жи вља го ди на до та да би ла је 1952. Из ло-
жба на род не умет но сти Ју го сла ви је у тој го ди ни би ла је пред ста вље на у Бри се лу, 
Ха гу, Ам стер да му, Ро тер да му, Па ри зу и Же не ви.2

На пр во го сто ва ње фол клор не гру пе из Ју го сла ви је 1950. го ди не на до ве за ла су 
се 1951. још три го сто ва ња у Ен гле ској: ја ну а ра у лон дон ском Al bert Hall–u, ју на–ју-
ла по но во у Al bert Hall–u и на Фе сти ва лу у Ланголену и сеп тем бра у Royal Fe sti val 
Hall–u. Осим то га, фол кло ри сти су осво ји ли пр во ме сто на фе сти ва лу у Ланголену 
у свим ди сци пли на ма (игра, со ло-пе сма и со ло-ин стру мент), штам па је пи са ла оп-
шир но о Ју го сло ве ни ма ко ји су „би ли бо љи од Шпа на ца, Ира ца и Шко тлан ђа на”, 
до но си ла фо то гра фи је, по ве ћа но је ин те ре со ва ње за фе сти вал у Опа ти ји и до ла зак 
Ен гле за, по че ло је ин те ре со ва ње за ту ри стич ку по ну ду у Ју го сла ви ји, усле ди ли су 
по зи ви за тур не ју по Бел ги ји и Хо лан ди ји, јед на аген ци ја је за по че ла пре го во ре о 
го сто ва њу у Аме ри ци, а у Бри та ни ји је би ло ма ње оних ко ји су ми сли ли да су Че хо-
сло вач ка и Ју го сла ви ја јед на зе мља.3

У 1951. го ди ни на по зив En glish Folk dan ce and Song So ci ety го сто ва ла је Ма ке-
дон ска фол клор на гру па у Al bert Hall–u у Лон до ну, а по том и у Па ри зу. Ан самбл 
на род них ига ра Ср би је го сто вао је у Аустри ји у Бе чу, Бру ку, Ха лен бер гу, Гра цу, 
Вај цу, Фел де ну и Це лов цу. Гру па од 25 чла но ва Ан сам бла на род них ига ра Ср би је 
уче ство ва ла је и на Ме ђу на род ном фе сти ва лу у Royal fe sti val Hall–u у Лон до ну, а 
убр зо по сле то га и у Бел ги ји и Хо лан ди ји.4

Од зна чај ни јих на сту па на ред них го ди на то су не сум њи во на сту пи три фол клор-
на ан сам бла (бе о град ско „Ко ло”, за гре бач ки „Ла до” и ма ке дон ски „Та нец”) 1954. 
го ди не у Ха гу, Ам стер да му, Швај цар ској, Тр сту, Фран цу ској, Ен гле ској, Тур ској и 
пр во го сто ва ње цр но гор ског ан сам бла „Оро” у ино стран ству (у Бре та њи).5

Ју го сло вен ска опе ра па жњу ино стра не умет нич ке пу бли ке по чи ње да при вла-
чи од сре ди не пе де стих го ди на. У 1954. го ди ни Бе о град ска опе ра је у ком плет ном 
са ста ву да ла „Бо ри са Го ду но ва” у Ци ри ху, Ба зе лу и Же не ви и то је би ла ње на пр ва 
ме ђу на род на озбиљ на афир ма ци ја, по себ но Ми ро сла ва Чан га ло ви ћа и ди ри ген та 
Ко сте Ба ра но ви ћа. У 1955. го ди ни Бе о град ска опе ра и ба лет го сто ва ли су у Вис ба-
де ну, Фи рен ци и Бе чу, За гре бач ка у Лон до ну и Ђе но ви, а Сплит ска у Тур ској. Ба лет 
„Ђа во на се лу” из во ђен је у Ис точ ном Бер ли ну. Ба лет Са ра јев ске опе ре го сто вао је 
у Же не ви, Ба лет Скоп ске опе ре у Со лу ну, а Љу бљан ска фил хар мо ни ја го сто ва ла је 
у Ита ли ји. „Ан самбл за гре бач ких со ли ста” го сто вао је у Бе чу и Гра цу. У Аустри ји 
су се пред ста ви ли и Сло ве нач ка фил хар мо ни ја и Хор Ра дио Бе о гра да. Ми ро слав 
Чан га ло вић одр жао је у Дан ској се дам кон це ра та. У Па ри зу су го сто ва ли и ју го сло-

1) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру. Оде ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-116.
2) Исто.
3) Исто.
4) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру. Оде ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-138.
5) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-33а.

Др МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ  Велики заокрет 1950....
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вен ски ди ри ген ти Са мо Ху бад и Ци рил Цвет ко, ви о ли ни ста Игор Озим и ка мер ни 
дуо Ма ри ја и Ол га Ми хај ло вић. Од ин ди ви ду ал них, по себ но су успе шни би ли на-
сту пи Ми ро сла ва Чан га ло ви ћа, Ду ша на По по ви ћа, Вла ди ми ра Ру жђа ка, пе ва ча и 
ви о ли ни сте Иго ра Ози ма.1

На VII ме ђу на род ном кон кур су за пе ва че и ин стру мен та ли сте 1952. го ди не у Же-
не ви, опер ска из во ђа чи ца Зо ри ца Фи ли по вић, у кон ку рен ци ји са 218 уче сни ка, пла-
си ра ла се у фи нал ни део так ми че ња. На кон кур су Car fl osch у Лон до ну, ви о ли ни ста 
Игор Озим до био је пр ву на гра ду. По ред то га, ју го сло вен ски ком по зи то ри уче ство-
ва ли су на Салц бур шком фе сти ва лу, а ком по зи тор Ми лен ко Жив ко вић уче ство вао је 
на кон гре су Ме ђу на род ног удру же ња за са вре ме ну му зи ку у Франк фур ту. Пи ја нист-
ки ња Ме ли та Лор ко вић го сто ва ла је у Фин ској, Швед ској, Ен гле ској, Хо лан ди ји и 
Швја цар ској. Ани та Ме зе то ва и Ми ро слав Чан га ло вић уче ство ва ли су на кон цер ту 
у Бе чу. У Лон до ну су го сто ва ли Ва ле ри ја Хе ба ло ва и Вла ди мир Ру жђак.2

У 1954. го ди ни Вил ма Бу ко вец, чла ни ца Љу бљан ске опе ре, на Ме ђу на род ном 
пе вач ком кон кур су у Ту лу зу осво ји ла је спе ци јал ну на гра ду, ма да је по пра ви ли ма 
кон кур са би ла пред ви ђе на са мо јед на „Гран при на гра да”. На и ме, жи ри је на ли цу 
ме ста до нео од лу ку да се Вил ми Бу ко вец до де ли спе ци јал на на гра да као глав ној 
кон ку рент ки њи по бед ни це ко ја је ина че би ла Фран цу ски ња. Овај успех про пра ћен 
је у фран цу ској штам пи оце на ма да је жи ри био при стра сан у ко рист фран цу ске 
пред став ни це, а Бу ков че ва је до би ла по ну де да на сту па у опе ра ма у Ту лу зу, Бор доу 
и Ли о ну. На Ме ђу на род ном му зич ком кон кур су у Же не ви 1954. го ди не Ду шан По по-
вић, члан Бе о град ске опе ре, до био је пр ву на гра ду, што је пр ви пут да је дан ју го сло-
вен ски так ми чар до би је пр ву на гра ду на том пре сти жном и ве о ма стро гом кон кур су 
на ко јем већ че ти ри го ди не пре то га ни је до де љи ва на пр ва на гра да. На истом кон-
кур су чла ни ца Љу бљан ске опе ре Со ња Драк слер до би ла је „злат ну ме да љу”, што је 
од го ва ра ло тре ћој на гра ди.3

У 1955. го ди ни ју го сло вен ски умет ни ци уче ство ва ли су на му зич ким кон кур си-
ма у Вер ви јеу (Бел ги ја), Мин хе ну, Же не ви, Бри се лу, Лан го ле ну, Аре цу. У Вер ви јеу 
је те нор Ру долф Францл осво јио пр ву на гра ду, Би сер ка Цве јић че твр ту, а Вил ма 
Бу ко вец ше сту на гра ду. На фе сти ва лу у Лан го ле ну ви о ли ни ста Де јан Брав ни чар 
осво јио је пр ву на гра ду. На ме ђу на род ном кон кур су пе вач ких хо ро ва у Аре цу хор 
„Бран ко Кр сма но вић” из Бе о гра да до био је пр ве на гра де у све три ка те го ри је так ми-
че ња. Хор „Све то зар Мар ко вић” из Но вог Са да на истом так ми че њу осво јио је две 
тре ће на гра де.4

У 1956. го ди ни на Му зич ком кон кур су у Лан го ле ну Бе о град ски ду пли ок тет 
до био је пр ву на гра ду. На Ин тер на ци о нал ном кон кур су пе ва ња у Ту лу зу Кр ста Кр-
стић, те нор из Бе о гра да, до био је пр ву на гра ду, а на гра ду је до би ла и Ана Лип ша, 
пр ва ки ња Скоп ске опе ре. На кон кур су ди ри ге на та „Сан та Се си ли ја” у Ри му уче-
ство ва ла су три ју го сло вен ска ди ри ген та.5

По чет ком 50-их го ди на ју го сло вен ска умет ност иза зи ва ла је ве ћу па жњу у умет-
нич ким кру го ви ма на За па ду. Сво јом вред но шћу оце не струч не кри ти ке иза зи ва ле 
су из ло жбе сред њо ве ков них фре са ка, за тим на род не умет но сти, а по том и де ла из 

1) Исто, ф-15; Исто, ф-16; Исто, ф-31; Исто, ф-33а.
2) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру. Оде ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-116.
3) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-15; Исто, ф-16; Исто, ф-33; Исто, ф-33а.
4) Исто, ф-70.
5) Исто, ф-86.
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сли кар ства и гра фи ке. План ски рад на пла сма ну кул ту ре, пред ста вља њу тра ди ци је 
и са вре ме них умет нич ких де ла, за по чет из ло жбом ју го сло вен ске на род не умет но-
сти 1949. го ди не у Ци ри ху и 1950. у Един бур гу и Лон до ну, као и из ло жбом сред њо-
ве ков них фре са ка у Па ле де Ша јо у Па ри зу 1950. го ди не, на ста вљен је и сле де ћих 
го ди на, с тим што су ис ку ства тих пр вих из ло жби до ве ла до њи хо ве тех нич ке ре ор га-
ни за ци је. „Из ло жба ју го сло вен ске на род не умет но сти”, при вла че ћи ве ли ку па жњу, 
об и шла је Осло, Сток холм, Ко пен ха ген (1951), Хаг, Бри сел, Па риз и Же не ву (1952), 
а из ло жба „Сред њо ве ков не фре ске у Ју го сла ви ји” ви ђе на је на Един бур шком фе сти-
ва лу, у Тејт га ле ри ји у Лон до ну, а по том у Цен трал му зе у му у Утрех ту и Ди сел дор-
фу, у Па ле де Бо зар у Бри се лу, у Кун стха у су у Ци ри ху, у Ба јерн шна ци он му зе у му 
у Мин хе ну и у Кун стхи сто ри ше му зе у му у Бе чу, ода кле се спре ма ла за од ла зак у 
Хам бург, Ко пен ха ген, Хел син ки, Сток холм и Осло и све до 1955. го ди не ни је се 
вра ћа ла у зе мљу.1

По том је Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством пре шла на план ско упо-
зна ва ње ино стра не умет нич ке јав но сти са про бра ним де ли ма по сле рат них ли ков-
но-умет нич ких стру ја ња у Ју го сла ви ји. Нај пре се по ку ша ло са при ме ње ном умет но-
шћу, па је у Лон до ну пред ста вље на ју го сло вен ска мо дер на ке ра ми ка. Већ је збир ка 
„60 сли ка мо дер ног ју го сло вен ског сли кар ства” упо зна ла свет са те жња ма по сле рат-
ног ју го сло вен ског сли кар ства пред ста вље ним де ли ма Сто ја на Ара ли це, Сла во љу-
ба и Сло бо да на Бо го је ви ћа, Ко са ре Бо шкан, Мар ка Че ле бо но ви ћа, Ри ка Де бе ња ка, 
Оли ве ре Га ло вић, Ото на Гли хе, Не дељ ка Гво зде но ви ћа, Оска ра Хер ма на, Љу бин ке 
Ми хај ло вић-Јо ва но вић, Ра ди во ја Кне же ви ћа, Ми ла на Ко ње ви ћа, Ста не Кре гар, Пе-
тра Лу бар де, Пре дра га Ми ло са вље ви ћа, Ми ла Ми лу но ви ћа, Ан ту на Мо ти ке, Еда 
Мур ти ћа, Пе тра Ом чи ку са, Ни ко ла ја Ом чи ку са, Зо ре Пе тро вић, Ото на По стру жни-
ка, Ива на Ра до ви ћа, Ду ша на Ри сти ћа, Еду ар да Сте пан чи ћа, Га бри је ле Сту пи це, 
Ми лен ка Шер ба на, Фра на Ши му но ви ћа, Слав ка Шо ха ја, Ива на Та ба ко ви ћа, Ива на 
Ва ни ште, Ема ну е ла Ви до ви ћа, Ла за ра Во за ре ви ћа. Та из ло жба об и шла је Ати ну, Ан-
ка ру, Ис тан бул, Да маск, Беј рут, Ка и ро, Алек сан дри ју, Ли он, Па риз.

Ју го сло вен ска умет ност би ла је пред ста вље на у 1951. го ди ни и из ло жбом сло ве-
нач ке гра фи ке у Ми ла ну, за тим ра до ви ма Ара ли це, Лу бар де, Ми лу но ви ћа и Ми ло-
са вље ви ћа у Ман то ну, при су ством ра до ва Д. Та ба ко ви ћа, М. Лу ки ћа, Б. Бу жа не ца и 
С. Ско па ла на ме ђу на род ној из ло жби ке ра ми ке у САД-у.2

Од 1952. го ди не Са вет за на у ку и кул ту ру ода зи вао се на све по зи ве ко ји су му 
би ли упу ћи ва ни за уче шће Ју го сла ви је на ра зним ме ђу на род ним умет нич ким из ло-
жба ма. Нај ва жни ја од њих би ла је XXVI ве не ци јан ски би је на ле. У ту свр ху вр ше не 
су озбиљ не и ду ге при пре ме, пред став ни ци Са ве та об и шли су све умет нич ке цен тре 
у зе мљи ка ко би упо зна ли ста ње ли ков не умет но сти, Ко ми си ја се са ста ја ла ви ше 
пу та, а из ло жба је пре од ла ска у Ве не ци ју по ста вље на у Љу бља ни. Ју го сла ви ја је на 
би је на лу би ла за сту пље на из ло жбом сли ка и скулп ту ра. Из ло же не су сли ке Ема ну-
е ла Ви до ви ћа, Не дељ ка Гво зде но ви ћа, Ан ту на Мо ти ке, Пре дра га Ми ло са вље ви ћа 
и Га бри је ла Сту пи це и скулп ту ре Ри сте Сти јо ви ћа, Пе тра Па ла вич ни ја и Зден ка 
Ка ли на. На из ло жбу Ме ђу на род ног умет нич ког клу ба же на у Лон до ну, ко ја се при-
ре ђу је сва ке го ди не, по сла те су сли ке Зо ре Пе тро вић, Љу би це Со кић, Мар те Ер лих, 

1) АСЦГ, Ко ми ци ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф- 33а. – Ју го сло вен ска ли ков на умет ност 
у све ту да нас 1949–1955.

2) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру. Оде ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-116.
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Ан ке Кри зма нић, Ми ран де Мо рић, Је ли це Жу же, Је ле Трн ко зи, Ли зе Кри жа нић, Ко-
са ре Бок шан, Ша не Лу кић, Да ни це Ан тић, Оли ве ре Кан гр ге, Ве ре По по вић, Да не 
До кић, Оли ве ре Га ло вић, Ве ре Јо си фо вић, Ве ре Чо ха џић и Љу бин ке Јо ва но вић. На 
Ме ђу на род ну из ло жбу гра фи ке и цр те жа у Лу га ну по сла ти су ра до ви Фе до ра Ва и-
ћа, Зден ка Гла ди ша, Бо шка Ка ра но ви ћа и Ри ка Де бе ња ка. На Ме ђу на род ну из ло жбу 
ке ра ми ке Kiln Clu ba у Ва шинг то ну по сла те су ке ра ми ке Вла ди ми ра Пре до је ви ћа и 
Иван ке Приклма јер. На Ме ђу на род ни би је на ле ли то гра фи је у бо ји у САД-у по сла ти 
су ра до ви Ри ке Де бе ња ка и Ми ле Ма ле ша. На Ме ђу на род ну из ло жбу скулп ту ре у на-
ци о нал ном пар ку у Ар нхе му у Хо лан ди ји по сла те су скулп ту ре Ива на Ме штро ви ћа, 
То ме Ро сан ди ћа, Ива на Кр ши ни ћа и Ва ње Ра да уш. На ме ђу на род ној из ло жби сту-
дент ске умет но сти у Фи ла дел фи ји Ју го сла ви ја је уче ство ва ла са сли ка ма Мла де на 
Ср би но ви ћа и Сто ја на Че ли ћа. Та ко ђе, Ју го сла ви ја је уче ство ва ла и на из ло жба ма 
деч јих цр те жа у Фи ла дел фи ји и на Деч јем кон кур су у Ин ди ји. У ис тој го ди ни уче-
ство ва ла је на Ме ђу на род ној из ло жби умет нич ке фо то гра фи је у Лу цер ну, на Са ло ну 
фо то гра фи је у Лон до ну и на Ме ђу на род ној умет нич кој из ло жби у Њу Дел хи ју, на 
ко ју је по сла то 20 гра фи ка ју го сло вен ских умет ни ка.1 У 1953. и 1954. го ди ни „100 
ли сто ва ју го сло вен ске гра фи ке” у Сао Па о лу и „60 сли ка мо дер ног ју го сло вен ског 
сли кар ства” у Грч кој би ле су но ве из ло жбе ко је је Ју го сла ви ја пла си ра ла у ино стран-
ство, а по ред офи ци јел них из ло жби већ је по сто јао и низ при ват них и по лу о фи ци јел-
них из ло жби по је ди на ца или гру па сли ка ра у ино стран ству: Во за ре вић и Че ле бо но-
вић у Па ри зу, Ара ли ца и Хо џић у Ца ри гра ду, Пе ђа Ми ло са вље вић по зван у Бел ги ју, 
Ге не ра лић у Па ри зу, Лу бар да у Бра зи ли ји и Ар ген ти ни, Ом чи кус, Ми хај ло вић и 
Стан чић у Па ри зу. 

У 1955. го ди ни ак тив ност Ко ми си је за кул тур не ве зе са ино стран ством до шла је 
до свог вр хун ца, на ро чи то на по љу из ло жби у зе мљи и ино стран ству. Мо же се ско ро 
ре ћи да је та ак тив ност би ла оно ли ка ко ли ко је из но си ла за 1952, 1953. и 1954. го-
ди ну за јед но. У тој го ди ни ју го сло вен ски умет ни ци су до би ли осам на гра да. Осим 
из ло жбе сред њо ве ков не умет но сти и ко пи ја фре са ка Бо го ро ди це Ље ви шке из При-
зре на, ко је су већ „осво ји ле” број не европ ске цен тре, Ју го сла ви ја из ла зи гра фи ком у 
Бел ги ју, За пад ну Не мач ку, Пољ ску, Аме ри ку, Чи ле и Уру гвај и са „60 сли ка са вре ме-
ног ју го сло вен ског сли кар ства” у се дам гра до ва Фран цу ске (Ли он, Бор до, Мар сеј, 
Мец, Ди жон, Нан си, Стра збур), за тим у Швај царс ку (Ци рих) и Не мач ку (Штут гарт). 
У Њу јор ку и Ва шинг то ну из ло же ни су ра до ви „Че тво ри це ју го сло вен ских сли ка ра” 
(Хе ге ду шић, Ко њо вић, Мар ти но ски, Ми хе лић), а у Па ри зу гра фи ке Ф. Ми хе ли ћа и 
М. Ма ска ре ли ја. У Бе чу и Гра цу одр жа на је из ло жба „Умет нич ка об ра да ме та ла у 
Ср би ји 11–19. век”, у Нор ве шкој, Дан ској и Ен гле ској „Ју го сло вен ска књи га кроз ве-
ко ве”, а „По зо ри шна умет ност Ју го сла ви је” у Аустри ји и САД-у. На Ме ђу на род ној 
из ло жби мо дер не ке ра ми ке у Ка ну из ла га ло је 12 умет ни ка из Ју го сла ви је. Ју го сло-
вен ски умет ни ци уче ство ва ли су и на из ло жби Ме ђу на род не гра фи ке у Бер ли ну и у 
ви ше не мач ких гра до ва.2

1) Исто.
2) Исто, ф-33а.
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„Сло вен ски па ри зи ра ни свет”

Ју го сло вен ски умет ни ци су се од 1953. го ди не осме ли ли да ско ро без ика кве 
пот по ре тра же афир ма ци ју и мо гућ ност умет нич ког ра да у ино стран ству. Ма рин 
Сту дин, за гре бач ки умет ник, при вла чи па жњу лон дон ске пу бли ке и кри ти ке сво јом 
скулп ту ром. У Гра цу из ла же гра фи чар Бо жи дар Ја кац, у Хај дел бер гу Ми ха Ма леш, 
сво је скулп тор ске ра до ве у Бе чу пред ста вља Па вао Пе рић, а Пе тар Лу бар да у Бра-
зи ли ји и Па ри зу. Ен вер Кру пић је био за па жен сво јом из ло жбом у Ис тан бу лу, а 
Мир ко По чу ча на Го ди шњој из ло жби Ка ир ског са ло на, Злат ко При ца по би ре успе-
хе у Бра зи ли ји, а у САД оти шле су сли ке Кр сте Хе ге ду ши ћа, Ми ла на Ко њо ви ћа, 
Фран це Ми хе ли ћа и Ни ко ле Мар тин ског.1 Ја ну а ра 1953. го ди не у Ри му из ла же шест 
бе о град ских сли ка ра: Ми лош Ба јић, Алек сан дар Бо жич ко вић, Гор дан Зу бер, Алек-
сан дар Ку мрић, Ђор ђе По по вић и Ми о драг Про тић.2 У Па ри зу се исте го ди не ни жу 
из ло жбе Ла за ра Во ји но ви ћа, Ба те Ми хај ло ви ћа, Пе ђе Ми ло са вље ви ћа, дру га из ло-
жба Ми ће По по ви ћа.

Па жњу фран цу ске пу бли ке 1953. го ди не при ву као је та да мла ди бе о град ски сли-
кар Ла зар Во за ре вић ко ји је из ла гао у па ри ској га ле ри ји Sa int Pla ci de. Фран цу ски 
ли сто ви до не ли су ду же и кра ће при ка зе у ко ји ма је, из ме ђу оста лог, ко мен та ри са но 
да је реч о ју го сло вен ском умет ни ку чи је се сли ке у ту шу од ли ку ју сме ло шћу, да по-
се ду је „ве ли ку сен зи бил ност”, „ду бо ку не жност” и да се осе ћа ви со ка ства ра лач ка 
спо соб ност, да је у пи та њу сли кар ко ји тра жи свој пут у сли кар ству а да га је на шао 
у цр те жу, да се у ње го вим де ли ма от кри ва ути цај Пи ка са и сред њо ве ков них фре са-
ка и да је те шко пред ви де ти ка ко ће се да ље ори јен ти са ти „мла дић ко ји је до шао 
из сло вен ског и па ри зи ра ног све та”. Ис ти ца но је да умет ник по ка зу је три сна жне 
од ли ке ко је чи не не ко га ве ли ким сли ка ром: „ори ги нал ност тех ни ке, сми сао за де ко-
ра тив ност и при сут ност” и оце њи ва но да ће „он спа да ти си гур но ме ђу оне ко је нам 
је ова го ди на от кри ла”, да је реч о умет ни ку ко ји је „ро ђен за ве ли ке ком по зи ци је, 
за зид не де ко ра ци је, за фре ске”, да „има ори ги нал ност да ха, жи во та и за на та” и да 
ње го ва умет ност у це ли ни „но си ону ми сте ри зо зну по е зи ју свој стве ну Сло ве ни ма”. 
Ис ти ца но је и да Во за ре вић „до сти же нај мо дер ни ји из раз, по што је умет ност на шег 
вре ме на на свом по чет ку”, да се „на ла зи мо у при су ству не ко га и не че га, што не ће мо 
из гу би ти из ви да”. Би ло је и кри тич ких по гле да да „цр теж ко ји је по стао ар би т ра ран 
не на док на ђу је до не кле си ро ма шну ма шту” и да је из ло жба Во за ре ви ћа пре у ра ње-
на, да ње гов стил још ни је фор ми ран, да се ви де ди рект ни пла ги ја ти Пи ка са и да је 
то ште та јер има не сум њи во сли кар ски тем пе ра мент.3

Из ло жба Ба те Ми хај ло ви ћа 1953. го ди не у Ga le rie Mar se il le би ла је по вод за 
лист Arts да ње го во сли кар ство на зо ве „Про стор и све тлост”. Le Mond и Pa ris Pres-
se пред ста ви ли су мла дог ју го сло вен ског сли ка ра ко ји ра ди у ма лој хо тел ској со би, 
пре скром ном ате љеу за умет ни ка ко ји во ли да сли ка на ве ли кој по вр ши ни. Пи са но 
је да „сва ка ње го ва сли ка са др жи ча роб не ква ли те те ко ји у обе леж је уну тра шњег 

1) АСЦГ, Ко ми сја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-33а.
2) Исто.
3) При ка зи об ја вље ни у ли сто ви ма: Les let tres Françaises, Le Pe in tre, Ac tu a lité Ar ti sti que In ter na ti o na-

le, L’In for ma tion, Le Pro ven cal, Ce Ma tin-Le Pays, Arts, Jo ur nal de l’Ama te ur d’Art, Com bat. AСЦГ, Ко ми-
си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-17. – Из ве штај Ко ми си је за кул тур не ве зе са ино стран ством 
за 1953. го ди ну.

Др МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ  Велики заокрет 1950....
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жи во та и сна ко ји сле ди овај умет ник до но си ви зи ју”. У ње го вим сли ка ма „На род на 
игра у Ма ке до ни ји” и „Бик” уоче на је тен ден ци ја ка зид ном сли кар ству. Кри ти ка 
је пи са ла о сли ка ре вим све тлим то но ви ма „ко ји од не у трал них иду до не жних и 
нео бич них или чак рас ко шних, ко ји ма умет ник од ре ђу је фор му све тло сти или је 
осло ба ђа, по ме ра пла но ве и ства ра мо ти ве чи ја је осо бе ност у то ме што су сло бод-
ни, леб де ћи ван ре ал но сти, а ипак вр ло бли ски и ства ри ма и би ћи ма”. Кри ти ка у 
ча со пи су Ac tu al ité Ar ti sti que југ с ло вен ског сли ка ра на зи ва „пе сни ком”, а о ње го вим 
сли ка ма бе ле жи: „Умет ник ни је ана ли ти чар, обје кат је два ски ци ра, го то во га на га ђа-
мо, нео д ре ђе ног, рас пли ну тог обри са, али га за то на ша ма шта са ла ко ћом мо же да 
иза зо ве, обје кат је ту, чак на ме ће сво ју при сут ност, ма да оста је увек са оне стра не 
јед не су ви ше опо ре исти не”. У фран цу ској штам пи Ми хај ло вић је оце њен „ко ло ри-
стом вр ло си гур ног уку са ко ји сво је сли ке да је у све тлим ни јан са ма, ме ђу тим бла го 
при гу ше не, ути ша не, па иза зи ва ју се ћа ње на при род ну ву ну и тка ња зе мље из ко је 
сли кар до ла зи”.1 

Мар ко Че ле бо но вић при ли ком сво је дру ге из ло жбе у Па ри зу по сле ра та, 1953. 
го ди не, ни је по себ но пред ста вљан фран цу ској пу бли ци јер јој је био по знат још из 
три де се тих го ди на: „Мар ко сли ка већ не ких 30 го ди на у Па ри зу где је сте као глас”. 
Оце ње но је да се ње го во „лу ми но зно сли кар ство за сни ва на тра ди ци ји ко ја је по те кла 
од Vu il ler-a i Bo nard-a”, да је у пи та њу „умет ност ко ја је до каз аси ми ла ци је фран цу-
ског сли кар ства, све тлог и обо је ног, урав но те же ног и све жег, са чо ве ком из Сред ње 
Евро пе ко ји же ли да за др жи не што од спо кој но сти ви зан тиј ских фре са ка”, а при том 
„сли ке ко је нам по ка зу је сли ка не су у Дал ма ци ји, пот пу ном сре до зем ном пре де лу”.2

Из ло жба ра до ва Пе ђе Ми ло са вље ви ћа у га ле ри ји Gi ro ux у Бри се лу ју на 1953. 
го ди не под ста кла је јед ног од нај по зна ти јих бел гиј ских кри ти ча ра Шар ла Бер на ра 
да у при ка зу за бе ле жи да „по чет на из не на ђе ност пре ла зи у оча ра ност ори ги нал ном 
ви зи јом у ко јој се спољ ни свет из јед на ча ва са чу де сним осве тље њем”, да је „ко ло-
рит јед но ста ван, али бес крај но ни јан си ран фи ним си вим и злат но пла вим то но ви ма” 
и да на тој по тки сли кар „тка чи тав је дан свет об ли ка са из ван ред ном чул но шћу”. 
Кри ти чар за кљу чу је да „Пе ђа об на вља им пре си о ни стич ки на чин сли ка ња из вла че-
ћи из ње га не у о би ча је не акор де” и да „не ко ли ко фи гу рал них сли ка све до че о сен-
зи бил но сти по те за јед ног мај сто ра”. Бел гиј ски ли сто ви су пи са ли да је у пи та њу 
ори ги на лан та ле нат ко ји за слу жу је да бу де по знат. Ту ма че но је да је „Пе ђи на умет-
ност озбиљ на”, да ко ри сти са мо не ке бо је, да у „уга ше ним га ма ма во ли да при ка зу је 
из гле де Па ри за, на ро чи то кро во ве”, а да је ње го ва тех ни ка „спон та на”. Le So ir је 
оце њи вао да је ње го во сли кар ство „ори ги нал но”, да се „на до ве зу је не ким тај ним 
скре та њем на шко лу европ ског екс пре си о ни зма”, за вр ша ва ју ћи ко мен тар ре чи ма: 
„Ево умет но сти ко ја ма ду ха, сти ла и рет ку пла стич ну ре чи тост”.3

1) Исто.
2) Из при ка за из ло жбе об ја вље ног у ли сту Arts. AСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, 

ф-17. – Из ве штај Ко ми си је за кул тур не ве зе са ино стран ством за 1953. го ди ну.
3) При ка зи об ја вље ни у ли сто ви ма: La Na tion Bel ge, La Der ni è re He u re, La Lan ter ne, Le So ir. АСЦГ, 

Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-17. – Из ве штај Ко ми си је за кул тур не ве зе са ино стран-
ством за 1953. го ди ну. 
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Отва ра ње зе мље за стра не кул тур не са др жа је 

По чев од 1950. го ди не Ју го сла ви ја је у кул тур ном по гле ду по ста ја ла све ви ше 
отво ре на зе мља. У Бе о гра ду је те го ди не го сто ва ла Из ло жба швај цар ске ар хи тек ту-
ре, а 1951. у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ско пљу, Са ра је ву, За гре бу и Љу бља ни го сто ва ла 
је из ло жба швај цар ског пла ка та. У 1952. го ди ни, у ор га ни за ци ји Са ве та за на у ку и 
кул ту ру, из ве ден је низ стра них из ло жби у Ју го сла ви ји: „Из ло жба са вре ме ног фран-
цу ског сли кар ства” у Бе о гра ду, За гре бу, Љу бља ни и Ско пљу, „Из ло жба Па ла те про-
на ла за ка” из Па ри за у Љу бља ни, За гре бу, Са ра је ву, Бе о гра ду и Ско пљу, „Из ло жба 
ра до ва Le Cor bu si e ra” у Бе о гра ду, Ско пљу, Са ра је ву, За гре бу и Љу бља ни, „Из ло жба 
аустриј ских учи ла” у За гре бу, Бе о гра ду, Ско пљу, При шти ни и Љу бља ни и „Из ло жба 
цр те жа де це Изра е ла”.1 У 1953. ју го сло вен ска пу бли ка ви де ла је из ло жбе: „100 го ди-
на хо ланд ског сли кар ства”, „Швај цар ска гра фи ка”, „Фран цу ска та пи се ри ја”, „Бра-
зи ли јан ска ар хи тек ту ра”. У 1954. аустриј ски са вре ме ни ком по зи то ри одр жа ли су 
шест кон це ра та у Ју го сла ви ји и пред ста вље на је из ло жба аустриј ских му зи ка ли ја. 
Те го ди не у Бе о гра ду је при ка за на из ло жба „50 го ди на фран цу ске ки не ма то гра фи-
је”. У 1955. у Ју го сла ви ји је го сто ва ла из ло жба „Цр те жи и скулп ту ре Хен ри Му ра”, 
у Бе о гра ду, За гре бу, Љу бља ни и Ско пљу. Исте го ди не ју го сло вен ској пу бли ци пред-
ста вље не су: „Са вре ме на бел гиј ска гра фи ка”, „Ен гле ски са вре ме ни пла кат”, „Ме-
ђу на род на из ло жба др во ре за у бо ји”, „Са вре ме на не мач ка гра фи ка”, „Са вре ме на 
бри тан ска гра фи ка”, „Хо ланд ски пла кат”, „Цр те жи и сли ке ја пан ске де це”, „Не мач-
ка ар хи тек ту ра”, „Ре про дук ци је Ван Го га”, „На уч не пу бли ка ци је Изра е ла”, „Ра вен-
ски мо за и ци”, „Ре мек де ла Кун стхи сто ри ског му зе ја” из Бе ча и „Ин диј ска умет ност 
кроз ве ко ве”.2

У Ју го сла ви ји је 1955. го сто вао ве ли ки број ре но ми ра них по зо ри шта, пре ма са-
мо јед ном у 1954. го ди ни. Нај ве ћу па жњу при ву кло је го сто ва ње па ри ског TNP, под 
вођ ством Ј. Ви ла ра. Ова тру па го сто ва ла је са Кор не је вим Си дом и Мо ли је ро вим 
Дон Жу а ном и да ла два на ест пред ста ва у Бе о гра ду, За гре бу, Љу бља ни и Са ра је ву са 
огром ним успе хом. На ве о ма ви со ком ни воу би ле су и пред ста ве Атин ског по зо ри-
шта, ко је је при ка за ло Еди па и Хе ку бу у Бе о гра ду и За гре бу. С об зи ром на ве ли ки ан-
самбл (561 чла но ва) из да ци су би ли ве ли ки и де фи цит од 2.150.000 ди на ра по пу њен 
је спе ци јал ном до та ци јом Са ве зног из вр шног ве ћа, што је знак да Ју го сла ви ју ни 
ова ко ве ли ки фи нан сиј ски де фи цит ни је спре ча вао у же љи да се би при бли жи стра-
ну кул ту ру. У мар ту је го сто вао беч ки Бург те а тар са Ге те о вом Ифи ге ни јом и Шниц-
ле ро вим Љу ба ка њем, са укуп но шест пред ста ва у Бе о гра ду, За гре бу и Љу бља ни. У 
сеп тем бру је го сто вао Pic co lo te a tro из Ми ла на са Гол до ни је вом ко ме ди јом Слу га 
два ју го спо да ра, од и грав ши 14 пред ста ва у Бе о гра ду, За гре бу, Љу бља ни, Са ра је ву, 
Ри је ци, Спли ту, Ду бров ни ку, Но вом Са ду и Ко пру. Чу ве ни бри тан ски ком по зи тор 
Бен џа мин Бритн и пи ја ни ста Пи тер Пирс го сто ва ли су у Бе о гра ду, За гре бу и Љу-
бља ни. За ју го сло вен ску пу бли ку би ло је ве о ма при влач но и го сто ва ње Ки не ског 
кла сич ног те а тра. Тур не ја ки не ског по зо ри шта би ла је нај ду жа, а пред ста ве су из-
во ђе не у Бе о гра ду, За гре бу, Љу бља ни, Са ра је ву, Ско пљу, Но вом Са ду, Опа ти ји, Ри-
је ци и ин ду стриј ском цен тру у Кре ки. Од ви со ких зва нич ни ка из све та кул ту ре на 

1) АСЦГ, Са вет за на у ку и кул ту ру. Оде ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-116.
2) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-13; ф-17.
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Ду бро вач ким лет њим игра ма по ја вио се ди рек тор лон дон ске опе ре Covent Garden 
лорд Хар вуд.1

И на ред на, 1956. го ди на би ла је ве о ма бо га та стра ним кул тур ним са др жа ји ма. 
Ју го сло вен ска пу бли ка има ла је при ли ку да ви ди 34 из ло жбе, од ко јих и: „Са вре ме-
ну умет ност САД” у Бе о гра ду, „Са вре ме ну ита ли јан ску умет ност” у Бе о гра ду, За-
гре бу, Љу бља ни и Ско пљу, „Из ло жбу ре про дук ци ја Рем бран то вих цр те жа, гра ву ра 
и сли ка” у Бе о гра ду, Би то љу и Ско пљу, „Др во ре зе Јо зе фа Ста ин хар да” у Бе о гра ду, 
„Аква ре ле и гра фи ке” Хел му та Вај ца у Бе о гра ду, „Осам ми лан ских умет ни ка”, „Ки-
не ску при ме ње ну умет ност” у Бе о гра ду, За гре бу и Љу бља ни, „Бу гар ску гра фи ку” у 
Бе о гра ду, „Из ло жбу пољ ске ар хи тек ту ре” у Бе о гра ду.

По зна ти бри тан ски ви о ли ни ста и пе да гог Макс Ро стал одр жао је тур не ју по 
Ју го сла ви ји, а ви о ли нист ки ња Ида Хендл, кон цер те у Бе о гра ду, За гре бу и Љу бља-
ни. На пред лог бри тан ског ам ба са до ра у Бе о гра ду у Ју го сла ви ји је при ре ђен фе сти-
вал бри тан ског фил ма. Отва ра ње је одр жа но у са ли би о ско па „Ко за ра” у Бе о гра ду 
но вим фил мом „Ри чард III” у ре жи ји и глав ној уло зи Ло рен са Оли ви јеа, а оста ли 
фил мо ви при ка за ни су у Бе о град ској ки но те ци. Укуп но је при ка за но 17 игра них 
фил мо ва и не ко ли ко до ку мен тар них.

На ини ци ја ти ву Фран цу ске ам ба са де ор га ни зо ва но је го сто ва ње фран цу ског по-
зо ри шта „Frè res Ja cu qes” у Бе о гра ду, За гре бу, Љу бља ни и Но вом Са ду, а фран цу ски 
ви о ли ни ста Хен рик Ше ринг уче ство вао је на не ко ли ко фил хар мо ниј ских кон це ра-
та у Ју го сла ви ји. Јед но од нај зна чај ни јих по зо ри шних го сто ва ња у 1956. го ди ни 
би ло је го сто ва ње Мо сков ског ху до же стве ног те а тра, ко је је тра ја ло ме сец да на. 
По ред Бе о гра да, мо сков ски по зо ри шни умет ни ци од и гра ли су пред ста ве у За гре бу, 
Љу бља ни и Са ра је ву, а кон церт на из во ђе ња у Но вом Са ду и Кре ки. Из во ђе на су 
де ла Три се стре Че хо ва, Тол сто је ви Пло до ви про све те и Кре маљ ски чи нов ни ци По-
го ди на, док су у кон церт ном из во ђе њу да те дра ма ти за ци је Тол сто је ве Ане Ка ре њи не 
и Го го ље вих Мр твих ду ша. Чу ве ни со вјет ски ви о ли ни ста Да вид Острајх одр жао је 
низ кон це ра та у Бе о гра ду, За гре бу, Љу бља ни, Са ра је ву и Ско пљу. У ор га ни за ци ји 
„Та шмај да на” хор со вјет ске ар ми је одр жао је кон цер те у Бе о гра ду и За гре бу. У Ју го-
сла ви ји је одр жа на и не де ља со вјет ског фил ма, а фил мо ви су при ка за ни у свим глав-
ним гра до ви ма ју го сло вен ских ре пу бли ка. При ка зан је и филм „Оте ло” ре ди те ља 
Ју шке ви ча, ко ји је до био на гра ду на Кан ском фе сти ва лу. Од зна чај ни јих лич но сти 
из све та у Ју го сла ви ји је 1956. бо ра вио фран цу ски фи ло зоф Жан-Пол Сар тр.2

Ни 1957. го ди на ни је за о ста ја ла за прет ход ним. У Бе о гра ду је пред ста вље на из-
ло жба фла ман ске умет но сти 17. ве ка под на зи вом „Кул ту ра и умет ност Ру бен со вог 
вре ме на”, са ви ше од 200 екс по на та ве ли ке умет нич ке вред но сти, од ко јих 52 уља, 
де ла Ван Дај ка, Ру бен са, Број ге ла. Из ло жбу је за ме сец и по да на ви де ло око 46.000 
по се ти ла ца. Овај умет нич ки до га ђај од свет ског кул тур ног зна ча ја ор га ни зо ва ла је 
Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством у са рад њи са На род ним му зе јом у Бе о-
гра ду, Ју го сло вен ска же ле зни ца одо бра ва ла је по пуст од 25% за по се ти о це из ло жбе, 
а ње ном отва ра њу при су ство вао је бел гиј ски ми ни стар про све те, ју го сло вен ски др-
жав ни и пар тиј ски функ ци о не ри и ди пло мат ски кор. У ју ну 1957. го ди не у Бе о гра ду 
је го сто вао Стра форд Ме мо ри ал Те а тар, по зо ри шна тру па Ло рен са Оли ви јеа и Ви ви-
јен Ли, ко ји су у На род ном по зо ри шту из ве ли пред ста ву Тит Ан дро ник, а ка сни је су 

1) Исто, ф-50а.
2) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-70; ф-86; ф-91.
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го сто ва ли и у За гре бу. По ред пред ста ве, Оли ви је и Ви ви јен Ли су на мол бу пу бли ке 
и ор га ни за то ра у Бе о гра ду чи та ли од лом ке из Шек спи ро вих де ла. У част ен гле ског 
по зо ри шта при ре ђен је при јем у про сто ри ја ма Про то ко ла, ко јем су при су ство ва ли 
по зо ри шни и филм ски рад ни ци, пред став ни ци ју го сло вен ске вла де и ди пло мат ски 
кор. У ис тој го ди ни у ва жни јим цен три ма у Ју го сла ви ји ор га ни зо ва на је из ло жба 
ре про дук ци ја Рем бран то вих сли ка, гра ву ра и цр те жа, „Из ло жба нор ве шке гра фи-
ке” при ка за на је у Љу бља ни, Бе о гра ду, Ско пљу, За гре бу и Ба ња лу ци, а го сто ва ла 
је и из ло жба са вре ме не пољ ске умет но сти од фо ви зма до ап стракт не умет но сти, са 
71 сли ком и 10 скулп ту ра од 27 умет ни ка. У 1957. фран цу ски ви о ли ни ста Хен рик 
Ше ринг го сто вао је у За гре бу, где је сви рао са За гре бач ком фил хар мо ни јом, а ка сни-
је је да вао со ли стич ке кон цер те у гра до ви ма Ју го сла ви је. Исте го ди не фран цу ски 
шан со њер Ив Мон тан одр жао је пет кон це ра та у Ју го сла ви ји. Од ино стра них по-
зо ри шних ко лек ти ва у Ју го сла ви ји су 1958. го ди не го сто ва ли Te a tr Novy из Ло ђа и 
фол клор но-по зо ри шна гру па Ал жир ског на род но-осло бо ди лач ког фрон та. У 1958. 
го ди ни у Југослaвији су го сто ва ли и: Ба лет ски ан самбл ле њин град ског по зо ри шта 
„Ки ров”, Хо ланд ски ка мер ни ор ке стар, Ка мер ни хор Уни вер зи те та у Вал па ре зу из 
Ита ли је, бу гар ски фол клор ни ан самбл „Све тли на” и три ки не ска му зич ка умет ни ка. 
У Бе о гра ду, За гре бу и Љу бља ни исте го ди не пред ста вље на је из ло жба „Шек спир у 
ен гле ском по зо ри шту”.1

Евро па узи ма под сво је? О ује ди ње ној Евро пи,
ми ту, уто пи ји, иде о ло ги ји, не за ви сном суд ству

Пр ви пут од 1945, од ка да су ини ци ја ти вом Аустриј ског ко ле џа сва ког ле та, у 
тра ја њу од три сед ми це, одр жа ва ни су сре ти Европ ског фо ру ма у Ал ба ху у Ти ро лу, 
Ју го сла ви ја је уче ство ва ла 1956. го ди не. Су сре ти Европ ског фо ру ма из два ја ли су 
се од број них струч них се ми на ра, на уч них ску по ва и кон фе рен ци ја одр жа ва них у 
европ ским зе мља ма пре све га по то ме што ни су би ли ус ко спе ци ја ли зо ва ни, већ су 
на њи ма раз ма тра не оп шти је те ме, о ко ји ма су мо гли да ди ску ту ју при пад ни ци раз-
ли чи тих на уч них ди сци пли на. Оку пља ња ин те лек ту а ла ца из ве ли ког бро ја европ-
ских зе ма ља има ла су за циљ сло бод ну раз ме ну ми шље ња о ак ту ел ним европ ским 
пи та њи ма из обла сти при вре де, по ли ти ке и кул ту ре, с до ми нант ном тен ден ци јом 
да основ ни тон раз ма тра њи ма дâ иде ја о „бу дућ но сти ује ди ње ње Евро пе као це ли-
не”.2

Ор га ни зу ју ћи оку пља ња ин те лек ту а ла ца из свих европ ских зе ма ља ко је су при-
хва та ле уче шће, Аустри ја је, не сум њи во, же ле ла да се афир ми ше као јед на од во де-
ћих кул тур них на ци ја, да се пред ста ви као отво ре на сре ди на при влач на за ду хов на 
над ме та ња и да у том по гле ду при ву че па жњу оста лих европ ских на ро да. На тро не-
дељ ним са стан ци ма сва ке го ди не у ома њем се лу у пла ни на ма Ти ро ла уче ство вао 
је ве ли ки број на уч ни ка – не ка да је тај број до сти зао и до 500 уче сни ка. Основ ни 
циљ пре да ва ња и ди ску си ја, по за ми сли ор га ни за то ра, био је да се по но во кре не 

1) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-116а.
2) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-86, пов. бр. 205/56. – Европ ски фо рум у 

Alp bac hu; АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-86. – Из ве штај о су де ло ва њу на Европ-
ском фо ру му у Alp bac hu (Аустри ја).

Др МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ  Велики заокрет 1950....
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ка ус по ста вља њу и не го ва њу из гу бље не уни вер зал но сти ака дем ског обра зо ва ња и 
раз ви ја њу осе ћа ја при пад но сти европ ској за јед ни ци у ду ху уза јам ног по што ва ња 
ра зних на ци о нал но сти и по ли тич ких и ре ли ги о зних уве ре ња и схва та ња. Са фи ло-
зоф ско-исто риј ских и со ци о ло шких по зи ци ја ишло се ка по ли тич ким те ма ма ко је су 
об у зи ма ле раз ми шља ња ин те лек ту ал ног све та са За па да. Од 1945. до 1956. го ди не 
ди ску то ва ло се на те ме: „На у ка и са да шњост” (1945), „Са зна ње и вред ност” (1946), 
„Сли ка све та и сли ка чо ве ка” (1947), „За кон и ствар ност” (1948), „Гра ни це ис тра-
жи ва ња, но ва ре ше ња и отво ре ни про бле ми” (1949), „При ро да и исто ри ја” (1950), 
„Про бле ми об ли ка, струк ту ра и мо де ла” (1951), „На у ка на пре ло му, Уни вер зи тет 
и Евро па” (1952), „Шта је чо век” (1953), „Са да шњост и на у ка” (1954), „Са зна ње 
и ак ци ја” (1955), „Ево лу ци ја и ре во лу ци ја” (1956).1 Те ме су по ста вље не као ве о ма 
иза зов не за ди ску си је на уч ни ка и са За па да и са Ис то ка, али на уч ни ци из ис точ но-
е вроп ских зе ма ља ни су уче ство ва ли. Пр ва од со ци ја ли стич ких зе ма ља ко ја је уче-
ство ва ла на су сре ти ма би ла је Ју го сла ви ја, са два на ест го ди на ка шње ња у од но су на 
за пад но е вроп ске зе мље, али и у пред но сти над зе мља ма Ис точ ног бло ка.

По оце ни Ра ди во ја Ува ли ћа, та да шњег ју го сло вен ског ам ба са до ра у Бе чу, Ју го-
сло ве ни ко ји су 1956. го ди не при су ство ва ли на ску пу у Ал ба ху, са из у зет ком до цен-
та др Пу си ћа, по зна њу и струч но сти ни су од го ва ра ли ни воу ску па, ни ти су уче ство-
ва ли у ди ску си ји.2 Ка рак те ри стич но је да су сви ју го сло вен ски уче сни ци, њих шест, 
би ли из За гре ба и Љу бља не. Ју го сло вен ски ам ба са дор у Аустри ји, у свом из ве шта-
ју, за ло жио се да Ју го сла ви ја убу ду ће озбиљ ни је схва ти сво је при су ство у Ал ба ху, 
по го то во сто га што је у раз го во ри ма во ђе ним са ор га ни за то ри ма ску па при ме тио да 
они Ју го сла ви ју тре ти ра ју као сред њо е вроп ску зе мљу и да су ве о ма за ин те ре со ва ни 
да у окви ру оп штег про гра ма по зо ву и по је ди не ју го сло вен ске на уч ни ке да одр же 
пре да ва ња на иза бра не на уч не те ме. Ува лић је у то ме ви део шан су за афир ма ци ју Ју-
го сла ви је и ју го сло вен ске на у ке ме ђу на уч ни ци ма број них на ци ја, као и мо гућ ност 
да мла ђи на уч ни рад ни ци ус по ста ве кон так те са углед ним ко ле га ма дру гих зе ма ља. 
При ме ра ра ди, За пад на Не мач ка омо гу ћа ва ла је 50 сти пен ди ја за уче шће на Европ-
ском фо ру му у Ал ба ху.3

На ску пу 1956. го ди не, у окви ру оп ште те ме „Ево лу ци ја и ре во лу ци ја”, про грам 
је био по де љен у шест де ло ва: рад не за јед ни це (пре да ва ње ис так ну тог на уч ни ка на 
од ре ђе ну те му по сле ко јих се во ди ди ску си ја), кур се ви је зи ка, пре да ва ња, европ ски 
раз го во ри, кон цер ти и из ло жбе. На 14 „рад них за јед ни ца”, ко ли ко их је те го ди не 
би ло раз ма тра не су сле де ће те ме: 1) „Пре врат у схва та њу вред но сти”; 2) „Исто ри ја 
пре о кре та на уч не ми сли”; 3) „Ле га ли тет и ре во лу ци ја”; 4) „Исто ри ја и прав на исто-
ри ја ре во лу ци ја”; 5) „Маркс као ди јаг но сти чар и про рок дру штве ног раз вит ка”; 6) 
„По ли тич ке ре во лу ци је 20. ве ка и но ви кон зер ва ти ви зам”; 7) „Пи та ња про дук тив-
но сти и дру га ин ду стриј ска ре во лу ци ја”; 8) „Ре во лу ци о нар не и ево лу тив не ме то де 
при вред них ре ше ња у зе мља ма са ни ским жи вот ним стан дар дом”; 9) „Ево лу ци ја 
жи во та”; 10) „Стал не и не стал не про ме не у при ро ди”; 11) „О ре вол ти ма у ли те ра-
ту ри 20. ве ка”; 12) „Осно ве сли кар ства 20. ве ка”; 13) „Са мо стал ност пан то мим ског 
умет нич ког об ли ка”; 14) „Нео ар ха и зам и при вид не тра ди ци је”.4

1) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-86. – Европ ски фо рум у Alp bac hu.
2) Исто.
3) Исто.
4) Ру ко во ди о ци рад них за јед ни ца би ли су: 1) dr Eugen Fink, про фе сор фи ло зо фи је са Уни вер зи те та 

у Фрај бур гу, и Bru no Li e brucks, про фе сор фи ло зо фи је са Уни вер зи те та у Кел ну; 2) dr Gi or gio de San til-
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У окви ру про гра ма „Пре да ва ња” у Ал ба ху су уче ство ва ли на уч ни ци и по ли тич-
ке лич но сти. Про фе сор Ken net Kirk wo od са Окс фор да одр жао је пре да ва ње на те му 
„О ути ца ју за пад них иде о ло ги ја на не за пад ни свет”, а др жав ни се кре тар спољ них 
по сло ва Бру но Крај ски го во рио је „О аустриј ској не у трал но сти у европ ској спољ ној 
по ли ти ци”. Јед на од те ма пре да ва ња би ла је и „О по ре клу дик та ту ра у вре ме Фран-
цу ске ре во лу ци је” (проф. др Gi u sep pe Ma ra ni ni из Фи рен це). О ре во лу ци ји и ево лу-
ци ји го во рио је Si mon Mo ser, про фе сор из Кар лсру еа.1 У окви ру про гра ма „Европ-
ски раз го во ри” би ле су ор га ни зо ва не две ве ли ке ди ску си је: 1) „Де сно и ле во као 
ка те го ри је ду хов не исто ри је и по ли ти ке” и 2) „Ин ду стриј ска ре во лу ци ја”. На пр ву 
те му пре да ва ња су одр жа ли Hans Jo ac him von Mer katz, са ве зни ми ни стар Вла де у 
Бо ну, Al fred Mo ser, ин тер на ци о нал ни се кре тар хо ланд ске Пар ти је ра да, и Fri e drich 
Tor berg, књи жев ник из Бе ча. На дру гу те му го во ри ли су Ed win Fletcher, за ме ник ди-
рек то ра Европ ске аген ци је за про дук тив ност ОЕЕC-а, Ale xan dar Кing, пред сед ник 
Ко ми те та за про дук тив ност и при ме ње на ис тра жи ва ња при ОЕЕC-у, Gi u lio Pa sto re, 
пред сед ник ита ли јан ске Син ди кал не кон фе де ра ци је ра да, и Pa squ a le Sa ra ce no, ге не-
рал ни се кре тар Ин сти ту та за ин ду стриј ску ре кон струк ци ју у Ри му.2

Сле де ће 1957. го ди не у Ал ба ху је уче ство ва ло се дам пред став ни ка из Ју го сла-
ви је, од то га пет сти пен ди ста Фо ру ма и два чи је је уче шће фи нан си ра ла Ко ми си ја 
за кул тур не ве зе са ино стран ством (Да ни ло Пе јо вић и Бран ко Бо шњак обо ји ца са 
Фи ло зоф ског фа кул те та у За гре бу).3 Фо рум je 1957. го ди не (од 17. ав гу ста до 5. 
сеп тем бра) био по све ћен те ми „Мит, уто пи ја, иде о ло ги ја”. Од уче сни ка из со ци ја ли-
стич ких зе ма ља, по ред пред став ни ка из Ју го сла ви је, ово га пу та би ло је при сут но и 
де сет уче сни ка из Пољ ске, а по себ ну па жњу при ву кло је и при су ство не ко ли ко Ма-
ђа ра-еми гра на та из 1956. го ди не. По на ци о нал ном са ста ву нај за сту пље ни ји су би ли 
Нем ци и Аустри јан ци, за тим Фран цу зи и Ита ли ја ни, а по том Ен гле зи, Аме ри кан ци 
и пред став ни ци зе ма ља Бе не лук са и Скан ди на ви је. Рад Фо ру ма за по чео је са оп ште-
њем ор га ни за то ра да је основ на за ми сао оку пља ња „ши ре ње и ја ча ње европ ског 
је дин ства и сло бо де”. Го то во цео рад Фо ру ма био је по све ћен кри ти ци марк си зма 
и со ци ја ли зма, као иде о ло ги је и уто пи је, а су штин ска те за ко јом су би ла про же та 
пре да ва ња и ве ћи на ди ску си ја би ла је да „марк си зам као те о ри ја угро жа ва сло бод ни 
свет”. По ле ми ка са марк си змом би ла је на jиз ра же ни ја у рад ној за јед ни ци „По ли ти-
ка и уто пи ја”, а про бле ми основ не те ме Фо ру ма („Мит, уто пи ја, иде о ло ги ја”) раз ра-
ђи ва ни су у рад ним за јед ни ца ма „Мит ан ти ке”, „Ми то ви ста рог Ори јен та”, „Уло га 
иде о ло ги је у дру штве ним на у ка ма”, „Иде о ло ги ја и мит у му зи ци”. Од по ли тич ких 

la ne, про фе сор са Уни вер зи те та у Кем бри џу, уз са рад њу dr Jo se fa Gic khor na, про фе со ра из Бе ча; 3) dr 
Fri drich No va kowski, про фе сор из Ин сбру ка и dr Ernst To pitsch, до цент из Бе ча; 4) dr Gi u sep pe Ma ra ni ni 
и dr Sil va no To si, оба про фе со ри из Фи рен це; 5) dr Leo Ko fl er, про фе сор из Кел на, и dr Mar cel Re ding, 
про фе сор из Гра ца; 6) dr Gra em Mo o die, про фе сор из Гла зго ва, и dr Zbig ni ew Pelcynski, про фе сор из Окс-
фор да; 7) dr John Gray, про фе сор из Лон до на, dr Ro bert Go etz из Па ри за и Tho mas Mat hew са Ста фор да; 
8) dr Ho ward El lis са Уни вер зи те та Бер кли и dr Got fried von Ha ber ler са Кем бри џа; 9) dr Ber nhard Rensch, 
из Мин сте ра, и dr Wal ter Zim mer man, Ти бин ген, 10) dr Paul Feyera bend из Бе ча; 11) dr Ge or ge Fra ser из 
Лон до на и dr Erik de Mauny из Лон до на; 12) dr Carl Ar ga no и Ro sa rio As sun to, оба из Ри ма; 13) Eti en ne 
Dec ro ux и An dré Ve on stein, оба из Па ри за; 14) H. H. Stuc kenschmidt из Бер ли на. – Исто.

1) Исто.
2) Исто.
3) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-86, пов. бр. 205/56. – Европ ски фо рум у 

Alp bac hu; АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-86. – Из ве штај Бран ка Бо шња ка о су де-
ло ва њу на Европ ском фо ру му у Alp bac hu (Аустри ја); Из ве штај Да ни ла Пе јо ви ћа о уче шћу на Европ ском 
фо ру му у Alp bac hu (Аустри ја).

Др МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ  Велики заокрет 1950....
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лич но сти у Ал ба ху је уче ство вао се кре тар спољ них по сло ва Са ве зне Ре пу бли ке 
Не мач ке про фе сор Wal ter Halls tein, чи је је пре да ва ње на те му „Ма ла и ве ли ка Евро-
па” иза зва ло па жњу сво јим „по ли тич ким ре а ли змом” у од но су на Ис точ ну Евро пу. 
Фо рум је, као и прет ход них го ди на, спа јао на уч но-те о риј ски при ступ и по ли тич ке 
са др жа је. По по врат ку уче сни ци из Ју го сла ви је у сво јим из ве шта ји ма ис та кли су 
не сла га ње са кри ти ком марк си зма, ко ја је по њи хо вом ми шље њу би ла за сно ва на на 
„по гре шном ту ма че њу”.1

Нај и зра же ни је ка рак те ри сти ке ску по ва Европ ског фо ру ма би ле су на уч на и по-
ли тич ка ак ту ел ност те ма и уче шће ин те лек ту а ла ца раз ли чи тих уве ре ња – од со ци ја-
ли ста, марк си ста и не марк си ста до при ста ли ца ра зних кон зер ва тив них кон цеп ци ја 
и пред став ни ка ре ли ги о зних сек ти. 

При бли жно у исто вре ме док се на Европ ском фо ру му раз го ва ра ло о ми ту, уто-
пи ји и иде о ло ги ји, у Ита ли ји се одр жа вао та ко ђе тро не дељ ни скуп, умно го ме спе-
ци ја ли зо ва ни ји, усред сре ђен на јед ну област, али и те ка ко ва жан и са по ли тич ког 
ста но ви шта. Реч је о на уч ном кур су (Cor so di stu di) ко ји се од 1954. го ди не сва ког 
ле та одр жа вао при Ин тер на ци о нал ном цен тру су ди ја „Lu i gi Se ve ri ni” у Пе ру ђи. И 
на овом ску пу од со ци ја ли стич ких зе ма ља би ле су за сту пље не са мо Ју го сла ви ја и 
Пољ ска. Од Ју го сло ве на на уч ном кур су за су ди је ра зних зе ма ља (Аустри ја, Бел ги ја, 
Грч ка, Ита ли ја, Ја пан, Лук сем бург, САД, Швед ска, Швај цар ска, За пад на Не мач ка, 
Ју го сла ви ја и Пољ ска) уче ство вао је др Ми ли вој Ив чић, су ди ја Вр хов ног су да Хр-
ват ске.2 

По за ми сли Цен тра „Lu i gi Se ve ri ni”, раз го во ри су ди ја из ра зних зе ма ља има ли 
су свр ху да омо гу ће раз ме ну ми шље ња и прав них схва та ња из обла сти јав ног и 
при ват ног пра ва на на чин ко ји под сти че сту ди је ком па ра тив ног пра ва. Глав на те ма 
на уч ног кур са би ла је „О не за ви сно сти су ди ја и за шти ти пра ва на од бра ну”, а уче-
сни ци су по зва ни да го во ре и о ор га ни за ци ји су до ва и пра во су ђа, пар нич ног или кри-
вич ног по ступ ка сво је зе мље. Ти ме је глав на те ма ску па, осим из но ше ња на чел них 
гле ди шта на про блем из бо ра, функ ци је и не за ви сно сти су ди ја, про ши ре на и на раз-
ме ну ис ку ста ва раз ли чи тих зе ма ља и прав них си сте ма, као и њи хо вих спе ци фич но-
сти. На ску пу се мо гло чу ти да су и у си сте ми ма где је оства ре но на че ло из бор но сти 
су ди ја они у вр ше њу сво је функ ци је не за ви сни, али „у сми слу раз ли чи том од оног 
у ко јем се схва та не за ви сност су ди ја у ве ћи ни зе ма ља за пад не Евро пе”, а раз ли ке су 
об ја шња ва не исто риј ским ути ца ји ма и кон цеп циј ским раз ли ка ма.3 Би ло је освр та и 
на ути ца је ко ји ма су ди је мо гу би ти под врг ну те и на на чи не ко ји ма се они оства ру ју, 
од но сно о ве ћим или ма њим мо гућ но сти ма за те ути ца је, у за ви сно сти од то га да ли 
су су ди је би ра не до жи вот но, на ду жи пе ри од или су име но ва не тј. по ста вље не на 
са свим огра ни чен кра так рок. Отво ре но је и пи та ње огра ни че ња ар би трар но сти и 
дис кре ци о них од лу чи ва ња и из не то гле ди ште да не за ви сност су ди ја не би сме ла да 
зна чи ства ра ње не ког за тво ре ног те ла, по пут „све ште нич ке ка сте” или кру га у ко ји 
ни ко дру ги не би мо гао да за ви ри. У раз ма тра њу про бле ма функ ци је су ди ја на во ђе-
ни су при ме ри пра во суд них си сте ма у ко ји ма се не при ме њу је стрикт но прин цип 
ле га ли те та, већ у слу ча ју по мањ ка ња нор ме су ди ја од лу чу је пре ма пра ви лу ко је би 

1) Исто.
2) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-86. – Из ве штај о уче шћу на на уч ном кур су, 

одр жа ном при Ин тер на ци о нал ном цен тру су ди ја у Пе ру ђи од 1. до 21. сеп тем бра 1957. го ди не.
3) Став Ni co le Ja e ger, чла на Устав ног су да Ита ли је и про фе со ра ци вил ног про це сног пра ва на Уни-

вер зи те ту у Ми ла ну. – Исто.
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при ме нио за ко но да вац (Швај цар ска). У том сми слу из не то је и гле ди ште да за ко но-
дав ство и суд ство ви ше пред ста вља ју раз ли чи те фор ме јед не исте функ ци је не го 
две раз ли чи те функ ци је, од но сно да од нос за ко но дав ства и суд ства мо же би ти по ста-
вљен у сми слу да за кон са др жи ре ше ња ра зних про бле ма чи ја је при ме на оба ве зна 
за су ди је, ко је би у по мањ ка њу нор ме ина че та кво пи та ње мо ра ле са ме да ре ша ва ју. 
Не за ви сност су ди ја и пра во од бра не гра ђа ни на у сва кој фа зи по ступ ка на ску пу су 
тре ти ра ни као два аспек та јед ног истог пој ма, јер у су прот ном, уко ли ко не по сто ји 
или ни је по што ва но пр во, угро же но је ово дру го.1

Су ди је из раз ли чи тих зе ма ља оку пље не у Пе ру ђи има ле су при ли ку да се упо-
зна ју са чи ње ни цом да је у Швај цар ској уни фи ци ра но са мо ма те ри јал но пра во, док 
је фор мал но пра во, укљу чу ју ћи ор га ни за ци ју су до ва, ре гу ли са но са 25 за ко на по је-
ди них кан то на и да су ди је Фе де рал ног су да би ра Фе де рал на скуп шти на на пе ри од 
од шест го ди на, док оста ле су ди је у кан то ни ма би ра ју гра ђа ни не по сред но на вре ме 
од че ти ри до де сет го ди на. Ти ме је, по ми шље њу др G. Luvinјija, пред сед ни ка Окру-
жног су да у Лу га ну, спре че на изо ла ци ја су ди ја од дру штве них кре та ња. Из но се ћи 
ис ку ства сво је зе мље, др Jan Szac hu lo wicz, су ди ја Вр хов ног су да у Вар ша ви, ис та као 
је да је за ко но дав на тен ден ци ја у Пољ ској усме ре на ка при ме ни „со ци ја ли стич ке де-
мо кра ти је и пу не за ко ни то сти”, а па жњу уче сни ка при ву кло је и упо зна ва ње са бит-
ним ка рак те ри сти ка ма швед ског За ко ни ка о пар нич ном по ступ ку ко ји се за сни вао 
на „мо дер ним прин ци пи ма усме но сти”, за тим пи та ње пра ва од бра не у бел гиј ском 
кри вич ном по ступ ку, ор га ни за ци ја пра во су ђа и по ло жај су ди ја у За пад ној Не мач кој 
и Грч кој. За европ ске уче сни ке из у зет но зна чај на су би ла ис ку ства ја пан ског пра во-
суд ног си сте ма: над ле жност вр хов ног су да да ис пи ту је устав ност за ко на и дру гих 
прав них про пи са, одво је ност суд ске и из вр шне вла сти, ад ми ни стра тив на кон тро ла 
суд ског по сло ва ња ко ју оба вља вр хов ни суд а не ми ни стар ство пра во су ђа и одво је-
ност јав ног ту жи ла штва од су да а под кон тро лом ми ни стар ства пра во су ђа. При су-
ство и уче шће ју го сло вен ског пред став ни ка, осим што је при ву кло па жњу ка да је 
реч о упо зна ва њу са ју го сло вен ским пра во суд ним си сте мом, иза зва ло је и ве ли ко 
ин те ре со ва ње за по је ди но сти др жав ног и дру штве ног уре ђе ња у Ју го сла ви ји.2

У тра га њу за нај е фи ка сни јим га ран ци ја ма за оства ре ње су диј ске не за ви сно сти, 
у то ку ди ску си је отво ре но је и пи та ње еко ном ског трет ма на као јед ног од основ них 
усло ва за не за ви сност су ди ја, па су сви уче сни ци по зва ни да до ста ве по дат ке о пла-
та ма су ди ја у сво јој зе мљи. Ју го сло вен ски пред став ник, има ју ћи у ви ду да су пла те 
су ди ја у дру гим зе мља ма ве ће и то шест до де сет пу та не го у Ју го сла ви ји, ус про ти-
вио се та квом пред ло гу, с обра зло же њем да би из та квих по да та ка мо гли да бу ду 
до не ти „по гре шни за кључ ци”, ис ти чу ћи да „еко ном ски сла би је зе мље мо гу има ти 
не за ви сни је суд ство од еко ном ски ја чих зе ма ља”, по сле че га је пред лог ски нут са 
днев ног ре да ди ску си је.3

На ску пу је би ла под врг ну та кри ти ци од ред ба чл. 160 ју го сло вен ског За ко ни ка 
о кри вич ном по ступ ку, по ко јој ис тра жни су ди ја на ред бом мо же по ве ри ти спро во ђе-
ње ис тра ге овла шће ном ис тра жном ор га ну уну тра шњих по сло ва, бу ду ћи да та ква 
од ред ба „у од но су на оп ште усво је на схва та ња не га ран ту је ин те гри тет пра ва од бра-
не оп ту же ног”. 

1) Исто.
2) Исто.
3) Исто.
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Кул тур ни про дор из ван европ ског кру га. Са рад ња са зе мља ма 
„тре ћег све та” – из раз ви ше стра не ме ђу на род не ори јен та ци је 

Тра га ње за вла сти тим пу тем у со ци ја ли зам би ло је исто вре ме но и тра га ње за 
но вом ме ђу на род ном по зи ци јом Ју го сла ви је у пе ри о ду по сле су ко ба са Со вјет ским 
Са ве зом 1948. го ди не. Не де фи ни сан ме ђу на род ни по ло жај Ју го сла ви је у тре нут ку 
на пу шта ња ње не јед но стра не ме ђу на род не по ли тич ке ори јен та ци је отво рио је низ 
су штин ских про бле ма ве за них за суд би ну др жа ве. По ли тич ки при ти сак са Ис то ка 
и еко ном ска бло ка да зе мље до ве ли су ју го сло вен ско ру ко вод ство у си ту а ци ју из ко-
је ни је би ло мо гу ће иза ћи без ме ђу на род них ак тив но сти ко је би би ле усме ре не ка 
ус по ста вља њу кон та ка та и са рад ње са зе мља ма за пад не Евро пе и САД-а. Ко ли ко 
год је Ти то ва по зи ци ја мо гла из гле да ти по вољ ни ја не го ра ни је, у сми слу ства ра ња 
усло ва да Ју го сла ви ја по ста не при хва тљи ва за За пад, то ли ко је она би ла те шка због 
опа сно сти да Ју го сла ви ја бу де жр тва од но са Ис то ка и За па да. Спољ на по ли ти ка Ју-
го сла ви је и ње на ме ђу на род на по зи ци ја мо ра ле су да пре тр пе дра стич не про ме не, 
али на на чин ко ји не би до вео у пи та ње ње но опре де ље ње за со ци ја ли зам, а опет, с 
дру ге стра не, да не по ста не за ро бље ник „им пе ри ја ли стич ког бло ка”, чи ји је, ко ли-
ко до ју че, би ла је дан од нај же шћих иде о ло шких про тив ни ка. Ње на по зи ци ја, ко ју 
је др жав ни се кре тар САД-а, по из ве шта ју ам ба са до ра Ста но ја Си ми ћа, 12. ав гу ста 
1945. го ди не ока рак те ри сао ре чи ма да су се Аме ри кан ци на да ли да ће Ју го сла ви-
ја би ти „мост” из ме ђу њих и Ру са а да је у ства ри она по ста ла „зид”, по сле 1948. 
го ди не ни је ви ше од го ва ра ла тој оце ни.1 Ју го сла ви ја се у пр во вре ме по сле су ко ба 
са Со вјет ским Са ве зом др жа ла ве о ма оба зри во у по гле ду при хва та ња еко ном ске и 
вој не по мо ћи са За па да, али је на ред них го ди на од у ста ла од та квог ста ва. То од у ста-
ја ње је, не оба зи ру ћи се ви ше на то шта ће да ка же ИБ, Ти то са оп штио на Че твр том 
пле ну му ЦК КПЈ сре ди ном 1951. го ди не: „Ју го сла ви ја ће са да узе ти оно за што су 
нас оп ту жи ли”.2 Кра јем 1949. го ди не Едвард Кар дељ је, ана ли зи ра ју ћи ме ђу на род-
ни по ло жај Ју го сла ви је при ли ком да ва ња опе ративних ди рек ти ва ју го сло вен ској 
спољ ној по ли ти ци пред ЦК КПЈ, из ме ђу оста лог ис та као да пи та ње ју го сло вен ско-
-со вјет ских од но са ни је са мо пи та ње две др жа ве већ ин тер на ци о нал но пи та ње, да 
Ју го сла ви ја сме та со вјет ској хе ге мо ни ји сво јом по ли ти ком са мо стал но сти као не-
га ци јом сва ке хе ге мо ни је и да је ју го сло вен ска бит ка за не за ви сност нај ве ћа бит ка 
за со ци ја ли зам, па и Ју го сла ви ја, сход но то ме, мо ра зна ти да ма не ври ше у ме ђу на-
род ним од но си ма.3 За ла га ње за не за ви сност Ју го сла ви ја је у ме ђу на род ним исту па-
њи ма ње них по ли ти ча ра ар ти ку ли са ла као бор бу про тив бло ков ске по де ле све та, 
а у при лог „де мо крат ске бор бе за свет сло бод них и рав ни о прав них на ро да”, „без 
под ре ђи ва ња ма лих др жа ва во љи ве ли ких” и „без еко ном ског раз два ја ња све та на 
ис точ ни и за пад ни та бор”.4 У при лог та квом ста ву би ло је и пр во зва нич но ме ђу на-
род но ор га ни зо ва но ма ни фе сто ва ње ван бло ков ске по ли ти ке 1950. го ди не за вре ме 
ко реј ског ра та, ка да су Ју го сла ви ја, Ин ди ја, Ли бан, Са у диј ска Ара би ја и Је мен гла-
са ли у Ге не рал ној скуп шти ни ОУН-а про тив пре ла ска тру па ОУН-а пре ко 38. па ра-

1) АСМИП СЦГ, ПА, ф-3/15а, 1945, 3197.
2) На ве де но пре ма: Б. Пе тра но вић, Исто ри ја Ју го сла ви је 1918–1988, тре ћа књи га, Бе о град, 1988, 

стр. 359.
3) Исто.
4) Исто, стр. 360.
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ле ле.1 Ју го сла ви ја се на тај на чин уме ша ла у свет ске ме ђу на род не од но се, а Ти то је 
апри ла 1950. го ди не на го ве стио да ће Ју го сла ви ја у ОУН-а бра ни ти „пра ва ма лих 
или ко ло ни јал них на ро да на сло бо ду и не за ви сност, тј. пра во да са ми од лу чу ју о сво-
јој суд би ни”, осу див ши ства ра ње бло ко ва и ин те ре сних сфе ра ко ји „пред ста вља ју 
ла тент ну опа сност од рат них су ко ба и ка та стро фа за чо ве чан ство.”2 Бран ко Пе тра-
но вић на во ди да је, пре то га, у фе бру а ру исте го ди не, Ти то по ме нуо по јам „ак тив на 
не у трал ност”, за ла жу ћи се за „све стра но раз ви ја ње ми ро љу би ве еко ном ске, по ли-
тич ке и кул тур не са рад ње и де мо крат ских ме ђу на род них од но са на осно ву рав но-
прав но сти и раз у ме ва ња”. Кра јем 1952. го ди не ју го сло вен ска ди пло ма ти ја по ја ча ла 
је сво је кон так те са пред став ни ци ма зе ма ља Ази је и Афри ке ко је су има ле слич на 
схва та ња о ка рак те ру ме ђу на род них од но са. Та ко је Ју го сла ви ја у то ку сво је бор бе 
за очу ва ње не за ви сно сти, угро же не од Со вјет ског Са ве за оп ту жба ма 1948. го ди не и 
еко ном ском бло ка дом ко ја је усле ди ла по сле то га, ус по ста вља ла од но се са За па дом, 
али и са ва не вроп ским зе мља ма, про би ја ју ћи на тај на чин по ли тич ку и еко ном ску 
бло ка ду и за по чи њу ћи свој из ла зак на свет ско тр жи ште и свет ску по ли тич ку сце ну. 
Кра јем 1953. го ди не Ју го сла ви ја је већ има ла 49 ам ба са да, пет спе ци јал них ми си ја 
и 13 ге не рал них кон зу ла та у све ту, као и ус по ста вље не еко ном ске ве зе са Бра зи лом, 
Бур мом, Цеј ло ном, Ети о пи јом, Грч ком, Ин ди јом, Ин до не зи јом, Изра е лом, Ја па ном, 
Ли ба ном, Мек си ком, Па ки ста ном, Па ра гва јем, Пе ру ом, Си ри јом и Тај лан дом. Исто-
вре ме но Ју го сла ви ја је за по чи њу ћи и раз ви ја ју ћи кул тур ну и на уч ну са рад њу са 
За па дом, за по чи ња ла исту та кву са рад њу и са зе мља ма „тре ћег све та”. У то ме је 
при ме њи ва ла за пад ни ре цепт, до де љу ју ћи сти пен ди је за шко ло ва ње мла дих љу ди 
из афро-азиј ских зе ма ља, оства ру ју ћи кул тур ни ути цај на те зе мље и упу ћу ју ћи сво-
је сту ден те, а по том и струч ња ке, на уни вер зи те те тих зе ма ља. 

Од школ ске 1951/52. го ди не, за кључ но са школ ском 1957/58. го ди ном, ју го сло-
вен ске сти пен ди је ко ри сти ли су сту ден ти из сле де ћих зе ма ља „тре ћег све та”: Ин ди-
ја 22, Бур ма 19, То го 5, Еги пат 4, Ли бан, Ма ро ко, Су дан и Ту нис по 2, Тан га њи ка, 
Бо ли ви ја, Мек си ко и Цеј лон по јед ну. На Уни вер зи те ту у Бе о гра ду док то ри ра ла су, 
по сле дво го ди шње спе ци ја ли за ци је, че ти ри др жа вља ни на по је ди них од тих зе ма ља, 
и то: три Ин ду са (на Ге о ло шком, При род но-ма те ма тич ком и Прав ном фа кул те ту) 
и је дан сту дент из То гоа, (на Еко ном ском фа кул те ту). На за гре бач ком Ар хи тек тон-
ском фа кул те ту док то ри рао је је дан Ин дус.3 У школ ској 1957/58. го ди ни на ре дов-
ним сту ди ја ма у Ју го сла ви ји на ла зи ла су се 22 сту ден та из афро-азиј ских зе ма ља 
као сти пен ди сти ју го сло вен ске вла де (из Бур ме 8, Ки не 5, Ма ро ка 2, Су да на 2, То гоа 
4, Ту ни са 1). Исте го ди не у Ју го сла ви ји су се на ла зи ли и струч ња ци на спе ци ја ли за-
ци ји као сти пен ди сти Ко ми си је за кул тур не ве зе са ино стран ством, из сле де ћих зе-
ма ља: Егип та (3), Ин ди је (2), Мек си ка (1), и из ве стан број сту де на та о свом тро шку 
и то: из Егип та (1), Ин до не зи је (1), Ира на (1), Ки не (15), Ли ба на (3), Си ри је (13) и 
Чи леа (1). За школ ску 1958/59. го ди ну ју го сло вен ска вла да по ну ди ла је сти пен ди је 
за ре дов не сту ди је сту ден ти ма из сле де ћих зе ма ља: Ал жи ру 10 сти пен ди ја, Ви јет на-
му 2, Егип ту 10, Ети о пи ји 5, Ин до не зи ји 1, Ира ку 3, Јор да ну 2, Ка ме ру ну 3, Ке ни ји 
2, Ма ро ку 3, Па ки ста ну 3, Си ри ји 13, Су да ну 2, То гоу 2, Ту ни су 1 и за зе мље под 
ста ра тељ ством две. Укуп но је по ну ђе но 64 сти пен ди је за ре дов не сту ди је, ме ђу тим, 

1) Исто.
2) Исто.
3) АСЦГ, Оде ље ње за на уч не и кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-43.
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у Ин фор ма ци ји о стра ним сти пен ди сти ма Вла де ФНРЈ од 30. де цем бра 1958. го ди-
не на ве де но је да у школ ској 1958/59. го ди ни сти пен ди је ју го сло вен ске вла де при ма 
38 стра них сту де на та и то из: Ал жи ра 8, Бур ме 8, То гоа 6, Ети о пи је 4, Јор да на 4, 
Си ри је 3, Су да на 3, Са у диј ске Ара би је и Па ки ста на по је дан сту дент.1 Исто вре ме но, 
са при је мом стра них сту де на та на сво је уни вер зи те те, Ју го сла ви ја је у то ку пе де се-
тих го ди на упу ћи ва ла и из ве стан број сво јих сту де на та на уни вер зи те те по је ди них 
азиј ских зе ма ља. Ин диј ска вла да је у 1953. го ди ни, на ба зи раз ме не, до де ли ла 10 
сти пен ди ја за сту ди је не ких гра на тех ни ке, хин ду је зи ка, исто ри је и кул ту ре. Као 
сти пен ди сти ин диј ске вла де у тра ја њу од по две го ди не, из у зев за ин же ње ре ко ји-
ма је сти пен ди ја до де ље на на јед ну го ди ну, у 1954. у Ин ди ју су оти шли: Ра до мир 
Се нић, аси стент Шу мар ског фа кул те та у Бе о гра ду (да у Бен га ло ну при пре ма док-
тор ску ди сер та ци ју из обла сти ете рич них уља), Сте ван Брук, аси стент Хи дро тех-
нич ког ин сти ту та „Ја ро слав Чар ни” САН, (спе ци ја ли зи рао у Пу ни хи дро е нер гет ски 
си стем Ин ди је), Јо сип Фра нић, сту дент пра ва (оти шао на Уни вер зи тет у Ала ха бад 
да из у ча ва мо дер ну исто ри ју Ин ди је и учи хин ду је зик), Ве ра Муј бе го вић, ди пло ми-
ра ни фи ло зоф (да сту ди ра у Шан ти ни ке та ну ин диј ску фи ло зо фи ју и ки не ски је зик), 
Не над Стој нић, но ви нар из Бе о гра да (да на Уни вер зи те ту у Бе на ре су из у ча ва на ци-
о нал ну исто ри ју Ин ди је и хин ду је зик), Ми ро слав Мар ко вић, пре да вач на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду (оти шао на Уни вер зи тет у Шан ти ни ке та ну да при пре ма 
док то рат и из у ча ва сан скрит и ки не ски је зик), Ми лан Ста не, сту дент из Љу бља не 
(оти шао да на Уни вер зи те ту у Ба на ре су сту ди ра ин до ло ги ју), Све то зар Пе тро вић, 
сту дент из За гре ба (оти шао на Уни вер зи тет у Ала ха ба ду да из у ча ва хин ду је зик и 
исто ри ју).2 Кан ди дат Ко же Пре волж ник је од у стао од сти пен ди је. У 1955. го ди ни 
од осам кан ди да та ко ји ма је до де ље на сти пен ди ја прет ход не го ди не, у Ин ди ји су 
се на ла зи ла још са мо че тво ри ца (Ми лан Ста не, Не над Стој нић, Јо сип Фра нић и 
Све то зар Пе тро вић). У 1956. го ди ни од ин диј ске вла де по ну ђе но је 10 сти пен ди ја 
за сту ди је у Ин ди ји у тра ја њу од по две го ди не. Ко ми си ја је при хва ти ла шест сти-
пен ди ја и до де ли ла их се де ћим ли ци ма: Је ли ци Ми шо вић, аси стен ту Тех но ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду, Кру ни ји Бу цо нић, ше фу ла бо ра то ри је хе миј ске ин ду стри је 
„Зор ка” из Шап ца, Ми ле ни Шкр бљакл, фи зи ко хе ми ча ру Вој но тех нич ког ин сти ту-
та из Бе о гра да, Мир ки Па вло вић, му зи ко ло гу из Бе о гра ду, и Бран ку Пер ку, про фе со-
ру ен гле ског је зи ка из Сев ни це у Сло ве ни ји, за уче ње хин ду је зи ка.3 У 1953. го ди ни 
Бур ма је до де ли ла три сти пен ди је на по го ди ну, са ко ри шће њем од 1. ју на 1954. и то: 
Бра ни сла ву Ву ко ви ћу, но ви на ру из Бе о гра да (да на Уни вер зите ту у Ран гу ну из у ча ва 
бур ман ски је зик и исто ри ју), Ми лен ку Мар ко ви ћу, пре да ва чу на Ви шој пар тиј ској 
шко ли у Бе о гра ду (да на Уни вер зи те ту у Ран гу ну из у ча ва со ци ја ли стич ке по кре те 
у Ази ји) и Зо ри ци Мар ко вић, исто ри ча ру умет но сти из Бе о гра да (да на Уни вер зи-
тет у Ран гу ну из у ча ва кул тур ну исто ри ју Бур ме). У 1956. го ди ни бур ман ска вла да 
до де ли ла је две сти пен ди је у тра ја њу од по две го ди не, а ко ри сти ли су их Је ле на Ла-
зић-Аран ђе ло вић, ку стос Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду и Слав ко Ву ко са вље вић, 
књи жев ник из Бе о гра да, за из у ча ва ње ет но гра фи је и књи жев но сти Бур ме. По прин-
ци пу раз ме не, ки не ска вла да је 1955. го ди не до де ли ла пет сти пен ди ја за из у ча ва ње 
ки не ског је зи ка и ли те ра ту ре у тра ја њу од три го ди не. Ове сти пен ди је до де ље не су 

1) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-116а.
2) Исто.
3) Исто.
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Пе тру Вла хо ви ћу, ет но ло гу из Бе о гра да, Бран ки По по вић, гер ма ни сти из Бе о гра да, 
Или ји Ђу ки ћу, прав ни ку из Бе о гра да, Вла ди ми ру Ба у му, но ви на ру из За гре ба и Све-
то за ру То ми ћу, про фе со ру књи жев но сти из Кар лов ца. Сви сти пен ди сти би ли су на 
Уни вер зи те ту у Пе кин гу.1

У ци љу „по ди за ња ка дра за по ли тич ко-про па ганд ни рад у африч ким и азиј ским 
зе мља ма”, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, у кон сул та ци ји са Др жав-
ним се кре та ри ја том за ино стра не по сло ве и Бе о град ским и Са ра јев ским уни вер зи-
те том, из ра ди ла је 1958. го ди не план за 1959/60. и на ред не го ди не.2 Тим пла ном 
пред ви ђе но је да од ре ђе ни број сту де на та ко ји по чи њу сту ди је или ди пло ми ра них 
струч ња ка бу де упу ћен на шко ло ва ње у по је ди не африч ке и азиј ске зе мље. Кан ди да-
те би ода бра ла пер со нал на слу жба ДСИП-а, а они би мо ра ли да за до во ље „по треб не 
по ли тич ке усло ве”, да зна ју ен гле ски или фран цу ски је зик и да бу ду фи зич ки пот пу-
но здра ви, због кли мат ских усло ва и на чи на жи во та у тим зе мља ма. За вре ме сво га 
шко ло ва ња они би би ли у ве зи са ју го сло вен ским пред став ни штви ма, по ма га ли би 
им у из ве сним по сло ви ма, али у гра ни ца ма ко је не сме та ју успе ху сту ди ја. У том 
сми слу би ло је по треб но при пре ми ти две вр сте кан ди да та – за ре дов не сту ди је, тј. 
оне ко ји су за вр ши ли гим на зи ју, и за спе ци ја ли за ци је, тј. оне ко ји су ди пло ми ра ли 
на прав ном, еко ном ском или фи ло зоф ском (гру па жи вих је зи ка) фа кул те ту. Да ли ће 
се у по је ди не зе мље сла ти сту ден ти на ре дов не сту ди је или на спе ци ја ли за ци је за ви-
си ло је од објек тив них окол но сти и мо гућ но сти за са вла ђи ва ње по је ди них је зи ка, а 
та ко ђе и од то га ли се ра ди о зе мљи у ко јој се ши ре не го во ри ни је дан стра ни је зик, 
или зе мљи где је рас про стра њен је дан стра ни је зик. При ли ком од ре ђи ва ња бро ја 
сти пен ди ста ко ји ће се сла ти у по је ди не зе мље основ ни кри те ри јум био је по ли тич-
ки ин те рес за ту зе мљу, „не по сре дан и у пер спек ти ви”. На осно ву то га раз ра ђен је 
пред лог пла на упу ћи ва ња ју го сло вен ских сти пен ди ста у африч ке и азиј ске зе мље и 
то: у арап ске зе мље (по три у Ка и ро и Да маск), у Ети о пи ју (Адис Абе ба) два ли ца 
на дво го ди шњу спе ци ја ли за ци ју и уче ње ах мар ског је зи ка, у Иран јед ног сту ден та 
на ре дов не сту ди је, ра ди са вла ђи ва ња пер сиј ског је зи ка, у Ки ну два сту ден та на ре-
дов не сту ди је ки не ског је зи ка, али бу ду ћи да се пред ви ђа ло да то због по ли тич ких 
од но са мо жда не ће би ти мо гу ће, пла ни ра ло се да бу ду упу ће ни у Хо лан ди ју где је 
по сто ја ла од лич на на ста ва ки не ског је зи ка, за тим два сту ден та у Ја пан ра ди уче ња 
ја пан ског је зи ка, два на ре дов не сту ди је у Ин до не зи ју ра ди уче ња је зи ка ba has sa 
In do ne sia и три у Ин ди ју ра ди уче ња хин ду је зи ка. У ци љу што бр жег по ди за ња ка-
дро ва - струч них пре во ди ла ца, би ла је пред ви ђе на и фе ри јал на прак са за сту ден те 
ори јен та ли сти ке. Пла ни ра на је лет ња сту дент ска прак са у УАР и у Тур ској. Ко ми си-
ја за кул тур не ве зе са ино стран ством пред ла га ла је и отва ра ње лек то ра та при ју го-
сло вен ским уни вер зи те ти ма за арап ски, хин ду и ки не ски је зик. У то ку пе де се тих 
го ди на на сто ја ло се да се раз ви је и кул тур на раз ме на са по је ди ним азиј ским и африч-
ким зе мља ма. По је ди на де ла ју го сло вен ске књи жев но сти пре ве де на су и об ја вље на 
у Ин ди ји, а 1954. го ди не из ло жба „60 сли ка мо дер ног ју го сло вен ског сли кар ства” 
об и шла је Си ри ју, Ли бан и Еги пат (Ка и ро и Алек сан дри ју). По на во ди ма Ко ми си је 
за кул тур не ве зе пла сман ју го сло вен ског сли кар ства у тим зе мља ма имао је „ви ше 
ди пло мат ско и по ли тич ко обе леж је” не го умет нич ки зна чај.3

1) Исто.
2) АСЦГ, Kомисија за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-116а. – Ин фор ма ци ја о по ди за њу ка дра за 

по ли тич ко-про па ганд ни рад у африч ким и азиј ским зе мља ма.
3) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-17.
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***
До 1958. го ди не Ју го сла ви ја је оства ри ва ла кул тур ну са рад њу са 46 зе ма ља. 

Број зе ма ља са ко ји ма су мо гле би ти скло пље не кул тур не кон вен ци је мо гао је да 
бу де ве ћи, али ма те ри јал ни усло ви и мо гућ но сти зе мље да ис пу ња ва оба ве зе кул-
тур них кон вен ци ја би ли су огра ни че ни у од но су на по ве ћа но ин те ре со ва ње дру гих 
зе ма ља. На осно ву скло пље них кон вен ци ја раз ра ђи ва ни су кон крет ни го ди шњи пла-
но ви кул тур не са рад ње, али са ни зом зе ма ља (САД, Ве ли ком Бри та ни јом, Фран цу-
ском, Ита ли јом, Хо лан ди јом) оства ре на је кул тур на са рад ња ко ја је чак пре ва зи ла зи-
ла са рад њу са зе мља ма са ко ји ма су скло пље не кул тур не кон вен ци је. Ме ђу на род на 
кул тур на са рад ња оства ри ва на је ка ко пре ко Ко ми си је за кул тур не ве зе са ино стран-
ством и Ју го сло вен ске на ци о нал не ко ми си је за УНЕ СКО, та ко и пре ко ве ли ког бро-
ја уста но ва из обла сти на у ке и кул ту ре.1

За о крет 1950. го ди не, не сум њи во по про кла мо ва ним ци ље ви ма, а по себ но по 
оно ме што је усле ди ло ка сни јих го ди на, за слу жу је да бу де озна чен као пре крет ни ца 
у исто ри ји по сле рат не Ју го сла ви је, са да ле ко ши ром ди мен зи јом од оне ко ју под ра-
зу ме ва „идеј ни пре лом” у ства ра ла штву. По сле иде о ло шког за то че ни штва (1945–
1948) усле ди ла је 1949. го ди на, у ко јој Ју го сла ви ја ни је има ла спрем не од го во ре 
на пи та ња ко ја је са ма се би по ста вља ла. У тој го ди ни још увек се об ја вљу ју књи ге 
и уџ бе ни ци со вјет ских ауто ра, ин си сти ра се на иде о ло ги ји марк си зма-ле њи ни зма, 
за ро бља ва ње ду ха би ло је још увек сна жно из ра же но, али су на го ве шта ји не чег 
дру га чи јег би ли пре по зна тљи ви по ис ту пу од ре ђе них ви со ких пар тиј ских функ ци-
о не ра. У 1950. до ла зи до ко нач ног од го во ра на пи та ње ку да и ка ко да ље. Пар ти-
ја у тој го ди ни де мон стри ра уну тра шњу сна гу да ме ња са му се бе. Она је ини ци ја-
тор и но си лац про ме на ко је под сти чу и до но се за о крет ко ји се ис ка зу је у на чи ну 
ми шље ња, а ма ни фе сту је кроз: моћ кри тич ког пре и спи ти ва ња со ци ја ли стич ког на-
сле ђа, од ба ци ва ње со вјет ског узо ра и мо де ла цен тра ли зо ва не кул тур не по ли ти ке и 
на пу шта ње соц ре а ли стич ког прав ца у умет но сти, де ли ми чан по вра так тра ди ци ји, 
исти на се лек ти ван, али са ува жа ва њем сред њо ве ков ног кул тур ног на сле ђа, осе ћај 
за по тре бу сло бод ни јег ми шље ња, из ра жа ва ња и ства ра ња у кул ту ри, са гле да ва ње 
зна ча ја сло бод не раз ме не зна ња са За па дом и усва ја ње са вре ме них ду хов них кре та-
ња на За па ду, пре ва зи ла же ње стра ха од „де ка дент не” за пад не кул ту ре, афир ма ци ју 
Ју го сла ви је по сред ством кул тур них вред но сти, уви ђа ње ну жно сти струч ног из о-
штра ва ња и ути ца ја стру ке на кул тур ну по ли ти ку, по тре бу за упо зна ва њем за пад не 
кул ту ре и ње ним пла си ра њем у зе мљи, ори јен та ци јом на ства ра ње ин те лек ту ал не 
ели те упу ћи ва њем ве ли ког бро ја струч ња ка на спе ци ја ли за ци је у ино стран ство, из-
ме ну ме ри ла вред но сти у кул ту ри. 

Ре зи ме

Су коб са Со вјет ским Са ве зом 1948. го ди не до го дио се у тре нут ку ка да је по ло-
жај Ју го сла ви је био по при лич но ком пли ко ван због од но са са За па дом. По сле тог 
су ко ба и пре ки да ме ђу др жав них од но са Ти то ни је ви ше ви део сво ју шан су у ко му-

1) АСЦГ, Ко ми си ја за кул тур не ве зе са ино стран ством, ф-116а.
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ни стич ком све ту. Схва тао је да не мо же да бу де ли дер ко му ни зма, али је исто та ко 
осе ћао да је мо гу ће кре ну ти пу тем ко ји је у ши рим ме ђу на род ним окви ри ма во дио 
ка по зи ци ји ути цај ног ли де ра јед ног мо де ла со ци ја ли зма ко ји се у ка сни јој прак си 
пред ста вљао као мек ши, отво ре ни ји, ху ма ни ји у од но су на со вјет ски. У 1950. го ди-
ни Ти то се на ла зио у по зи ци ји ко ја ни је би ла ни ма ло за вид на с об зи ром на бло ка ду 
зе мље, на ин фор мби роов ску про па ган ду, на те шко еко ном ско ста ње зе мље, на соц-
ре а ли стич ко на сле ђе ко је ни је би ло ула зни ца у свет дру га чи јих вред но сти. Али, на 
дру гој стра ни та ква по зи ци ја је и отва ра ла шан су. Ју го сла ви ја је иза се бе има ла две 
ве ли ке те ко ви не ко је ни су мо гле би ти не у ва жа ва не у ме ђу на род ним од но си ма: ан-
ти фа ши стич ки ле ги ти ми тет сте чен 27. мар та 1941. и 1948. го ди ну у ко јој је она по 
дру ги пут за не ко ли ко го ди на иза зва ла па жњу свет ске јав но сти и сим па ти је За па да. 
Мост пре ма За па ду мо рао је би ти по но во ус по ста вљен, али ово га пу та пар тиј ско и 
др жав но ру ко вод ство би ло је све сно да мо ра не што да ура ди на пла ну уну тра шњих 
про ме на ка ко би има ло са чим да се по ја ви на За па ду. Стај на тач ка про на ђе на је у 
кул тур ном и на уч ном по ве зи ва њу. Сле дио је обрт у ми шље њу, осло ба ђа ње од кру-
тих дог мат ских над зо ра, ви дљи ва и у кул ту ри све при сут ни ја ква ли та тив на из ме на 
ме ри ла вред но сти. 

Ју го сла ви ја по чи ње 1950. го ди не да се у кул ту ри, умет но сти и на у ци отво ре но 
окре ће За па ду, уз исто вре ме но од ба ци ва ње оп те ре ћу ју ћег на сле ђа соц ре а ли зма и на-
пу шта ње со вјет ских по гле да на кул ту ру. У пар тиј ској ре то ри ци од 1950. го ди не све 
ре ђе, го то во са свим рет ко, упо тре бља ва ју се из ра зи „за пад ња штво” и „де ка дент на 
умет ност”, а на гла ша ва се по тре ба да се упо зна за пад на кул ту ра. У но вом ви ђе њу 
кул тур них и на уч них ве за са ино стран ством јед на од ве о ма бит них по ја ва је ин си-
сти ра ње на струч ном ми шље њу, од но сно на зна њу ко је је у но вом ви ђе њу кул тур не 
по ли ти ке до би ја ло пре власт над иде о ло ги јом. Уоча ва њем до та да шњих сла бо сти, 
као основ ни прак тич ни за да ци по ста вља ни су кул тур ни про дор у што ви ше зе ма ља, 
ква ли та тив но из о штра ва ње кул тур них са др жа ја и фор ми пла си ра ња, као и укљу чи-
ва ње што ве ћег бро ја ин сти ту ци ја и по је ди на ца. Од ба ци ва на је до та да шња твр да 
др жав но-пар тиј ска ли ни ја у кул ту ри, на ја вљи ва на ње на де би ро кра ти за ци ја, да ва ње 
сло бо де са ве зи ма умет ни ка да ус по ста вља ју са рад њу са ино стран ством без ар би-
тра жне уло ге пар ти је и др жа ве. Раз ми шља ло се о на чи ни ма под сти ца ња по је ди на ца 
за оства ри ва ње струч них ве за са ко ле га ма у ино стран ству. Ус по ста вља ње струч них 
ве за ју го сло вен ских умет ни ка и на уч ни ка са За па дом са нај ви шег др жав ног и пар-
тиј ског ни воа до жи вља ва но је од 1950. го ди не као нај зна чај ни ји до при нос уна пре-
ђи ва њу кул тур ног и на уч ног жи во та у зе мљи, јер је омо гу ћа ва ло увид у са вре ме не 
кул тур не и на уч не то ко ве, усва ја ње зна ња и њи хо во пла си ра ње у зе мљи. Ме ђу при-
о ри те ти ма на гла ша ва на је по тре ба по зи ва ња на уч них и кул тур них рад ни ка из ино-
стран ства, њи хо во упо зна ва ње са „пра вим ли цем Ју го сла ви је”, са ње ним вред но сти-
ма и отво ре но шћу. Та ко је на де лу био у пи та њу дво смер ни про цес: про дор на За пад 
све га вред ног што је на ста ја ло у кул ту ри Ју го сла ви је и ти ме ње но пред ста вља ње на 
на чин ко ји ни је био до та да по знат и, са дру ге стра не, при хва та ње све га вред ни јег 
што је на ста ја ло у кул ту ри За па да, без ика квих стра хо ва од ње ног ути ца ја. 

Као је дан од нај ва жни јих ци ље ва афир ма ци је Ју го сла ви је пре ко кул ту ре би ло је 
дис тан ци ра ње ње не кул тур не по ли ти ке од кул тур не по ли ти ке у Со вјет ском Са ве зу 
у очи ма За па да. Од 1950. до 1953. го ди не око 300 ју го сло вен ских уста но ва по ве за но 
је са око 650 уста но ва у за пад ним зе мља ма, а од 1950. до 1952. го ди не у Ју го сла ви-
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ју је ушло ви ше од 50.000 књи га, ча со пи са и ра зних пу бли ка ци ја са За па да, укљу-
чу ју ћи и оне из САД-а. По не пре ци зној еви ден ци ји Ко ми си је за кул тур не ве зе са 
ино стран ством, у пе ри о ду од 1950. до 1963. го ди не око 17.000 струч ња ка и на уч них 
рад ни ка бо ра ви ло је у ино стран ству на ра зним сти пен ди ја ма за спе ци ја ли за ци је, 
из ра де док тор ских ди сер та ци ја, кра ћа уса вр ша ва ња, сту диј ске бо рав ке. Ис ку ства 
по је ди них ју го сло вен ских ин те лек ту а ла ца ко ји су пу то ва ли по за пад ној Евро пи, 
су сре та ли се и раз го ва ра ли са ин те лек ту ал ци ма, би ли у кон так ту са ин те лек ту ал-
ци ма-со ци ја ли сти ма, го во ре да је у њи хо вим очи ма Ју го сла ви ја 50-их „бу ди ла на-
ду за оства ре ње ху ма ног де мо крат ског со ци ја ли зма”. Исто вре ме но Ју го сла ви ја се 
отво ри ла за стра не кул тур не са др жа је. Ју го сло вен ска пу бли ка је пе де се тих го ди на 
би ла у при ли ци да се упо зна са са вре ме ном умет но шћу За па да по сред ством го сто-
ва ња по зна тих сли ка ра и њи хо вих де ла, за тим пре ко по зо ри шта, фил ма, ли те ра ту ре. 
По сле то га сле ди ло је кул тур но по ве зи ва ње са зе мља ма „тре ћег све та”, ко је је ју го-
сло вен ској спољ ној по ли ти ци да ло но ву ди мен зи ју, а у ко јој се кул ту ра још јед ном 
по ка за ла као ње на прет ход ни ца. 

Свест о по тре би отва ра ња Ју го сла ви је пре ма За па ду, ко ја је у ју го сло вен ском 
пар тиј ском и др жав ном ру ко вод ству пре вла да ла у 1950. го ди ни ишла је исто вре ме-
но са све шћу о де мо кра ти за ци ји дру штва у ко јој су кул ту ра, на у ка и умет ност ви ђе-
ни као под руч ја на ко ји ма пр во тре ба на пра ви ти за о крет у идеј ном сми слу. На пу шта-
ње чвр стог иде о ло шког над зо ра над кул ту ром и из ла зак у свет, по ве зи ва ње са што 
ве ћим бро јем зе ма ља, отва ра ње гра ни ца зе мље за ути ца је са За па да, при вла че ње 
стра них на уч ни ка и ства ра ла ца из обла сти кул ту ре, афир ма ци ја кул тур ног на сле ђа 
са про сто ра Ју го сла ви је и вред ни јих ства ра лач ких де ла, у 1950. го ди ни по ста ју нај-
ва жни ји им пе ра тив кул тур не по ли ти ке и са став ни део спољ не по ли ти ке Ју го сла ви је 
усме ре не ка сти ца њу но ве по зи ци је у очи ма за пад ног све та. У де мо кра ти за ци ји кул-
ту ре и ње ном про до ру на За пад ви ђен је ду бљи сми сао ко ји је имао сво ју стра те шку 
по ли тич ку су шти ну. На уну тра шњем пла ну то је омо гу ћа ва ње да зна ње и спо соб но-
сти у ве ћој ме ри до ђу до из ра жа ја, а на спољ ном – пред ста вља ње Ју го сла ви је у дру-
га чи јем све тлу од оног у ко јем је тре ти ра на од 1945. до 1948. го ди не. Иде ја кул ту ре 
као иде ја сло бо де за Ју го сла ви ју је по ста ја ла ви ше оства ри ва не го за зе мље под 
со вјет ским ути ца јем. Ју го сла ви ја, упра во по ла зе ћи од кул ту ре као јед не од сво јих 
стај них та ча ка 1950. го ди не ис ко ра чу је из све та ко јем је до та да при па да ла и тра га 
за сво јим ме стом у ши рим окви ри ма ме ђу на род них од но са. У стра не зе мље по чев 
од 1950. од ла зи ли су екс по на ти сред њо ве ков ног кул тур ног на сле ђа, ју го сло вен ски 
фол клор, ин стру мен та ли сти, опе ра, ба лет, по зо ри ште, филм, де ла ју го сло вен ских 
књи жев ни ка, сли ка ри, ва ја ри. Од 1950. године по чи ње да се ра ди на то ме да се омо-
гу ћи што ве ћем бро ју струч ња ка у свим сек то ри ма умет нич ког и на уч ног жи во та да 
оду у ино стран ство, да оби ђу нај ва жни је кул тур не и на уч не цен тре на За па ду. По-
себ но је ис ти ца на ну жност да се мла ди љу ди у ства ра лач ком по ле ту по ве зу ју са по је-
дин ци ма и кул тур ним цен три ма у ино стран ству, да се упо зна ју са де ли ма „ве ли ких 
мај сто ра”, да им се да ју „ши ро ке мо гућ но сти” у њи хо вом ства ра лач ком на пре до ва-
њу. У ци љу олак ша ва ња раз ми шља ло се о уки да њу ад ми ни стра тив них пре пре ка, бр-
жем до би ја њу одо бре ња, уво ђе ња у прак су ме на џер ства – аген ци је по слов них љу ди 
„ка пи та ли стич ког” на чи на функ ци о ни са ња у ор га ни за ци ји кул тур них ак тив но сти. 
У раз ми шља њи ма су ру ше не до та да шње иде о ло шке ба ри је ре, фор мал не пре пре ке 
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и ис ка зи ва на спрем ност за усва ја ње од ре ђе них за пад них мо де ла у функ ци о ни са њу, 
ор га ни за ци ји, пла ни ра њу и пла си ра њу кул тур них са др жа ја.

За о крет 1950. го ди не, не сум њи во, по про кла мо ва ним ци ље ви ма, а по себ но по 
оно ме што је усле ди ло ка сни јих го ди на, за слу жу је да бу де озна чен као пре крет ни ца 
у исто ри ји по сле рат не Ју го сла ви је, са да ле ко ши ром ди мен зи јом од оне ко ју под ра-
зу ме ва „идеј ни пре лом” у ства ра ла штву. По сле иде о ло шког за то че ни штва (1945–
1948) усле ди ла је 1949. го ди на, у ко јој Ју го сла ви ја ни је има ла спрем не од го во ре 
на пи та ња ко ја је са ма се би по ста вља ла. У тој го ди ни још увек се об ја вљу ју књи ге 
и уџ бе ни ци со вјет ских ауто ра, ин си сти ра се на иде о ло ги ји марк си зма-ле њи ни зма, 
за ро бља ва ње ду ха би ло је још увек сна жно из ра же но, али су на го ве шта ји не чег 
дру га чи јег би ли пре по зна тљи ви по ис ту пу од ре ђе них ви со ких пар тиј ских функ ци-
о не ра. У 1950. до ла зи до ко нач ног од го во ра на пи та ње ку да и ка ко да ље. Пар ти ја 
у тој го ди ни де мон стри ра уну тра шњу сна гу да ме ња са му се бе. Она је ини ци ја тор 
и но си лац про ме на ко је под сти чу и до но се за о крет ко ји се ис ка зу је у на чи ну ми-
шље ња, а ма ни фе сту је кроз: моћ кри тич ког пре и спи ти ва ња со ци ја ли стич ког на-
сле ђа, од ба ци ва ње со вјет ског узо ра и мо де ла цен тра ли зо ва не кул тур не по ли ти ке и 
на пу шта ње соц ре а ли стич ког прав ца у умет но сти, де ли ми чан по вра так тра ди ци ји, 
исти на се лек ти ван, али са ува жа ва њем сред њо ве ков ног кул тур ног на сле ђа, осе ћај 
за по тре бу сло бод ни јег ми шље ња, из ра жа ва ња и ства ра ња у кул ту ри, са гле да ва ње 
зна ча ја сло бод не раз ме не зна ња са За па дом и усва ја ње са вре ме них ду хов них кре та-
ња на За па ду, пре ва зи ла же ње стра ха од „де ка дент не” за пад не кул ту ре, афир ма ци ју 
Ју го сла ви је по сред ством кул тур них вред но сти, уви ђа ње ну жно сти струч ног из о-
штра ва ња и ути ца ја стру ке на кул тур ну по ли ти ку, по тре бу за упо зна ва њем за пад не 
кул ту ре и ње ним пла си ра њем у зе мљи, ори јен та ци јом на ства ра ње ин те лек ту ал не 
ели те упу ћи ва њем ве ли ког бро ја струч ња ка на спе ци ја ли за ци је у ино стран ство, из-
ме ну ме ри ла вред но сти у кул ту ри.

Др МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ  Велики заокрет 1950....
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Sum mary

A Big Shift in 1950: Yugo sla via in Se arch of Its Own Way

Cul tu re – Sup port, Fo re run ner and 
Integral Part of Fo re ign Po licy

The con fl ict with the So vi et Union in 1948 hap pe ned at a ti me when the po si tion of 
Yugo sla via was rat her com pli ca ted due to its re la ti on ships with the West. Af ter the con-
fl ict and bre a kup of re la ti ons bet we en the two sta tes Ti to no lon ger saw his chan ce in the 
com mu nist world. He re a li zed that he can not be the le a der of com mu nism, but he al so felt 
that it was pos si ble to ta ke a co ur se which wo uld lead in wi der in ter na ti o nal fra me work 
to a po si tion of an in fl u en tial le a der of a mo del of so ci a lism that was in la ter prac ti ce pre-
sen ted as sof ter, mo re open, mo re hu ma ne in re la tion to the So vi et mo del. In 1950 Ti to 
was in a po si tion that was all but en vi a ble gi ven the bloc ka de of the co un try, Co min form 
pro pa gan da, dif fi  cult eco no mic si tu a tion in the co un try, and le gacy of so ci a list re a lism 
that was no tic ket to en ter the world of dif fe rent va lu es. But, on the ot her hand, such po-
si tion pro vi ded a chan ce. Yugo sla via had two gre at ac com plis hments that co uld not be 
ig no red in in ter na ti o nal re la ti ons: an ti-fa scist le gi ti macy ac qu i red on 27 March 1941 and 
1948, when it drew at ten tion of the world pu blic and won sympat hi es of the West for the 
se cond ti me in a few years. The brid ge to the West had to be re bu ilt, but this ti me the party 
and sta te le a der ships we re awa re that they ha ve to do so met hing in the area of in ter nal 
chan ges to ha ve so met hing to show to the West. The fo cal po int was fo und in cul tu ral 
and sci en ti fi c con nec ti ons. This was fol lo wed by chan ge in thin king, li be ra tion from stiff 
dog ma tic su per vi sion, vi si ble and in cul tu re in cre a singly pre sent qu a li ta ti ve chan ge of 
va lue stan dards.

In 1950 Yugo sla via be gan to overtly open it self up to the West in cul tu re, art and 
sci en ce, whi le at the sa me ti me li be ra ting it self of the dif fi  cult he ri ta ge of so ci a list re a-
lism and aban do ning So vi et vi ews on cul tu re. Use of terms such as „We ster nism” and 
„de ca dent art” we re be co ming qu i te ra re in party rhe to ric sin ce 1950, whi le the need to 
get to know We stern cul tu re was emp ha si zed. In the new vi ew of cul tu ral and sci en ti fi c 
re la ti ons with ot her co un tri es one of the very im por tant fac tors was in si sten ce on pro fes-
si o nal opi nion, on the know led ge which star ted to pre vail over ide o logy in the new vi ew 
of cul tu ral po licy. By pin po in ting pre vi o us we ak nes ses, cul tu ral pe ne tra tion of as many 
co un tri es as pos si ble, qu a li ta ti ve scru tiny of cul tu ral con tents and forms of pre sen ta tion, 
as well as in vol ve ment of as many in sti tu ti ons and in di vi du als as pos si ble we re set as the 
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main prac ti cal tasks. Hit her to hard-li ne sta te-party co ur se in cul tu re has been aban do ned, 
its de bu re a uc ra ti za tion an no un ced, ar tists as so ci a ti ons ha ve been gi ven the fre e dom to 
esta blish co o pe ra tion with ot her co un tri es wit ho ut in ter fe ren ce of the party and the sta-
te. Met hods to en co u ra ge in di vi du als to esta blish pro fes si o nal ti es with the ir col le a gu es 
abroad ha ve been di scus sed. Esta blis hment of pro fes si o nal ti es of Yugo slav ar tists and 
sci en tists with the West was ex pe ri en ced sin ce 1950 by the top sta te and party le vel as the 
most im por tant con tri bu tion to the pro mo tion of cul tu ral and sci en ti fi c li fe in the co un try, 
be ca u se it ena bled the in sight in to con tem po rary cul tu ral and sci en ti fi c trends, adop tion of 
know led ge and the ir ap pli ca tion in the co un try. The need to in vi te sci en ti fi c and cul tu ral 
wor kers from ot her co un tri es, to show them „the real fa ce of Yugo sla via”, to get them to 
know its va lu es and open ness was stres sed among pri o ri ti es. Thus a two-way pro cess was 
at work: pe ne tra tion to the West with everything va lu a ble that was cre a ted in Yugo sla via’s 
cul tu re and thus pre sen ta tion of Yugo sla via in a way that was unk nown un til then and, on 
the ot her hand, ac cep tan ce of everything va lu a ble that was cre a ted in the cul tu re of the 
West, wit ho ut fe ar of its in fl u en ce.

Dis tan cing of Yugo sla via’s cul tu ral po licy from cul tu ral po licy in the So vi et Union in 
the eyes of the West was one of the most im por tant go als of the co un try’s pro mo tion thro-
ugh cul tu re. From 1950 to 1953 abo ut 300 Yugo slav in sti tu ti ons esta blis hed con nec ti ons 
with abo ut 650 in sti tu ti ons in We stern co un tri es, whi le mo re than 50,000 bo oks, ma ga zi-
nes and va ri o us pu bli ca ti ons from the West, in clu ding tho se from the USA, en te red Yugo-
sla via bet we en 1950 and 1952. Ac cor ding to im pre ci se re cords of the Com mis sion for 
Cul tu ral Re la ti ons with Ot her Co un tri es, in the pe riod from 1950 to 1963 abo ut 17,000 
ex perts and sci en ti fi c wor kers stayed abroad on va ri o us scho lar ships for spe ci a li za tion, 
pre pa ra tion of doc to ral the ses, shor ter advan ced edu ca tion, study trips. The ex pe ri en ce 
of cer tain Yugo slav in tel lec tu als who tra ve led to We stern Euro pe, met and tal ked with 
in tel lec tu als, we re in con tact with in tel lec tu als – so ci a lists, show that in the ir eyes Yugo-
sla via of the 1950s „ra i sed ho pe for the ac hi e ve ment of hu ma ne de moc ra tic so ci a lism”. 
At the sa me ti me, Yugo sla via be ca me open for fo re ign cul tu ral con tents. Yugo slav pu blic 
in the 1950s was able to get to know con tem po rary art of the West thro ugh gu est vi sits 
and ex hi bi ti ons of fa mo us pa in ters and the ir work, as well as thro ugh the a ter, mo vi es, li-
te ra tu re. This was fol lo wed by cul tu ral lin king with „third world” co un tri es which ga ve 
a new di men sion to the Yugo slav fo re ign po licy, and whe re cul tu re again pro ved to be its 
fo re run ner.

Awa re ness abo ut the need to open Yugo sla via up to the West, which pre va i led in the 
Yugo slav party and sta te le a der ship in 1950, was ac com pa nied by the awa re ness on de-
moc ra ti za tion of so ci ety in which cul tu re, sci en ce and art ha ve been seen as are as whe re 
ide o lo gi cal shift sho uld fi rst be ma de. Aban don ment of strict ide o lo gi cal su per vi sion over 
cul tu re and open ness to the world, lin king with as many co un tri es as pos si ble, ope ning 
of co un try’s bor ders for in fl u en ce from the West, at trac ting fo re ign sci en tists and cre a tors 
in the cul tu ral fi  eld, pro mo tion of cul tu ral he ri ta ge from the ter ri tory of Yugo sla via and 
mo re va lu a ble cre a ti ve works, be co me in 1950 the most im por tant im pe ra ti ve of cul tu ral 
po licy and in te gral part of fo re ign po licy of Yugo sla via aimed at ac qu i ring new po si ti ons 
in the eyes of the We stern world. The re was a mo re pro fo und me a ning in the de moc ra ti-
za tion of cul tu re and its pe ne tra tion to the West which had its stra te gic po li ti cal es sen ce. 
On the in ter nal plan, it ren de red pos si ble that know led ge and abi li ti es be re cog ni zed to 
a gre a ter ex tent, and on the ex ter nal – re pre sen ting Yugo sla via in dif fe rent light than the 

Др МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ  Велики заокрет 1950....
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one in which it was re gar ded bet we en 1945 and 1948. The idea of cul tu re as the idea of 
fre e dom be ca me mo re fe a si ble for Yugo sla via than for the co un tri es un der the So vi et 
in fl u en ce. Yugo sla via, de tec ting cul tu re as one of its fo cal po ints, step ped in 1950 out of 
the world to which it be lon ged un til that ti me and star ted to lo ok for its pla ce in wi der 
fra me work of in ter na ti o nal re la ti ons. Sin ce 1950 ex hi bits of me di e val cul tu ral he ri ta ge, 
Yugo slav fol klo re, in stru men ta lists, ope ra, bal let, the a ter, mo vi es, works of Yugo slav wri-
ters, pa in ters, sculp tors we re shown in fo re ign co un tri es. In 1950 be gan ef forts to ena ble 
as many ex perts as pos si ble in all fi  elds of art and sci en ce to go abroad, to vi sit the most 
im por tant cul tu ral and sci en ti fi c cen ters in the West. The need for young pe o ple with cre a-
ti ve élan to get in con tact with in di vi du als and cul tu ral cen ters abroad, to get to know the 
works of „gre at ma sters”, to be gi ven „wi de pos si bi li ti es” in the ir cre a ti ve pro gress was 
par ti cu larly stres sed. Abo lis hment of ad mi ni stra ti ve bar ri ers, fa ster ob ta i ning of per mis si-
ons, in tro duc tion of bu si ness prin ci ples – agen ci es with „ca pi ta list” mo de of fun cti o ning 
– in to the prac ti ce of or ga ni zing cul tu ral ac ti vi ti es ha ve been con si de red in the aim of fa ci-
li ta ting this pro cess. Eli mi na tion of for mer ide o lo gi cal bar ri ers and for mal ob stac les ha ve 
been con si de red, whi le re a di ness has been ex pres sed to adopt cer tain We stern mo dels in 
the fun cti o ning, or ga ni za tion, plan ning and pre sen ta tion of cul tu ral con tents.

By proc la i med go als and par ti cu larly by what fol lo wed in the years to co me a shift 
in 1950 un qu e sti o nably de ser ves to be mar ked as a tur ning po int in the post-war Yugo-
sla via’s hi story, with much wi der di men sion than the one im plied by „ide o lo gi cal shift” 
in cre a ti vity. Af ter ide o lo gi cal im pri son ment (1945-1948) fol lo wed 1949, the year when 
Yugo sla via had all an swers ready to qu e sti ons it asked of it self. That was the year when 
bo oks and tex tbo oks of So vi et aut hors we re still pu blis hed, in si sten ce on ide o logy of Mar-
xism and Le ni nism was still pre sent, in car ce ra tion of the spi rit was still strongly pro no-
un ced, but in di ca ti ons of so met hing dif fe rent we re re cog ni za ble from pu blic sta te ments 
of cer tain high-ran king party of fi  ci als. The fi  nal an swer to the qu e sti on whe re and how 
to pro ceed furt her was fi  nally gi ven in 1950. That was the year when the party de mon-
stra ted in ter nal po wer to chan ge it self. It was the ini ti a tor and prin ci pal agent of chan ges 
which en co u ra ged and re sul ted in ma jor shifts in opi nion, ma ni fe sted thro ugh: po wer of 
cri ti cal re con si de ra tion of so ci a list he ri ta ge, re jec tion of the So vi et pat tern and mo del of 
cen tra li zed cul tu ral po licy and aban don ment of the so ci a list-re a list style in art, par tial, 
tho ugh se lec ti ve, re turn to tra di tion, but with re cog ni tion of me di e val cul tu ral he ri ta ge, 
sen se for the need of fre er tho ught, ex pres si on and cre a tion in cul tu re, eva lu a tion of the 
im por tan ce of free ex chan ge of know led ge with the West and adop tion of con tem po rary 
spi ri tual trends in the West, over co ming fe ar of „de ca dent” We stern cul tu re, pro mo tion 
of Yugo sla via thro ugh cul tu ral va lu es, re cog ni zing the need of pro fes si o nal advan ce ment 
and in fl u en ce of pro fes sion on cul tu ral po licy, need to get to know We stern cul tu re and to 
pre sent it in the co un try, ori en ta tion to the cre a tion of in tel lec tual eli te by sen ding a lar ge 
num ber of ex perts to spe ci a li za ti ons abroad, chan ge of va lue stan dards in cul tu re.
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Dr Rad mi la RA DIĆ
In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je

OD NO SI IZ ME ĐU SRP SKE PRA VO SLAV NE CR KVE I
KATOLIČKE CRKVE U PO SLED NJIM DE CE NI JA-

MA PRED RAS PAD JU GO SLO VEN SKE DR ŽA VE

Uvod

Ju go slo ven ska dr žav na za jed ni ca je go to vo od sa mog for mi ra nja no si la u se bi ele men-
te ne sa gla sja ko ji će je pra ti ti i raz vi ja ti se sa iz ve snim osci la ci ja ma i po sred no uti ca ti na 
nje nu dez in te gra ci ju. Me đu tim ele men ti ma va žno me sto ima li su od no si iz me đu dr ža ve i 
ver skih za jed ni ca, ali i od no si iz me đu sa mih ver skih za jed ni ca. Ju go slo ven sko dru štvo je 
bi lo vi še stru ko re gi o na li zo va no pri rod nim i ve štač kim, kul tur no-isto rij skim i po li tič kim 
de lo va njem. Ge o graf ske raz li ke, kao i mno gi kul tur no-po li tič ki uti ca ji ogledali su se u 
raz li ka ma u na či nu ži vo ta na ro da, nji ho vim obi ča ji ma, go vo ru, de mo graf skoj struk tu ri, 
kao i re li gi ji. Ve kov ni kon fl ik ti na ovoj te ri to ri ji, na sta vi li su da se is po lja va ju na raz li či te 
na či ne u Ju go sla vi ji i po što je ona po sta la je din stve na dr ža va. Ve ra i ver ska pri pad nost 
bi le su i osta le ključ ne osno ve ka te go ri za ci je ju go slo ven skog sta nov ni štva, uz et nič ko po-
re klo i je zik. Sta nov ni štvo ju go slo ven ske dr ža ve pri pa da lo je raz li či tim ve ro i spo ve sti ma 
i na la zi lo se pod raz li či tim re ži mi ma du hov ne ju ris dik ci je. Po pis sta nov ni štva iz vr šen 
1921. po ka zi vao je da su naj broj ni ju ver sku po pu la ci ju, od 46,8 od sto ukup nog sta nov ni-
štva, či ni li pri pad ni ci pra vo slav ne ve ro i spo ve sti. Dru go me sto, sa 39,4 od sto, za u zi ma li 
su ri mo ka to li ci, a tre ću gru pa ci ju či ni li su pri pad ni ci Islam ske ver ske za jed ni ce, sa 10,9 
od sto. Sli čan od nos će se vi še ma nje za dr ža ti i na red nih de ce ni ja.1 Ras po red kon fe si o-

1) Sta nov ni štvo po ver skoj pri pad no sti: 
   1931.  1948.  1953.

% % %
 Pravo slav no 48,7 49,5 41,4
 Kato lič ko 37,4 36,7 31,8
 Musli man sko 11,2 12,5 12,3
 Prote stan ti 1,7 1,0 0,9
 Bez reli gij ske 
pri pad no sti 12,3

Др МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ  Велики заокрет 1950....
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nal nih gru pa u Ju go sla vi ji bio je iz u zet no kom plek san, za hva lju ju ći isto rij skom raz vit ku 
na ro da ove ze mlje. Ša re ni lo ver ske pri pad no sti me đu tim ni je bi lo ka rak te ri stič no za sva 
pod ruč ja Ju go sla vi je pod jed na ko.

Ustav nim i za kon skim re še nji ma u Kra lje vi ni SHS/Ju go sla vi ji na pu šten je si stem 
dr žav ne cr kve, ali ni je pri hva ćen prin cip odvo je no sti cr kve od dr ža ve. Ustav je za stu pao 
sred nje re še nje po ko me su kon fe si o nal ne za jed ni ce „jav ne usta no ve sa spe ci jal nim po-
lo ža jem u dr ža vi i spe ci jal nim pri vi le gi ja ma”. Po sle Dru gog svet skog ra ta cr kva je odvo-
je na od dr ža ve a ško la od cr kve, mno gi pre ro ga ti vi cr kve pre šli su u nad le žnost dr ža ve a 
re li gi o znost je po sta la pri vat na stvar ver ni ka. Ni jed no od re še nja ni je se po ka za lo za do-
vo lja va ju ćim u prak si. Su ko bi iz me đu dr ža ve i ver skih za jed ni ca pra će ni ne tr pe lji vo šću 
iz me đu sa mih ver skih za jed ni ca pred sta vlja li su kon ti nu i tet u ju go slo ven skoj dr žav noj 
za jed ni ci.

Od no si iz me đu Srp ske pra vo slav ne i Ka to lič ke
cr kve po sle Dru gog svet skog ra ta

Od no si iz me đu dve naj ve će ver ske or ga ni za ci je, Srp ske pra vo slav ne cr kve i Ka to-
lič ke cr kve bi li su od ve li kog zna ča ja za Ju go sla vi ju kao ze mlju u ko joj su se et nič ko i 
ver sko po i sto ve ći va li i u ko joj su od no si iz me đu dve cr kve bit no uti ca li na od no se iz me đu 
dve naj ve će na ci je. Mno go se pi sa lo u ulo zi cr ka va u ra tu 1991–1995. na pro sto ru ne ka da-
šnje ju go slo ven ske dr ža ve, ali uglav nom ne do volj no o nji ho vom me đu sob nom od no su i 
uti ca ju ko ji su ti od no si ima li na op šte sta nje u ju go slo ven skom dru štvu.1 Cr kve sva ka ko 
ni su di rekt no od go vor ne za ot po či nja nje i vo đe nje ra to va, ali je ne mo guć nost nji ho vog 
me đu sob nog di ja lo ga uti ca la na op štu kli mu u ze mlji i otvo ri la pi ta nje da li je cr kve tre ba-
lo da igra ju ulo gu na ovom sve tu kao hri šćan ske ili kao na ci o nal ne in sti tu ci je, pa sa mim 
tim po kre nu lo i pi ta nje nji ho ve mo ral ne od go vor no sti. 

Ši zma iz 1054. go di ne, kon tra re for ma ci ja, uni ja ti zam, cr kve ni spo ro vi u ve zi sa us po-
sta vlja njem srp skih epar hi ja u hab zbur škim ze mlja ma i dr. još uvek su ži vi u se ća nju, ali 
XX vek je otvo rio naj du blje ra ne u od no si ma. Stva ra nje ju go slo ven ske dr ža ve i Ka to lič ku 
i Srp sku pra vo slav nu cr kvu pre ve lo je iz po zi ci ja u ko ji ma su bi le po vla šće ne u po zi ci ju 
bar te o rij ski rav no prav nih. Ten zi je u me đu sob nim od no si ma, ne po ve re nje i ri val stva ra sli 
su iz go di ne u go di nu, da bi kul mi ni ra li u pred ve čer je Dru gog svet skog ra ta a svoj kr va vi 
epi log do bi li to kom nje ga. Stra da nje ver ni ka, sve šten stva i epi sko pa ta SPC-a na te ri to ri ji 
NDH i od nos ka ko vr ha ta ko i sve šten stva Ka to lič ke cr kve pre ma tom stra da nju, obe le ži-
će od no se dve ver ske or ga ni za ci je u ce loj dru goj po lo vi ni XX ve ka.

Ju go slo ven ski ko mu ni sti ži ve li su u uve re nju da će so ci ja li stič ko dru štvo, ba zi ra no 
na fe de ra tiv nim prin ci pi ma, uz obez be đi va nje jed na kih pra va svim na ci o nal nim i et nič-

Ar hiv Sr bi je, Ze malj ska ko mi si ja za ver ske po slo ve NR Sr bi je, G-21, f-11; Ju go sla vi ja 1945–1964, Sta ti-
stič ki pre gled, Be o grad, 1965; Sta nov ni štvo po na rod no sti, tom IX, Be o grad, 1954.

1) Sa bri na P. Ra met, Bal kan Ba bel: Po li tics, Cul tu re, and Re li gion in Yugo sla via, Bo ul der, We stvi ew 
Press, 1992; S. P. Ra met, Bal kan Ba bel: The Dis in te gra tion of Yugo sla via from the De ath of Ti to to the Et hnic 
War, Bo ul der, We stvi ew Press, 1996; Paul Moj zes ed., Re li gion and the War in Bo snia, Atlan ta, Ge or gia, 1998; 
Mic hael A. Sells, The Brid ge Be trayed: Re li gion and Ge no ci de in Bo snia, Ber ke ley: Uni ver sity of Ca li for nia 
Press, 1996; Le nard Co hen, „Pre la tes and Po li ti ci ans in Bo snia: The Ro le of Re li gion in Na ti o na list Mo bi li-
za tion„, Na ti o na li ti es Pa pers 25:3, 1997; Mi tja Ve li ko nja, Re li gi o us Se pa ra tion and Po li ti cal In to le ran ce in 
Bo snia-Her ze go vi na, Te xas A & M Uni ver sity Press, 2003. i dr.
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kim gru pa ma, ko nač no iz bri sa ti ne po ve re nje i ne pri ja telj stva. Ob ja šnja va ju ći u re fe ra tu 
za so vjet sko po slan stvo u Be o gra du, pro blem agrar ne re for me na cr kve nim ze mlja ma, 
mi ni star po ljo pri vre de Va sa Ču bri lo vić je pi sao ok to bra 1945: „Za sva ko ga ko ma lo po-
zna je unu tra šnje od no se u Ju go sla vi ji je ja sno da je din stva nje nih na ro da ne će bi ti sve 
do tle, dok se uti caj ve re ne ogra ni či i ne upu ti sa mo na uske ver ske ci lje ve i za dat ke. To 
će se mo ći po sti ći je di no sla blje njem pri vred ne, kul tur ne i po li tič ke mo ći cr kve nih je rar-
hi ja. Za to će on mo ra ti pred u ze ti či tav niz me ra, po čev od za vo đe nja gra đan skog bra ka, 
pre ko la i ci za ci je pro sve te do agrar ne re for me da bi uti caj cr ka va sveo na pra vu me ru tj. 
one mo gu ćio im da no ve na ra šta je u Ju go sla vi ji od ga ja ju kao do sad u ver skoj is klju či vo-
sti i mr žnji i to je je dan od ve li kih raz lo ga za što je po treb no iz vr ši ti agrar nu re for mu i na 
cr kve nim ze mlja ma.”1

Po red to ga ne ki od po stu la ta dr žav ne po li ti ke pre ma re li gi ji i ver skim za jed ni ca ma 
bi li su po stu la ti la ič ke dr ža ve. Ate i zam je bio je di na mo gu ća „re li gi ja”, ko ja za raz li ku 
od dru gih re li gi ja ni je tre ba lo da de lu je dez in te gra tiv no. To se, me đu tim, po ka za lo kao 
po gre šno iz ni za raz lo ga.

Ce lo kup no raz do blje od 1945. do 1970. go di ne mo glo bi se po de li ti na pe riod iz ra-
že ne re pre si je dr žav nih or ga na u od no su na ver ske za jed ni ce sa jed ne stra ne i nji ho vog 
vi dlji vi jeg ot po ra do 1953-54. i pe riod pri la go đa va nja i tra že nja mo dus vi ven di ja, od po-
lo vi ne pe de se tih pa do po lo vi ne še zde se tih go di na, s dru ge stra ne. U dru goj fa zi, po sle 
1953-54. go di ne ide o lo ški pri ti sak je po ste pe no po pu štao. Ver ske za jed ni ce su raz li či to 
re a go va le na dr žav ni pri ti sak i po tre bu da od njih stvo re po slu šni pre no sni me ha ni zam. 
Po čet ni ot por ko ji je bio po ve zan sa uve re njem da so ci ja li zam ne će op sta ti i da će pro me-
ne na me đu na rod nom pla nu do ve sti do nje go vog slo ma, mo rao je bi ti na pu šten. Kre nu li 
su da se tra že pu te vi za op sta nak i de lo va nje u no vom okru že nju. Iz bor tih pu te va za vi sio 
je od ma te ri jal ne sna ge, unu tra šnje or ga ni za ci je, tra di ci je, po dr ške sa stra ne ali i pri vr že-
no sti ver ni ka. Dr žav ni or ga ni ni su ima li mi lje ni ke me đu ver skim za jed ni ca ma ali uspeh 
dr žav ne po li ti ke ni je bio isti kod svih. Osim to ga, po sto je će unu tra šnje su prot no sti u ne ki-
ma od njih išle su na ru ku dr žav nim or ga ni ma i otva ra le im pro stor za de lo va nje.

Po seb nu smet nju za dr žav ne or ga ne pred sta vlja lo je de lo va nje hi je rar hi je i sve šten-
stva po je di nih ver skih za jed ni ca u ino stran stvu. Ko ri šće ni su raz li či ti me to di da se ovo 
de lo va nje i nji ho ve ve ze sa ver skim za jed ni ca ma u ze mlji one mo gu će i ne u tra li zu ju. I 
ov de su us pe si bi li raz li či ti. Isto vre me no, po je di ne ver ske za jed ni ce su ima le va žnu ulo gu 
i u spolj noj po li ti ci ju go slo ven ske dr ža ve, na ro či to u raz do blju raz vo ja po li ti ke ne svr sta-
no sti.

Ver ske za jed ni ce de lo va le su u svoj stve noj izo la ci ji, re gru to va nje nji ho vih pred stav-
ni ka i sve šten stva od vi ja lo se pod kon tro lom i bi lo je sve de no na ni že so ci jal ne stra tu me, 
ali one su do kra ja pred sta vlja le po se ban iza zov za dr žav nu po li ti ku i nje ne or ga ne. Svest 
da se re li gi ja ne mo že eli mi ni sa ti si lom i ad mi ni stra tiv nim me ra ma po sta la je vr lo br zo 
pri sut na, ali i po red či nje ni ce da su ver ske za jed ni ce bi le po me re ne na dru štve nu mar gi-
nu, nji ho vo eli mi ni sa nje išlo je mno go te že ne go što se za mi šlja lo. Iz ve sna li be ra li za ci ja 
dru štva u dru goj po lo vi ni še zde se tih go di na po ka za la je, na iz ne na đe nje dr žav nih i par-
tij skih te la, raz ne ma ni fe sta ci o ne ob li ke znat nog pri su stva ver skih za jed ni ca u dru štvu. 
Dr žav na po li ti ka bi la je pri vid no uspe šna sa mo u me ri dok je funk ci o ni sao me ha ni zam 
kon tro le i re pre si je, uspo ra va njem de lo va nja tog me ha ni zma nje na uspe šnost je do ve de na 
u pi ta nje.

1) Rad mi la Ra dić, Dr ža va i ver ske za jed ni ce 1945–1970, I–II, INIS, Be o grad, 2002, str. I/179.
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U pr voj po lo vi ni še zde se tih go di na, u vre me pri pre ma i odr ža va nja II va ti kan skog 
kon ci la i isto vre me no pre go vo ra vo đe nih iz me đu Va ti ka na i Ju go sla vi je oko us po sta vlja-
nja di plo mat skih od no sa, do šlo je do iz ve snog pri bli ža va nja SPC-a i KC-a u Ju go sla vi ji. 
To je bi lo vre me ka da su ver ske za jed ni ce po sle vi še od de se tak go di na ri gid nih pri ti sa ka 
ko nač no mo gle da ose te iz ve stan dah li be ra li za ci je.

Sve do po čet ka še zde se tih go di na bi la je pra va ret kost da pra vo slav ni i ka to lič ki sve-
šte ni ci stu pa ju u me đu sob ne kon tak te, a po seb nu ret kost pred sta vljao je su sret bi sku pa 
i epi sko pa. Ako je do to ga i do la zi lo, ti su sre ti su ima li sko ro is klju či vo kon ven ci o nal ni 
ka rak ter. Su sret pa pe Pa vla VI i pa tri jar ha Ate na go re u Je ru sa li mu po čet kom 1964. i de-
ba ta o hri šćan skom je din stvu na Dru gom va ti kan skom kon ci lu otvo ri li su mo guć no sti za 
di ja log sa SPC-om ali uz ve li ke te ško će. Ma da je in ten zi tet kon tak ta iz me đu dve ver ske 
za jed ni ce po ja čan, su štin ski to ni je ima lo ozbilj ni jih po sle di ca jer su sta ri an ta go ni zmi i 
ne po ve re nje i da lje bi li pri sut ni.1

U je sen 1965. SPC se pri pre ma la da po ša lje de le ga te na Kon cil na ni vou te o lo ga. Pa-
tri jarh i epi sko pi SPC-a bi li su in tim no pro tiv sla nja po sma tra ča, jer su sma tra li da bi to do-
ve lo do po gor ša nja od no sa iz me đu SPC-a i Grč ke pra vo slav ne cr kve. Pa tri jarh Ger man je 
po red to ga imao u vi du i od no se iz me đu SPC-a i KC-a u ze mlji, tj. ne po sto ja nje zva nič nih 
kon ta ka ta. Pred stav ni ci dr žav nih or ga na bi li su mi šlje nja da SPC-u ne od go va ra po bolj ša-
nje i re gu li sa nje od no sa iz me đu dr žav nih or ga na i KC-a, od no sno Va ti ka na, jer bi to do ve-
lo do sma nji va nja zna ča ja SPC-a u od no su na dr ža vu i na nje nu ce lo kup nu po li ti ku pre ma 
ver skim za jed ni ca ma. Sma tra li su da se epi sko pat SPC-a pla ši da će nor ma li za ci ja od no sa 
sa Va ti ka nom po ja ča ti zna čaj KC-a u ze mlji, što bi in di rekt no do pri ne lo i eks pan zi ji KC-a 
na ra čun SPC-a. 2 Stav ko ji su dr žav ni or ga ni sle di li bio je da zbli ža va nje cr ka va u ze mlji 
tre ba one mo gu ća va ti jer su se pla ši li da se sa rad nja mo že okre nu ti pro tiv njih, a po sto je će 
od no se ko ri sti ti u smi slu pri ti ska na KC ra di omek ša va nja nje nih sta vo va.3 

U ja nu a ru 1966. Ka to lič ka cr kva je za po če la sa go di šnjim me đu ver skim mo li tva ma. 
Split ski bi skup Fra nić or ga ni zo vao je pr vu za jed nič ku eku men sku mo li tvu ka to li ka i pra-
vo slav nih. Pred stav ni ci SPC-a bi li su sum nji ča vi i po do zri vi u od no su na ovu ide ju, ali 
po nu du je pri hva tio pra vo slav ni sve šte nik iz Spli ta Mar ko Plav ša.4 Na red nih go di na za jed-
nič ke mo li tve ni su bi le na sta vlje ne zbog ot po ra unu tar cr ka va.

U Be o gra du je sep tem bra 1966. odr ža na Sve pra vo slav na te o lo ška kon fe ren ci ja za 
pri pre mu di ja lo ga sa An gli kan skom i Sta ro ka to lič kom cr kvom.5 De cem bra 1966. gru pa 
ka to lič kih stu de na ta iz Mi la na bo ra vi la je u go sti ma kod stu de na ta Pra vo slav nog bo go-
slov skog fa kul te ta. SPC je for mi ra la ko mi si ju za rad na osno va ma za di ja log sa KC-om, a 
po sma tra či su oti šli na Svet ski kon gres la ič kog apo sto la ta, odr žan u Ri mu 1967. Kar di nal 
Še per (ta da pre fekt Kon gre ga ci je za dok tri nu ve re) i pa tri jarh Ger man su se sa sta li u Srem-
skim Kar lov ci ma apri la 1968, a u po se ti pa tri jar hu iste go di ne bio je i kar di nal Ti se ran, 
ko ji je u ze mlju do šao na po ziv JA ZU. Pa tri jar ši ju je po se tio i kar di nal Bea.

1) Ste van K. Pa vlo witch, „The Ort ho dox Church in Yugo sla via, IV. Lo o king Out to the World”, Eastern 
Church Re vi ew, Vol. II, Num ber 3, 1969, str. 278. Rad mi la Ra dić, n. d., str. II/ 474–484.

2) Isto.
3) Isto.
4) Vje ko slav Pe ri ca, „In ter fa ith Di a lo gue ver sus Re cent Ha terd: Ser bian Ort ho doxy and Cro a tian Cat ho-

li cism from the Se cond Va ti can Co un cil to the Yugo slav War, 1965–1992”, Re li gion, Sta te & So ci ety, Vol. 29, 
No. 1, 2001, str. 39–66; Vje ko slav Pe ri ca, Bal kan Idols. Re li gion and na ti o na lism in Yugo slav Sta tes, Ox ford 
Uni ver sity Press, 2002, str. 31– 42.

5) Rad mi la Ra dić, n. d., str. II/474–484.
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Od dru ge po lo vi ne še zde se tih go di na, po re me ćaj ba lan sa u mo der ni za ci ji ju go slo-
ven skog dru štva pro vo ci rao je „re tra di ci o na li za ci ju, ko ja se is po lja va la pre ko po nov nog 
oži vlja va nja na ci o nal nih ide o lo gi ja i ko mu nal ne prak se u po li tič kom ži vo tu, i pre ko re ak-
ti vi ra nja klan ske i ro đač ke so li dar no sti”.1 Kao po sle di ca li be ral nog kur sa re ži ma še zde se-
tih go di na, ju go slo ven ska fe de ra ci ja je bi la za plju snu ta ta la si ma na ci o na li zma u go to vo 
svim re pu bli ka ma i po kra ji na ma. Naj ma sov ni ji je bio na ci o na li stič ki po kret u Hr vat skoj, 
tzv. Ma spok, od 1967. do 1972. Po li tič ki ak te ri tog vre me na pi šu o po ra stu na ci o na li zma 
u Sr bi ji 1967. go di ne i ne za do volj stvu sta njem na Ko so vu i u Hr vat skoj.2 Po Sr bi ji i na Ko-
so vu no še ni su bad nja ci u bo žić nim po vor ka ma, u Be o gra du je na Bad nji dan u ka fa na ma 
pe va no Ro žde stvo Hri sto vo. Pro blem na ci o nal nih od no sa i sve če šćih me đu na ci o nal nih 
su ko ba i šo vi ni stič kih is pa da za bri nuo je dr žav ne i par tij ske or ga ne. Is tra ži va nja spro ve de-
na to kom še zde se tih go di na po ka zi va la su da re li gi o znost opa da, po seb no u tra di ci o nal no 
pra vo slav nim obla sti ma, ali čak i oni ko ji se ni su sma tra li re li gi o znim iz ra ža va li su svo ju 
kon fe si o nal nu pri pad nost u vi so kim pro cen ti ma.3

Kra jem 1968. i po čet kom 1969. van cr kve na ak tiv nost ver skih za jed ni ca je po ja ča na i 
ob u hva ta la je ve o ma ši rok krug dru štve nih pro ble ma, a u mno gim slu ča je vi ma po pri ma la 
je po li tič ki ka rak ter. Ove ak tiv no sti ver ske za jed ni ce su raz vi ja le ve o ma opre zno, iz be-
ga va ju ći po vre du za kon skih pro pi sa i otvo re ne kon fl ik te sa dru štve nim in sti tu ci ja ma. U 
slu ča ju KC-a ve li ki pre o kret, pre ma na la zi ma dr žav nih or ga na, do šao je sa II va ti kan skim 
kon ci lom po sle če ga je „ra tu ju ća cr kva” po sta la „cr kva di ja lo ga”. Na pri me ru Ju go sla vi je 
no vi pra vac se re a li zo vao pre ko gle di šta da ak tiv nost ka to li ka tre ba da re zul ti ra iz nji ho-
ve ka to lič ke sve sti i da se ka to li ci la i ci an ga žu ju što vi še i na raz ne na či ne u po li tič kom 
ži vo tu. Ka to lič ka cr kva je po ka zi va la te žnju da la i kat uhva ti što čvr šće ko re ne me đu omla-
di nom. Tom ci lju slu ži la su stu dent ska ho do ča šća, or ga ni zo va nje let njih od mo ra za stu-
den te i sred njo škol ce, re li gij ska na sta va i dr. Ne ki vo de ći pred stav ni ci KC-a u Ju go sla vi ji 
upor no su in si sti ra li na kon fron ta ci ji „ver ni ka” i „ne ver ni ka”, pri če mu je cr kva na stu pa la 
kao le gi tim ni pred stav nik „ver nič ke ve ći ne”.4

SPC je se be ve ko vi ma sma tra la je di nim le gi tim nim pred stav ni kom srp skog na ro da. 
Srp ska po li tič ka i kul tur na isto ri ja to kom ve ko va oto man ske vla da vi ne bi la je spo je na sa 
isto ri jom pra vo sla vlja. Sa po čet kom pro ce sa mo der ni za ci je u Sr bi ji mno gi va žni do ga đa ji 
u isto ri ji srp skog na ro da XIX ve ka od gi ra li su se uz pri su stvo Pra vo slav ne cr kve, ali uz 
po ste pe no opa da nje nje nog di rekt nog uče šća. Taj pro ces će se to kom XX ve ka pro du ži ti 
i pro du bi ti, na ro či to po sle 1945. go di ne. Kod SPC-a se ta ko đe ose ća la ten den ci ja da pro-
ši ri svo je de lo va nje na pod ruč je dru štve no-po li tič kog ži vo ta i da se gra đa ni uklju ču ju u 
raz ne ob li ke la ič kog ra da. Pre ma na la zi ma dr žav nih or ga na, Pa tri jar ši ja je us pe la da oko 
se be oku pi je dan broj biv ših pri pad ni ka ra ni jih gra đan skih par ti ja. Oni su ini ci ra li rad na 
osa vre me nja va nju u cr kvi, po što su za klju či li da je ra ni ji bo go mo ljač ki po kret, kao for ma 
de lat no sti cr kve, pre va zi đen. No vi pro gram ra da pred vi đao je po ja ča nu ak tiv nost ver skog 
sta ra telj stva, cr kve nih od bo ra, cr kve nih dru šta va, sve šten stva u ce li ni. Po seb na pa žnja 
bi la je obra ća na na omla di nu ko ja je po nji ma bi la „iz gu blje na za so ci ja li zam” i kul tur ne 

1) X. Bo u ga rel, „Yugo slav Wars: The ‘Re ven ge of the Co un trysi de’ Bet we en So ci o lo gi cal Re a lity and Na-
ti o na list Myth”, East Euro pean Qu ar terly, XXXI II, No. 2, Ju ne 1999, str. 157–175.

2) Mar ko vić Dra ža, Ži vot i po li ti ka, 1967–1978, 1–2, Be o grad, 1987.
3) Le nard J. Co hen, „Bo snia‛s ‘Tri bal Gods‘: The Ro le of Re li gion in Na ti o na list Po li tics”, Re li gion and 

the War in Bo snia, ed. Paul Moj zes, Atlan ta, Ge or gia, str. 43–73; Mir ko Bla go je vić, Re li gi ja i cr kva u tran sfor-
ma ci ja ma dru štva, Be o grad, 2005, str. 169, 241.

4) Rad mi la Ra dić, n. d., str. II/644.
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rad ni ke „ko ji su od bi li da sle po slu že re ži mu, pa ih zbog to ga si ste mat ski pro go ni”. Osnov-
no sta no vi šte bi lo je „ni je va žno ko li ko je ko re li gi o zan, već ko li ko je spre man da se bo ri 
za in te re se cr kve i srp stva”.1

Po li tič ka ak tiv nost ver skih za jed ni ca do la zi la je do iz ra ža ja, pre ma na la zi ma dr žav nih 
or ga na, na ne ko li ko pi ta nja: na ci o nal ni od no si, uti caj re ak ci o nar ne emi gra ci je, vas pi ta nje 
de ce i omla di ne, ko ri šće nje sred sta va jav nih ko mu ni ka ci ja, ka ri ta tiv na de lat nost, ma te ri-
jal no-fi  nan sij ski pro ble mi i sl. Kod ne kih pred stav ni ka KC-a i SPC-a pri me će na je iz ra že-
na ten den ci ja da se na met nu kao po li tič ki pred stav ni ci na ci je. Po je di ni bi sku pi ko ri sti li su 
raz ne pri li ke da se de kla ri šu kao pred stav ni ci hr vat skog ili slo ve nač kog na ro da. Štam pa 
KC-a, po seb no Glas Kon ci la, iz ra zi to je bio an ga žo van na pro pa gi ra nju ove te ze. Pa tri jar-
ši ja SPC-a pre ko Pra vo sla vlja, a pa tri jarh Ger man pre ko ne kih svo jih go vo ra, na sto ja li 
su da SPC na met nu kao je di nog istin skog ču va ra i za štit ni ka srp ske na ci je, na ci o nal nih 
vred no sti i tra di ci je. Dr žav ni or ga ni su sma tra li da je za dve go di ne (1967–1969) ovaj 
list ob ja vio ne ko li ko čla na ka sa vid no iz ra že nim „re ak ci o nar nim i šo vi ni stič kim ten den-
ci ja ma” (ve li ča nje Ni ko la ja Ve li mi ro vi ća, pro vo ka tiv ni čla nak cr no gor skog mi tro po li ta o 
Nje go še vom ma u zo le ju, na pi si o pre no su i sa hra ni ko sti ju ca ra Du ša na i sl.). Po je di ni po-
stup ci ru ko vod stva SPC-a da va li su, pre ma mi šlje nju Sa ve zne ko mi si je za ver ske po slo ve 
(SKVP), do volj no po vo da da se raz ma tra ju sa sta no vi šta kr še nja ustav nog prin ci pa.2

Obe cr kve či ni le su ve li ke na po re da od re đe ne lič no sti pri ka žu kao na ci o nal ne ve li-
či ne. Glas Kon ci la na me njen Še pe ro vom na i me no va nju, ve li čao je Aloj zi ja Ste pin ca do 
te me re da se na me tao za klju čak da je naj ve ća Še pe ro va vred nost bi la ta što je du go bio 
naj bli ži sa rad nik ovog hr vat skog kar di na la.3 Sa epi sko pi ma SPC-a, a po seb no sa pa tri jar-
hom, oba vljen je niz raz go vo ra sa ci ljem da se ova kva ak tiv nost za dr ži pod kon tro lom. 
Raz go vo ri su u tom smi slu vo đe ni i sa kar di na lom Še pe rom, bi sku pom Fra ni ćem i dr. 
Štam pa je ta ko đe re a go va la na ne ke is tu pe epi sko pa ta, na pi sa nje Pra vo sla vlja i Gla sa 
Kon ci la.

Uti caj tzv. re ak ci o nar ne emi gra ci je, po seb no sve šte ni ka i cr kve nih funk ci o ne ra, pre-
ma ana li za ma dr žav nih or ga na, bio je ve o ma jak na vo de će kru go ve svih ver skih za jed ni-
ca (ne što ma nje kod Islam ske ver ske za jed ni ce). Uti caj je vr šen pre ko sla nja ma te ri jal ne 
po mo ći, pre ko lič nih ve za i dr. Oskud ne su bi le i in for ma ci je o fi  nan sij skoj po mo ći iz 
ino stran stva za KC i SPC, ali broj ni ver ski objek ti gra đe ni su upra vo od ova kve po mo ći. 
Pro pa gan da i uti caj emi gra ci je kod ver skih za jed ni ca u ze mlji na ro či to su bi li ja ki na pod-
ruč ju na ci o nal nih od no sa. Sa ve zna ko mi si ja za ver ske po slo ve je kon sta to va la u ne ko li ko 
na vra ta da ne ga tiv na de lat nost sve šte nič ke emi gra ci je do bi ja na in ten zi te tu, a da se ver ske 
za jed ni ce od nje ne ogra đu ju, ni ti pred u zi ma ju me re na pla nu su zbi ja nja ili one mo gu ća va-
nja ta kve de lat no sti. Pri iz bo ru sve šte ni ka na funk ci je u ino stran stvu, me đu emi gra ci jom, 
KC je na sto ja la da iz beg ne sva ku kon sul ta ci ju ili sa rad nju sa dr žav nim or ga ni ma.4

Broj na i sve ma sov ni ja ho do ča šća u Ita li ju i dru ge za pad ne ze mlje bi li su vr lo po-
god na for ma za po ve zi va nje emi gra ci je sa sve šte ni ci ma i ver ni ci ma u ze mlji. Ni je bi la 
is klju če na mo guć nost sin hro ni zo va nih su sre ta ko ji su do bi ja li ka rak ter „šo vi ni stič kih i 
an ti ju go slo ven skih de mon stra ci ja”. Glav nu reč u ka to lič koj emi gra ci ji vo di li su sve šte ni-
ci-emi gran ti ko ji su na ro či to in si sti ra li na raz vi ja nju kul ta Ste pin ca kao bor ca i mu če ni ka 

1) Rad mi la Ra dić, n. d., str. II/645.
2) Isto.
3) Isto.
4) Rad mi la Ra dić, n. d., str. II/646.
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za ve ru, cr kvu i Hr vat sku. Emi gra ci ja je vr ši la uti caj u ze mlji i pre ko in ter na ci o nal nih 
udru že nja ko ja su pri ku plja la sred stva za fi  nan si ra nje iz grad nje i ob na vlja nje se me ni šta.

Na sto ja nje Ka to lič ke cr kve da se iz bo ri za sa mo stal nu po li tič ku ulo gu do la zi lo je do 
iz ra ža ja i na pla nu ko ri šće nja sred sta va jav nih ko mu ni ka ci ja. Pri li kom odr ža va nja tra di ci-
o nal nog „sve će nič kog da na” u Za dru, sve šte ni ci ove bi sku pi je po sta vi li su te mu „Ko mu ni-
ci ra nje u sa vre me noj cr kvi”. Po sle kon sta ta ci je da su ver ni ci pre pu šte ni „neo bjek tiv nim” 
pro ra ču na tim in for ma ci ja ma ne cr kve nih li sto va, na gla ša va la se po tre ba „da se ra dio i te le-
vi zi ja otvo re i vjer ni ci ma, jer je ne lo gič no i ne pra ved no da o re li gi o znim te ma ma go vo re 
sa mo oni ko ji ne vje ru ju”.1

Ti raž ra znih edi ci ja KC-a od 250.000 u 1961. go di ni po ras tao je na 8.250.000 u 1965. 
go di ni i taj po rast je na sta vljen i na red nih go di na. To kom 1967. iz no sio je je da na est mi-
li o na pri me ra ka, dok su sve osta le ver ske za jed ni ce po ka zi va le stag na ci ju u iz da vač koj 
de lat no sti. Sa dr žaj ka to lič ke štam pe bio je po de šen ta ko da je vr šio tač no od re đe nu funk-
ci ju. Iz be ga va ni su di rekt ni po li tič ki na pa di na dru štve no-po li tič ki si stem i ra fi  ni ra nim 
me to da ma je pre no šen ka to lič ki si stem dru štve nih vred no sti. Štam pa je uspe šno ras tu ra na 
jer je sva ki sve šte nik, ča sna se stra, cr kve ni od bor nik, pa i mno gi la i ci – slu žio kao di stri-
bu ter ver ske štam pe.

Ne spo ra zu mi sa KC-om iz bi ja li su i na pla nu so ci jal no-ka ri ta tiv ne de lat no sti. KC je 
sma tra la da se ra di o či sto cr kve noj de lat no sti, dok su dr žav ni or ga ni sma tra li da cr kva tu 
ne ma šta da tra ži. Cr kve ne ak tiv no sti svo di le su se na pri ku plja nje ode će, škol skih knji ga, 
po de lu to plih obro ka, po moć sla bi jim đa ci ma, bo le sni ci ma, sta ri jim oso ba ma – bes plat no 
ili uz sim bo lič nu na kna du.2

Dr žav ni or ga ni su mno go oče ki va li od di fe ren ci ja ci je unu tar ver skih za jed ni ca i po de-
lu su po ne kad uoča va li čak i ta mo gde je ni je stvar no bi lo. Sa dru ge stra ne, kra jem še zde-
se tih go di na bi lo je kon sta to va no ja ča nje auto krat skih ten den ci ja u SPC-u i IVZ-u, oštar 
stav pro tiv pro me na unu tar cr kve, po ja ča va nje di sci pli ne, pro me na Usta va SPC-a, itd. 
Ne tr pe lji vost cr kve ne hi je rar hi je po seb no je is po lja va na pre ma udru že nji ma sve šte ni ka. 
Si ste mat ski su po ti ski va ni sve šte ni ci ko ji su do pri no si li sa rad nji dr žav nih or ga na i cr kve 
i tu su bi le ma le raz li ke iz me đu SPC-a i KC-a. 

Sa ver skim za jed ni ca ma su na sta vlje ni spo ro vi i oko iz grad nje ver skih obje ka ta. Ka to-
lič ka cr kva je plan ski pra ti la po pu la ci o ni raz voj sta nov ni štva i pod no si la zah te ve za iz grad-
nju cr ka va u no vim na se lji ma. Po što ni je bi lo je din stve nih kri te ri ju ma, na sta ja li su pro ble mi 
oko ne u jed na če nog bro ja do zvo la za iz grad nju obje ka ta u od re đe nim de lo vi ma ze mlje.

Ka to lič ka cr kva i Srp ska pra vo slav na cr kva vr ši le su sta lan pri ti sak za de na ci o na li-
za ci ju obje ka ta ko ji su ra ni je bi li u nji ho voj svo ji ni. Dr žav ni or ga ni, me đu tim, ni su bi li 
sprem ni da otvo re ovo pi ta nje jer su sma tra li da bi even tu al ne is prav ke otvo ri le mno ge 
no ve pro ble me. SPC je u pred stav ci upu će noj 1968. go di ne SIV-u, tra ži la re ša va nje ni za 
zah te va, po čev ši od po vrat ka po se da od u ze tih po agrar noj re for mi još pre Dru gog svet skog 
ra ta, pa na da lje. In si sti ra lo se na to me da dr ža va ne is pu nja va svo je oba ve ze pre ma SPC-u i 
da je cr kva u go rem po lo ža ju ne go što je bi la u Kra lje vi ni Ju go sla vi ji, pa čak u go rem ne go 
što su pra vo slav ne cr kve u dru gim so ci ja li stič kim ze mlja ma. Dr žav ni or ga ni su sma tra li da 
za ta kvu re vi zi ju od no sa ne po sto ji ni prav na osno va ni ti po li tič ka oprav da nost.3

1) Ar hiv Sr bi je i Cr ne Go re, Sa ve zna ko mi si ja za ver ske po slo ve, Ne ka pi ta nja iz od no sa sa ver skim za jed-
ni ca ma, 144-102-650.

2) Rad mi la Ra dić, n. d., str. II/648.
3) Rad mi la Ra dić, n. d., str. II/650.
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SPC i KC su po sta vlja le zah te ve da se u na sta vi pri zna rav no prav nost i dru gih po-
gle da na svet osim „na uč nog”. Isto vre me no, dr žav ni or ga ni su re gi stro va li i uče sta le šo-
vi ni stič ke is pa de i go vo re sa na ci o na li stič kim pred zna kom cr kve nih pred stav ni ka. SIV 
je skre tao pa žnju SKVP-u da vo di ra ču na o ne kim ne pri hva tlji vim po ja va ma i iz ja va ma 
pred stav ni ka KC-a i SPC-a u ko ji ma su oni po i sto ve ći va li hr vat stvo sa ka to li ci zmom i 
srp stvo sa pra vo sla vljem i zah te vao da se mo ra ju po seb no is ti ca ti iz ja ve onih cr kve nih 
pred stav ni ka ko ji za stu pa ju su prot ne sta vo ve.1

Dru gi va ti kan ski kon cil je otvo rio vra ta i us po sta vlja nju di plo mat skih od no sa iz me đu 
Sve te sto li ce i Ju go sla vi je, ko ji su, pre ki nu ti 1953. ka da je Aloj zi je Ste pi nac pro gla šen za 
kar di na la. Od no si su po sle du gih pre go vo ra, što taj nih što jav nih, us po sta vlje ni 1966. go-
di ne. Sa ve zna i re pu blič ke ko mi si je za ver ska pi ta nja na sto ja le su u to vre me da una pre de 
od no se sa SPC-om i IVZ-om, pa su im pru ža le fi  nan sij sku i dru gu po moć, a dr ža li su ih i 
u to ku sa pre go vo ri ma sa Sve tom sto li com.2 Ne ki pred stav ni ci SPC-a i IVZ-a iz ra ža va li 
su bo ja zan da će po sle sre đi va nja od no sa sa Va ti ka nom do ći do ja ča nja po lo ža ja KC-a na 
šte tu po me nu te dve ver ske za jed ni ce i do ši re nja nje ne de lat no sti i na pod ruč ji ma u ko ji-
ma je pra vo sla vlje bi lo do mi nant no (Voj vo di na, Sr bi ja i Ma ke do ni ja).3

Ka da su za po če li pre go vo ri oko re gu li sa nja od no sa iz me đu SFRJ i Va ti ka na, jed na 
od ta ča ka na ko ji ma je in si sti ra la ju go slo ven ska stra na bi lo je i pi ta nje za u sta vlja nja pro-
ce sa be a ti fi  ka ci je Ste pin ca. Va ti kan je sma trao da je to či sto cr kve na stvar, ali bio je 
spre man na odu go vla če nje.4 Be a ti fi  ka ci jaa Ste pin ca osta la je do kra ja otvo re no pi ta nje 
u pre go vo ri ma (po stig nut je do go vor o odu go vla če nju, ali je Ko mi si ja za vjer ska pi ta nja 
SR Hr vat ske tra ži la čvr šće oba ve ze po pi ta nju be a ti fi  ka ci je Ste pin ca od stra ne Va ti ka na). 
Ka to lič ka cr kva ni je od u sta ja la od na me re da re ha bi li tu je Aloj zi ja Ste pin ca. Re đa le su se 
„objek tiv ne”, „mir ne” i „ne u tral ne” oce ne oprav da va nja nje go ve ulo ge i lič no sti, sva lji va-
njem ce lo kup ne kri vi ce za sa rad nju sa NDH-om na one cr kve ne ve li ko do stoj ni ke ko ji su 
di rekt no bi li ume ša ni u ko la bo ra ci ju i ni su mo gli da se bra ne, kao što je I. Ša rić. Pa pa je 
sam dao na go ve štaj za po kre ta nje ove ak ci je pri li kom go vo ra u Ri mu, po sle Ste pin če ve 
smr ti, ali ubr zo je za gre bač ki nad bi skup Še per osno vao fond za be a ti fi  ka ci ju u ko ji su se 
ula ga li svi pri ho di ubra ni u za gre bač koj ka te dra li. Isto vre me no po če le su se ši ri ti i pri če 
o ču di ma ko ja su se do go di la na nje go vom gro bu. Ste pi nac je pred sta vljan kao „ne vi na 
žr tva, mu če nik ko mu ni stič kog re ži ma”, lič nost čak ugro že na od usta škog re ži ma, ka ko 
1945. u „Do ku men ti ma ne dav ne pro šlo sti” ob ja vlje nim u Slu žbe nom vje sni ku za gre bač-
ke nad bi sku pi je, ta ko isto ka sni je u ra do vi ma hr vat skih isto ri ča ra. U vre me una pre đe nja 
od no sa Ju go sla vi je i Va ti ka na, še zde se tih go di na, „slu čaj Ste pi nac” sta vljen je na stra nu, 
iz ve sno vre me. U me đu vre me nu nad bi skup Še per od la zi u Rim 1965. na če lo Kon gre ga-
ci je za dok tri nu ve re, ma da je no mi nal no ostao nad bi skup za gre bač ki do 1970. go di ne. 
Na sle dio ga je Fra njo Ku ha rić, ko ji ni je pro pu štao ni jed nu pri li ku de se tak na red nih go di-
na da oda po štu A. Ste pin cu.5

Ka to lič ka cr kva je sma tra la da joj Pro to kol da je no ve i ši re mo guć no sti za de lat nost, 
ko ja je u mno gim slu ča je vi ma do bi ja la po li tič ki ka rak ter po mi šlje nju SKVP-a. To je bi lo 
u su prot no sti sa osnov nim in ten ci ja ma Pro to ko la kao in stru men ta za de po li ti za ci ju cr kve 

1) ASCG, Sa ve zno iz vr šno ve će, 130-783-1259.
2) ASCG, SKVP, 144-84-598.
3) ASCG, SKVP, Od no si iz me đu dr ža ve i Pra vo slav ne cr kve, 144-100-637-648.
4) ASCG, SKVP, 144-81-569.

5) Vje ko slav Pe ri ca, „The Cat ho lic Church and the Ma king of the Cro a tian Na tion, 1970–84”, EEPS, Vol. 
14, No. 3, 2000, str. 532–564.
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i po seb no in stru men ta pro tiv zlo u po tre be ve re u po li tič ke svr he, ka ko su na nje ga gle da le 
„vo de će po li tič ke sna ge u dru štvu”. Pro to kol pre ma nji ho vom mi šlje nju ni je dao one re-
zul ta te ko ji su od nje ga bi li oče ki va ni.

Eku me ni zam je ne go van i da lje i u pe ri o du od po čet ka se dam de se tih go di na odr žan 
je ve ći broj eku men skih su sre ta sa ka to li ci ma i ob ja vlje ni su va žni zbor ni ci sa tih su sre ta. 
Je dan pro fe sor Bo go slov skog fa kul te ta pri li kom tih su sre ta je iz ja vio da tre ba „za jed nič ki 
(da) sa hra ni mo fan to me pro šlo sti”.1 U Ma ri bo ru je 1974. odr žan pr vi slu žbe ni eku men-
ski me đu fa kul tet ski sim po zi jum. Dru gi je odr žan u Lo vra nu 1976, a tre ći u Aran đe lov cu 
1978. go di ne. Su sre ti su odr ža va ni sva ke dve go di ne sve do 1990. Me đu tim, na sta vak 
me đu ver ske sa rad nje bio je ome tan uti ca jem ne kih ra di kal nih te o lo ga pro tiv ni ka te sa-
rad nje. Je dan od naj u ti caj ni jih u SPC-u bio je biv ši pro fe sor Bo go slov skog fa kul te ta ko ji 
je ži veo u izo la ci ji u ma na sti ru Će li je kod Va lje va. Po sla ni ca o. Ju sti na ob ja vlje na je u 
Pa ri zu 1971. go di ne ima la je ve li ki od jek. On je po tom 1974. u Grč koj ob ja vio stu di ju o 
eku me ni zmu u ko joj je osu dio obe gru pe glo bal nog eku men skog po kre ta: tzv. „že nev ski 
eku me ni zam” i „rim ski eku me ni zam” po kre nut Dru gim va ti kan skim kon ci lom.2 Eku me-
ni zam je po o. Ju sti nu mo guć sa mo pod uslo vom da se svi dru gi hri šća ni pri klo ne uče nju 
pra vo sla vlja i ni ka ko dru ga či je, ali to ni ka da ni je bio zva ni čan stav SPC-a i de lo nje ne 
„po li ti ke” pre ma dru gim hri šća ni ma. Dru gi uti caj ni an ti e ku men ski te o log u SPC-u bio je 
Ni ko laj Ve li mi ro vić. Ma da ne ka kav zva ni čan stav SPC-a i ne po sto ji, vla da ne ka vr sta 
ne pi sa nog pra vi la da se „pra vo slav ni mo le za sve, ali ne i sa svi ma”.

Sa dru ge stra ne, u Ka to lič koj cr kvi su vr lo sum nji ča vi pre ma sa rad nji sa SPC-om bi li 
nad bi skup za gre bač ki Fra njo Ku ha rić i ured nik Gla sa Kon ci la Živ ko Ku stić. Obo ji ci je 
ideal bio kar di nal Ste pi nac.

Je dan od vo de ćih te o lo ga SPC-a, Ata na si je Jev tić, ta da ar hi man drit i pro fe sor na Bo-
go slov skom fa kul te tu u Be o gra du, us pro ti vio se 1975. na eku men skoj kon fe ren ci ji za jed-
nič kim me đu ver skim mo li tva ma. Jev tić je bio uče nik Ju sti na Po po vi ća. Te o lo zi u SPC-u, 
sa ne ko li ko iz u ze ta ka, de li li su Jev ti ćev stav. Di mi tri je Bog da no vić je bio je dan od onih 
ko ji su se upu sti li u te o lo ški kon tra u dar u od go vo ru na pro e ku men ski duh ko ji se ši rio, 
po seb no me đu pred stav ni ci ma Udru že nja pra vo slav nog sve šten stva.3 Na su prot Jev ti ću i 
Bog da no vi ću bio je sve šte nik Jo van Ni ko lić iz Za gre ba, ko ga je Jev tić na pa dao u Ve sni ku, 
li stu Udru že nja, op tu žu ju ći ga da mu ne do sta je te o lo ško obra zo va nje i da se na la zi pod 
uti ca jem ka to lič ke ekle zi o lo gi je..4 Sta vo ve slič ne Ni ko li ću za stu pao je i je dan od ne ko li ko 
pro e ku men ski na stro je nih srp skih te o lo ga ko ji je pri su stvo vao te o lo škim kon fe ren ci ja ma 
sa ka to lič kim te o lo zi ma, Di mi tri je Di mi tri je vić, pro fe sor na PBF-u. Di mi tri je vić je 1976. 
na pi sao se ri ju po le mič kih čla na ka o eku me ni zmu, kri ti ku ju ći Jev ti ća. Ipak, kra jem osam-
de se tih an ti e ku men sko ose ća nje u SPC-u je ra slo.5

Do pro me na u at mos fe ri od no sa dr ža ve i ver skih za jed ni ca do la zi po čet kom se dam-
de se tih go di na. Na sce nu se vra ća ju kon zer va tiv ni par tij ski ka dro vi, po no vo se učvr šću je 
par tij ska di sci pli na i či ne po ku ša ji da se spre či na ra sta ju ći zna čaj re li gi je. Pro du blji va-
njem op šte kri ze u ju go slo ven skom dru štvu i ras pa dom si ste ma, sve vi še se vra ća la kre di-

1) Isto.
2) Mir ko Đor đe vić, „Rat ni krst srp ske Cr kve”, Re pu bli ka, br. 273, 16–30. 11. 2001, str. 23–36; Ar hi man-

drit dr Ju stin Po po vić, Pra vo slav na cr kva i eku me ni zam, Ma na stir Hi lan dar, So lun, 1974.
3) Vje ko slav Pe ri ca, Bal kan Idols. Re li gion and na ti o na lism in Yugo slav Sta tes, str. 33.
4) Vje ko slav Pe ri ca, „In ter fa ith Di a lo gue ver sus Re cent Ha terd: Ser bian Ort ho doxy and Cro a tian Cat ho li-

cism from the Se cond Va ti can Co un cil to the Yugo slav War, 1965–1992„, str. 39–66.
5) Isto.
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bil nost tra di ci o nal nog re ša va nja eg zi sten ci jal nih pro ble ma. Ver ska pri pad nost je do bi ja la 
na zna ča ju ka ko u po gle du kul tur ne i na ci o nal ne oso be no sti po je di nih ju go slo ven skih na-
ro da, ta ko i u po gle du ho mo ge ni za ci je i iden ti fi  ka ci je u od no su na dru ge. Uslo vi u ko ji ma 
se re li gi ja re vi ta li zo va la bi li su me đu tim po god ni i za na ci o na li stič ku i sva ku dru gu in-
stru men ta li za ci ju cr kve. Pa ra dok sal no je da je do po ja ve me ša nja na ci o na li zma i re li gi je 
do šlo upra vo pod re ži mom či ja je ide o lo gi ja bi la in ter na ci o na li stič ka i an ti re li gi o zna. To 
se osim to ga do go di lo u dru štvu ko je je u ve li koj me ri bi lo se ku la ri zo va no.1

Od 1975. do 1984. Ka to lič ka cr kva u Hr vat skoj je pri re đi va la gran di o zan de ve to go-
di šnji ju bi lej u čast pre la ska Hr va ta u hri šćan stvo. Ju bi lej je pod ra zu me vao ma siv ne li tur-
gij ske do ga đa je i ho do ča šća sa sto ti na ma i hi lja da ma pri sut nih ver ni ka.2 To je uz ne mi ri lo 
ka ko dr žav ne or ga ne ta ko i SPC. U me đu vre me nu hr vat ske ka to lič ke žu pe us po sta vlje ne 
me đu hr vat skim rad ni ci ma u ino stran stvu su bu ja le. Fi nan sij ska po moć cr kvi u ze mlji 
u čvr stoj va lu ti je po če la re dov no da pri sti že. SPC u ma te ri jal nom po gle du ni je mo gla 
ni ka da da se me ri sa Ka to lič kom cr kvom, ali pa tri jarh Ger man je bio di plo ma ta i na sto-
jao je da za dr ži mir sa su par ni kom. On je pro veo mno go vre me na una pre đu ju ći spolj nje 
od no se cr kve, oblast u ko joj su ne za vi sne i auto ke fal ne pra vo slav ne cr kve bi le če sto po-
seb no ak tiv ne. Ti to je ce nio Ger ma no ve na po re u spolj noj po li ti ci, po seb no one ko ji su 
bi li usme re ni ka ne svr sta nim ze mlja ma. SPC se 1965. pri dru ži la Svet skom sa ve zu cr ka va 
u Že ne vi, a 1968. pa tri jarh Ger man je iza bran za jed nog od šest pred se da va ju ćih. SPC 
je bi la me đu po sled njim od pra vo slav nih cr ka va ko ja se pri klju či la ovoj me đu na rod noj 
eku men skoj aso ci ja ci ji. Pa tri jarh Ger man je tr peo kri ti ke od zi lo ta u svo joj cr kvi zbog 
sa rad nje sa or ga ni za ci jom ko jom do mi ni ra ju ši zma tič ki pro te stan ti, ali SPC je go di na ma 
pri ma la fi  nan sij sku po moć od SSC-a. SPC ni je od ba ci la eku men sku ini ci ja ti vu Dru gog 
va ti kan skog kon ci la, ali je ula skom u SSC sva ka ko na me ra va la da po ša lje po ru ku pa pi da 
od no si iz me đu Va ti ka na i ne za vi sne na ci o nal ne SPC ne će bi ti raz vi ja ni u skla du sa pa pi-
nim ter mi ni ma i uslo vi ma.

Od no si iz me đu dve cr kve od osam de se tih go di na 20. ve ka

Te ška dru štve na kri za osam de se tih go di na ko ja je re zul ti ra la ru še njem ko mu ni stič-
kog si ste ma u biv šoj Ju go sla vi ji do ve la je do re ha bi li ta ci je pro šlo sti, pa sa mim tim i cr kve 
i re li gi je. Pro gon Sr ba i Cr no go ra ca sa Ko so va, po di za nje tem pe ra tu re u di sku si ja ma oko 
od no sa ma ti ce i po kra ji na, po me ra nje sta nov ni štva ka na ci o nal nim je zgri ma, op šti po rast 
na ci o na li zma, an ti srp ske pa ro le u ne kim gra do vi ma, eko nom ska kri za i mno gi dru gi uzro-
ci, po če li su da pu ne cr kve za vre me ve li kih pra zni ka, po seb no u grad skim sre di na ma. To 
je stvo ri lo (po mi šlje nju ne kih te o lo ga i ne sa mo njih) mo guć nost da se od bri ge ho će li 
pra vo sla vlje pre ži ve ti u se ku la ri zo va nom sve tu i uop šte se odr ža ti, pre đe na in ten ziv ni ju 
re li gij sku ob no vu. Vre me nom se po če lo raz mi šlja ti i o re sta u ra ci ji one po zi ci je ko ju je, u 
po li tič kom zna če nju, SPC ne kad ima la.3

Cr kva je is ti ca la kon ti nu i tet sa na pu šte nim sim bo li ma i vred no sti ma. Dru štve na kri za 
je stvo ri la mo guć nost da se deo la tent nog ne za do volj stva gra đa na is ka že kroz okre ta nje cr-

1) Ste van K. Pa vlo witch, The Im pro ba ble Sur vi vor. Yugo sla via and its Pro blems 1918–1988, Ohio Sta te 
Uni ver sity Press, Co lum bus, 1988, str. 108.

2) Vje ko slav Pe ri ca, „The Cat ho lic Church and the Ma king of the Cro a tian Na tion, 1970–84”, str. 532–564.
3) „Po vra tak bo go va”, spe ci jal no iz da nje li sta Du ga, april 1986.
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kvi i re li gi ji da ju ći im svo je vr stan po li tič ki na boj. Po me ra nja unu tar pra vo sla vlja po sta ju 
oči gled na po sle ko sov skih do ga đa ja. Ko so vo je po red oprav da ne bri ge cr kve za sa kral ne 
objek te i zbog ise lja va nja, sve ma njeg bro ja ver ni ka, pru ža lo de lu je rar ha tač ku oslon ca, 
ka men te me ljac stra te gi je na ko joj, po nji ma, po či va bu duć nost SPC-a.1 Pr vi unu tra šnji 
zna ci pro me ne sve sti ose ti li su se po me ra njem te ži šta od tra di ci o nal nih ne spo ra zu ma sa 
vla sti ma oko iz grad nje i re no vi ra nja cr ka va ka ras pra va ma o su ko bu „pra vo sla vlja sa uve-
ze nim ma te ri ja li zmom” i sve uče sta li jih gla so va o „tra gič nom po lo ža ju srp skog na ro da 
u Ju go sla vi ji”. SPC ak tiv no uče stvu je u po vrat ku i re sta u ra ci ji tra di ci o nal nog sve ta.2 Pra-
vo slav na cr kva u ce li ni po či nje sve vi še da po ka zu je svo je no vo li ce, osve že no ele men ti-
ma spek ta kla i pri la go đe no zah te vi ma, ka ko su ga ne ki na zva li „grad skog pra vo sla vlja”. 
Or ga ni zu ju su ma sov ni sku po vi ver ni ka, pod mla đu je je rar hi ja, pra vo slav ni te o lo zi ula ze 
u ma sov ne me di je, ra du sa mla di ma da je se pri o ri tet, po kre ću se no vi cr kve ni ča so pi si. Pa-
ra lel no sa spo lja šnjim pro me na ma od vi ja ju se i pro me ne unu tar cr kve i na sta ju za če ci no-
vih stru ja u epi sko pa tu. Od 1981. uoča va se otvo re no opo zi ci o nar stvo ne kih sve šte ni ka i 
te o lo ga pre ma vr hu SPC-a, obra zlo že no ne do volj nom ener gič no šću pre ma vla sti ma. Upu-
ću ju se ape li, pe ti ci je i po ru ke sve šten stva vr hu cr kve u ko ji ma se tra ži da SPC iza đe iz 
izo la ci je i bu de ak tiv ni je pri sut na u dru štvu. Ko ri ste ći Ko so vo kao ne re še ni pro blem unu-
tar Sr bi je i Ju go sla vi je, SPC se po nu di la kao upo ri šte tra di ci o nal ne na ci o nal ne si gur no sti i 
sre di šte na ci o nal nog ži vo ta, po tvr đe no ve kov nim is ku stvom, po što je to je di na in sti tu ci ja 
ko ja „ni ka da kroz isto ri ju ni je iz ne ve ri la Sr be”. U okvi ru SPC-a, no va, neo kon zer va tiv na 
opo zi ci ja tra ži la je što ve ću uda lje nost od dru štva i ula zi la u di ja log sa mo sa od re đe nim 
kru gom „li be ral ne na ci o nal ne in te li gen ci je”.3 Pad ko mu ni zma cr kva je vi de la kao vr lo 
po volj nu isto rij sku mo guć nost za ostva re nje opo rav ka ero di ra nog kul tur nog iden ti te ta i iz-
gu blje ne dru štve ne ulo ge SPC-a. SPC i srp sko pra vo sla vlje sa slo ve no fi l skom va ri jan tom 
evrop ske or gan sko-or ga ni stič ke mi sli, sa bor no šću i sve to sa vljem, ja vlja se kao osnov ni 
iz vor na ci je i pri vi le go va ni ču var na ci o nal ne tra di ci je, kul tu re, isto rij skog is ku stva, je zi ka 
i dr. Dru štve na po zi ci ja SPC-a se po ste pe no po me ra od ra ni je mar gi na li zo va ne i ge to i zi ra-
ne do po zi ci je va žne i le gi tim ne jav ne funk ci je.4 Cr kva se sve vi še po sta vlja kao ko nač ni 
mo ral ni ar bi tar u po slo vi ma dr ža ve i po li ti ke, na osno vu sta va da se ta kvi po slo vi ti ču 
sud bi ne na ro da za ko ga je pred Bo gom i pred isto ri jom od go vor na cr kva. Pri sut na je ta-
ko đe i ide ja o po seb no pri vi le go va nom od no su Bo ga i srp skog na ro da, o ne be skoj Sr bi ji 
i ne be skim Sr bi ma. Zbog ta kve po seb ne ulo ge i isto ri je, na ci o nal na isto ri ja se pred sta vlja 
kao žr tvo va nje srp skog na ro da, okru že nog ne pri ja te lji ma ali i stal nim isto rij skim is ku-
še nji ma i stra da nji ma, pre ko Dru gog svet skog ra ta, bolj še vi zma, ju go slo ven ske dr ža ve 
itd. Raz vi ja ju se te ze o „srp skom pra vo sla vlju kao po sled njem ili pr vom be de mu pro tiv 
ka to li ci zma i isla ma”, ne gu je se an ti za pad nja štvo, ina če tra di ci o nal no pri sut no i u dru gim 
pra vo slav nim kul tu ra ma itd.

Od no si iz me đu SPC-a i KC-a, iako ni kad do bri, po če li su na glo da se po gor ša va ju i 
to iz ne ko li ko raz lo ga. Pr vo, po lo vi nom osam de se tih srp ski cr kve ni pred stav ni ci go vo ri-
li su o Ko so vu i Me to hi ji kao o srp skom Je ru sa li mu. U od go vo ru na ma sov ne al ban ske 
de mon stra ci je 1981, SPC je po zva la na od bra nu ko lev ke na ci je. Isto vre me no hr vat ska 
cr kve na štam pa, Ra dio Va ti kan i po je di ni cr kve ni ka to lič ki pred stav ni ci is ka zi va li su po dr-

1) Isto.
2) Isto.
3) Isto.
4) Sr đan Vr can, „Ort ho doxy in Bal kan Po li ti cal Con fl icts”, Iden ti ti es and Con fl icts, The Me di ter ra nean, 

ed. by F. Ce ru ti and R. Ra gi o ni e ri, 2001, str. 135–160.
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šku al ban skom pi ta nju auto no mi je na Ko so vu. Dru go, Va ti kan je pru žao po dr šku i pi ta nju 
Ma ke don ske pra vo slav ne cr kve. Tre ći raz log od no sio se na kam pa nju za be a ti fi  ka ci ju 
Ste pin ca i po le mi ke ko je su usle di le oko bro ja usta ških žr ta va u lo go ru Ja se no vac i stra-
da nje Sr ba u NDH-u.1 Po čet kom osam de se tih otvo re no je i pi ta nje o mo guć no sti pa pi ne 
po se te Ju go sla vi ji.2 

Bi skup ska kon fe ren ci ja ka to lič kog epi sko pa ta pi sa la je srp skom pa tri jar hu 1982, 
1985. i po no vo 1989. pred la žu ći us po sta vlja nje za jed nič ke ko mi si je i raz go vo re o me đu-
sob nim od no si ma. U ma ju 1989. kar di nal Ku ha rić je pi sao pa tri jar hu Ger ma nu ras pi tu ju ći 
se o na stav ku eku men skih od no sa. Sa bor SPC-a je u obra ća nju kar di na lu Ku ha ri ću 30. 
ma ja 1989. od go vo rio: „Mi ni ka da ni smo op tu ži va li ni ti sma tra mo od go vor nim za zlo či-
ne u dru gom svet skom ra tu Ri mo ka to lič ku cr kvu, bi lo uze tu u ce li ni, bi lo po sma tra nu u 
okvi ri ma Ju go sla vi je. Isto ta ko, ni ka da ni smo za te zlo či ne op tu ži va li ili sma tra li kri vim 
ceo hr vat ski na rod. Ali ono što nas bo li i ti šti je ste či nje ni ca da vi, kao po je di nač ni epi-
sko pi i kao epi sko pat, ni ste, to kom de ce ni ja pro te klih od ra ta do da nas, ose ti li po tre bu 
da ja sno, ne dvo smi sle no i bez ika kve ogra de, osu di te sa me zlo či ne i da se ogra di te od 
nji ho vih iz vr ši la ca ili na dah ni te lja. Iz u ze tak je, ko li ko je na ma po zna to, vaš i naš u Hri stu 
brat Pre u zvi še ni bi skup ba nja luč ki Al fred Pi hler.” Epi skop ba nat ski Am fi  lo hi je Ra do vić 
iz ja vi će ka sni je u jed nom in ter vjuu da je „pro sto ne shva tlji vo ka ko je mo gu će da do da na 
da na šnjeg sko ro ni ko od cr kve nih lju di iz Ri mo ka to lič ke cr kve ni je na šao za shod no da 
se su o či sa onim što se u to ku ra ta de ša va lo na tlu NDH”.3 Bi skup ska kon fe ren ci ja ka to lič-
kog epi sko pa ta od 12. no vem bra 1990. pri pre mi la je od go vor za SPC u ko me je im pli ci ra-
la da ona ne že li istin ski na sta vak eku men skog di ja lo ga, a SPC je na Sa bo ru istog me se ca 
op tu žila Ka to lič ku cr kvu za pre kid eku men skog di ja lo ga. U to vre me me đu ver ski di ja log 
ko ji je za po čet u vre me Dru gog va ti kan skog kon ci la bio je na iz di sa ju.

To kom 1990. iz da ta su dva sa op šte nja o te škim pri li ka ma u ko ji ma se na la zi SPC u 
Hr vat skoj a pot pi sa li su ih svi epi sko pi sa te te ri to ri je. U dru gom sa op šte nju je osu đen 
stav Gla sa Kon ci la i Ka to lič ke cr kve zbog to ga što po dr ža va ju Hr vat sku de mo krat sku 
za jed ni cu i to le ri šu ugro ža va nje srp skog pra vo slav nog na ro da u Hr vat skoj.4 Po vo dom 
uza vre log sta nja u Hr vat skoj, knji žev nik Dan ko Po po vić u in ter vjuu za Glas cr kve, ša bač-
ko-va ljev ske epar hi je, re kao je u pro le će 1990. go di ne da se stra šno bo ji Hr va ta „da nas 
ne na ve du na zlo, da u na ma ne na ru še na še iskon sko, sve to sav sko do bro to lju blje, bo go-
lju bje, da nas iz gna ju iz Hri sto vog vi no gra da i na te ra ju na opa sne po slo ve osve te…” Po-
po vić po ru ču je da će se do go di ti Ja se no vac za Ja se no vac jer Sr bi ovog pu ta ne će opro sti ti. 
Re žim u Hr vat skoj na zi va na ci stič kim i ka že da u Ju go sla vi ji po sto ji tra di ci ja ge no cid nog 
po na ša nja pre ma Sr bi ma. Nje go vo mi šlje nje ni je bi lo usa mlje no a ve ći na na pi sa iza sve ga 

1) Mi lan Bu la jić, Usta ški zlo čin ge no ci da i su đe nje An dri ji Ar tu ko vi ću, Be o grad, 1986; Fra njo Tuđ man, 
Bes pu ća po vi je sne zbilj no sti, Za greb, 1989.

2) Vje ko slav Pe ri ca, „The Cat ho lic Church…„, str. 532–564.
3) NIN, 7. 1. 1990, str. 15–17.
4) Pra vo sla vlje, br. 555 i 565, 1990. Kra jem apri la i po čet kom ma ja 1990. na iz bo ri ma u Hr vat skoj po be-

di la je HDZ i Fra njo Tuđ man. Hr vat ski sa bor je 25. ju la usvo jio de kla ra ci ju o pro me ni re pu blič kih sim bo la, a 
Hr vat sku pro gla sio za dr ža vu hr vat skog na ro da. U isto vre me u Sr bu se odr ža vao Sa bor Sr ba ko ji je usvo jio 
De kla ra ci ju o su ve re ni te tu i auto no mi ji srp skog na ro da u Hr vat skoj i osno vao Srp sko na ci o nal no vi je će ko je je 
tre ba lo da or ga ni zu je re fe ren dum o auto no mi ji Sr ba u Hr vat skoj. Av gu sta me se ca, kao od go vor na na pad spe ci-
ja la ca na sta ni cu mi li ci je u Ben kov cu, Sr bi oti ma ju oruž je od re zer vnog sa sta va mi li ci je i po di žu ba ri ka de. U 
pe ri o du od av gu sta do ok to bra, pu te vi u Knin skoj kra ji ni se za tva ra ju. Su ko bi se in ten zi vi ra ju to kom 1991. a 
po čet kom ok to bra Hr vat ska pro gla ša va ne za vi snost, a Va ti kan me đu pr vi ma pri zna je no vo na sta lo sta nje.
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što se Sr bi ma u Hr vat skoj de ša va lo vi de la je pr ste Va ti ka na, „zbog ve kov ne ne tr pe lji vo sti 
pre ma ši zma ti ci ma”.1

„Zbi ja nje srp skih re do va ili ho mo ge ni za ci ja”, pro me na Usta va Sr bi je, ko jim su ma ti-
ci po no vo pri klju če ne po kra ji ne, pro sla va še sto go di šnji ce Bo ja na Ko so vu, kao i po no vlje-
na pro sla va u ma na sti ru Kr ki, ozna če ni su u kru go vi ma SPC-a kao „naj zna čaj ni ji do ga-
đa ji u no vi joj isto ri ji srp skog na ro da”. Ti do ga đa ji tu ma če ni su kao ob na vlja nje iz vor nog 
du hov nog pre da nja, po vra tak kul tur ne i na ci o nal ne sve sti, „bu đe nje bal kan skog dži na” i 
otre žnje nje srp skog na ro da. Sa stra ni ca cr kve ne štam pe, cr kve ne lič no sti, in te lek tu al ci, 
kul tur ni i jav ni rad ni ci, uni so no po zdra vlja ju ak tiv no sti srp skog ru ko vod stva i tra že pre-
i spi ti va nje da ljeg za jed nič kog ži vo ta sa osta lim ju go slo ven skim na ro di ma. U po ru ci za 
Vi dov dan 1989. Glas cr kve iz la že svoj „Pred log srp skog na ci o nal no cr kve nog pro gra ma” 
u ko me će bi ti sa dr ža ni svi osnov ni zah te vi ko je će SPC po sta vlja ti na red nih go di na ali i 
zah tev da dr ža va Sr bi ja svim za kon skim sred stvi ma šti ti pra va i slo bo de, kao i du hov ni 
in te gri tet srp skog na ro da na či ta vom ju go slo ven skom pro sto ru.2

Sa bor SPC-a na za se da nju ma ja me se ca 1990. do no si od lu ku i upu ću je zah tev nad le-
žnim or ga ni ma da se omo gu ći va đe nje iz ja ma po bi je nih u to ku Dru gog svet skog ra ta i 
nji ho vo do sto jan stve no sa hra nji va nje. Po tom, to kom ce le go di ne sti žu iz ve šta ji iz BiH i 
Hr vat ske o ope li ma nad žr tva ma ge no ci da. De cem bra iste go di ne na van red nom za se da-
nju, SPC ne sa mo što do bi ja no vog pa tri jar ha već se do no si od lu ka da 1991. bu de li tur-
gij sko-mo li tve no obe le ža va nje 50. go di šnji ce stra da nja SPC-a. Ma ja 1991. no vi pa tri jarh 
slu ži li tur gi ju u Ja se nov cu i tom pri li kom po ru ču je da Sa bor SPC-a ne že li da pod sti če zlu 
krv ni osve tu, već že li da se sa gle da njem isti ne o zlu iz ba vi od no vih za la. U Hr vat skoj 
ove ko me mo ra ci je ni su shva će ne ona ko ka ko je to že leo pa tri jarh, već kao pod gre va nje 
sta rih ra na i pra vlje nje op tu žni ce hr vat skom na ro du. Isto vre me no, na sta vlje na je po le-
mi ka sa Gla som Kon ci la oko usta ških zlo či na nad Sr bi ma u NDH-u. Gla su Kon ci la se 
za me ra lo da se od ver skog li sta pre tvo rio u iz ra zi to na ci o na li stič ki, da pru ža otvo re nu 
po dr šku HDZ-u i al ban skim se pa ra ti sti ma, da is po lja va mr žnju pre ma Sr bi ma i pro pa gi ra 
si me tri ju kri vi ce itd.3 Va tru je po seb no raz buk ta la knji ga glav nog ured ni ka ovog li sta Živ-
ka Ku sti ća o Ste pin cu, ko ja je iza šla u Za gre bu po lo vi nom iste go di ne.

Pred stav ni ci SPC-a tra ži li su mar ta 1991. od naj vi ših or ga na ju go slo ven ske fe de ra-
ci je da dr ža va SFRJ obez be di si gur nost i rav no prav nost svih gra đa na u ze mlji. Tih da na 
epi skop sla von ski Lu ki jan osu dio je „bru tal ni na pad hr vat skih spe ci ja la ca na Pa krac i 
pro va lu u epi skop ski dvor” i uop šte „an ti srp ska na stu pa nja hr vat ske dr ža ve”.4 Sve šten-
stvo epar hi je za gre bač ko-lju bljan ske sa sta lo se 22. 3. i ta ko đe upo zo ri lo na te žak po lo žaj 
SPC-a u Hr vat skoj. U sa op šte nju sa iz me đu osta log ka že: „No vi Ustav Hr vat ske do veo je 
Sr be u Hr vat skoj u sta tus na ci o nal ne ma nji ne, a to će iza zva ti stal ne ne mi re dok se ne prav-
da ne is pra vi”. Pa tri jarh Pa vle je po vo dom do ga đa ja u Hr vat skoj upu tio po čet kom apri la 
te le gram po gla va ri ma pra vo slav nih cr ka va.

Re dov no za se da nje Sa bo ra SPC-a ma ja 1991. po red osta lih te ma ima lo je na dnev nom 
re du sta nje u SAO Kra ji ni i Hr vat skoj. Sa bor je po zvao pa stvu da po mog ne iz gna ni ci ma 

1) Pra vo sla vlje, br. 568, 1990; Glas cr kve, br. 1, 2, 3, 1990.
2) Glas cr kve, br. 3, 1989.
3) Glas cr kve, br. 2, 1991.
4) Po čet kom mar ta 1991. do šlo je do su ko ba Sr ba sa hr vat skim spe ci jal ci ma u Pa kra cu. Kra jem istog 

me se ca do šlo je i do su ko ba hr vat ske po li ci je i Sr ba na Pli tvi ca ma, a po tom i u Bo ro vu Se lu. Hr vat ska će po-
tom jed no gla sno u Sa bo ru usvo ji ti de kla ra ci ju o pro gla še nju sa mo stal no sti, a po čet kom ok to bra i ne za vi snost. 
Su ko bi su bi li sve že šći.
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iz Hr vat ske i upo zo rio Sr be da u slu ča ju iz bi ja nja ši rih su ko ba „bu du tre zve ni i čo več ni”. 
Pra vo sla vlje po či nje u to vre me sa ob ja vlji va njem felj to na o stra da nju srp skog na ro da u 
Hr vat skoj to kom Dru gog svet skog ra ta, ko ji iz la zi ne ko li ko me se ci kon ti nu i ra no.

Pred stav ni ci dve cr kve sa sta li su se ma ja 1991. u Srem skim Kar lov ci ma i upu ti li apel 
pro tiv upo tre be si le u me đu sob nim kon fl ik ti ma. Po čet kom ju la u Pa tri jar šij skom dvo ru u 
Be o gra du oku plja ju se pr va ci po li tič kih stra na ka iz Sr bi je i iz srp skih na ci o nal nih stra na-
ka ko je de lu ju u BiH i Hr vat skoj i raz go va ra ju o te melj nim in te re si ma i ci lje vi ma srp skog 
na ro da. Dru gi sa sta nak pred stav ni ka dve cr kve odr žan je av gu sta iste go di ne u Sla von-
skom Bro du. Tom pri li kom kar di nal je iz ja vio da je rat Hr vat skoj na met nut sa od re đe nim 
ci lje vi ma i da on po pri ma sve okrut ni je raz me re. Pa tri jarh je na to uz vra tio da se u rat 
ušlo pod iz go vo rom o vi so kim na rod nim i de mo krat skim ci lje vi ma, ali na kra ju su se obe 
stra ne slo ži le da se for mi ra me šo vi ta ko mi si ja ko ja je tre ba lo da ra di na pre va zi la že nju 
ne spo ra zu ma iz me đu dve cr kve. Ne ki auto ri ove su sre te do vo de u ve zu sa pre go vo ri ma 
Tuđ ma na i Mi lo še vi ća vo đe nim ot pri li ke u isto vre me u Ka ra đor đe vu o po de li BiH.1 Mi-
tro po lit za gre bač ko-lju bljan ski Jo van ko men ta ri sao je ka sni je su sret po gla va ra dve cr kve 
kao po ku šaj RKC-a da iz ra zi po li tič ke kva li fi  ka ci je do ga đa ja, a iza sve ga je, po nje go vom 
mi šlje nju sta jao pa pa Jo van Pa vle II sa svo jim ne ga tiv nim sta vom pre ma Sr bi ma.2 

Rat u Hr vat skoj i BiH bio je opi san i de fi  ni san kao od bram be ni za srp ski na rod, ko ji 
je tre ti ran kao tra gič na žr tva ju go slo ven ske i srp ske po li ti ke. I ma da je po tvr đi va no da je 
rat stra ho ta, sa dru ge stra ne se go vo ri lo da on mo že bi ti i do bar uz po zi va nje na tra di ci-
o nal nu dok tri nu o pra ved nom ra tu. Pa tri jarh Pa vle upu ću je ok to bra 1991. lor du Ka ring-
to nu, pred sed ni ku Me đu na rod ne kon fe ren ci je o Ju go sla vi ji, pi smo u ko me ka že da zbog 
ge no ci da u pro šlo sti nad Sr bi ma u Hr vat skoj i sa vre me nih zbi va nja na tom pro sto ru, Sr bi 
ne mo gu osta ti u sa sta vu bi lo ka kve ne za vi sne Hr vat ske, već mo ra ju ući pod za jed nič ki 
krov sa Sr bi jom i svim srp skim kra ji na ma. Slič no pi smo bi lo je upu će no 4. 11. i pred sed-
ni ku i svim uče sni ci ma Mi rov ne kon fe ren ci je u Ha gu. De le ga ci ja sa van red nog za se da nja 
Sa bo ra SPC-a od la zi u po se tu pot pred sed ni ku Pred sed ni štva Ju go sla vi je i pred sed ni ku 
Sr bi je Mi lo še vi ću i pre no si im zah tev da ni Pred sed ni štvo Ju go sla vi je ni pred stav ni ci Sr-
bi je i Cr ne Go re ne do zvo le u Ha gu, ni ti bi lo gde dru go, da se srp skom na ro du „na met ne 
naj tra gič ni je re še nje nje go vog pi ta nja”. Sa bor ska rad na gru pa sa sta la se i sa pred stav ni ci-
ma opo zi ci o nih po li tič kih par ti ja u Sr bi ji i iz ra zi la stav o po tre bi je din stva srp skog na ro da 
i for mi ra nja vla de na ci o nal nog spa sa. De cem bra 1991. mi tro po lit za gre bač ko-lju bljan ski 
Jo van, ko ji se već dva me se ca na la zio u Be o gra du, iz ra zio je na du da srp ski na rod u Hr vat-
skoj ne će u njoj uvek osta ti i da će se ostva ri ti „pu no je din stvo sa srp skim ze mlja ma”.3

Po lo vi nom ja nu a ra 1992. Va ti kan, Ne mač ka i još ne ke za pad no e vrop ske ze mlje pri-
zna le su dve pre do mi nant no ka to lič ke ju go slo ven ske re pu bli ke za su ve re ne na ci je. Ju go-
slo ven ski mi ni star ino stra nih po slo va uru čio je de mar che pap skom pro nun ci ju op tu žu ju ći 
Va ti kan za rat u Bo sni. Sa bor SPC-a odr žao je hit nu se si ju 16. i 17. ja nu a ra 1992. i epi sko-
pi su sa nje po sla li pi smo pa pi Jo va nu Pa vlu II u ko me su pro te sto va li zbog pri zna va nja 
Hr vat ske i Slo ve ni je za ne za vi sne dr ža ve bez uzi ma nja u ob zir le gi tim nih na ci o nal nih i 
po li tič kih pra va srp skog na ro da.

Pa tri jarh Pa vle je upu tio ge ne ral nom se kre ta ru OUN-a B. Ga li ju, re is-ul-ule mi H. J. 
Se li mo skom i kar di na lu Ku ha ri ću pi smo po vo dom „zlo či nač ke agre si je Voj ske Hr vat ske 

1) Vje ko slav Pe ri ca, „In ter fa ith Di a lo gue…„, str. 39–66.
2) Pra vo sla vlje, br. 587, 590, 1991.
3) Du ga, 7–23. 12. 1991.
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na Sr be u Is toč noj Her ce go vi ni”. Pa tri jarh je pred la gao su sret ver skih po gla va ra sa ci ljem 
da se iz da za jed nič ko sa op šte nje i apel za mir. No vem bra me se ca je do šlo do su sre ta pa-
tri jar ha Pa vla i kar di na la Ku ha ri ća u Že ne vi, po sle ko ga je po no vo upu ćen po ziv za mir. 
Kra jem go di ne u Že ne vi je do šlo do još jed nog su sre ta pred stav ni ka ver skih za jed ni ca. 
Isto vre me no, cr kve na štam pa je pi sa la o „Sr bi ji ugro že noj od či ta vog Za pa da”, o to me da 
Sr bi ne mo gu oče ki va ti po moć od ne pra vo slav nih na ro da, o vo de ćoj ulo zi „pap skih po slu-
šni ca Ita li je, Austri je i Ne mač ke” u na pa du na Sr be i srp ska og nji šta. 

De le ga ci ja SPC-a je bo ra vi la u pro le će 1993. u Va ti ka nu, pri li kom če ga je do šlo i do 
su sre ta sa pa pom Jo va nom Pa vlom II i to je bio pr vi su sret pred stav ni ka SPC-a i pa pe u 
po sled njih 700 go di na. Tom pri li kom je za klju če no da bi tre ba lo da srp ski na rod ima svog 
pred stav ni ka u Va ti ka nu ra di što efi  ka sni jih kon tak ta. Pa pa je iz ra zio že lju da ga po se ti i 
pa tri jarh Pa vle, ali da tum po se te ni je utvr đen.1 Po čet kom 1994. u Pra vo sla vlju je iz la zio 
felj ton pod na slo vom „Hi lja du go di šnji rat rim skih pa pa pro tiv pra vo sla vlja„, a po lo vi nom 
mar ta SPC je zva nič no ob ja vi la da iz Pa tri jar ši je pa pi ni je upu ćen po ziv da do đe u po se tu 
Be o gra du. Pri ču o pa pi noj po se ti Be o gra du ak tu e li zo va la je in for ma ci ja pred stav ni ka ka-
to lič ke za jed ni ce „Sv. Eđi dio” iz Ri ma da su pred stav ni ci ove za jed ni ce u Že ne vi, Za gre-
bu i Be o gra du raz go va ra li sa S. Mi lo še vi ćem, F. Tuđ ma nom i A. Izet be go vi ćem i da su 
sva tro ji ca iz ra zi la že lju da do po se te do đe. Kra jem apri la 1994. u Pa tri jar ši ji je bo ra vio 
spe ci jal ni iza sla nik pa pe Jo va na Pa vla II, fran cu ski kar di nal Ro že Eče ga re. Po sle raz go vo-
ra je ob ja vlje no da se otva ra no va eta pa u od no si ma iz me đu SPC-a i RKC-a, da Va ti kan 
osu đu je sank ci je i da pa pa in ter ve ni še u UN-u ra di nji ho vog uki da nja. Ma ja 1994. do šlo 
je do su sre ta mo skov skog pa tri jar ha, kar di na la Ku ha ri ća i pa tri jar ha Pa vla na aero dro mu 
u Sa ra je vu. Re is-ul-ule ma Mu sta fa Ce rić od bio je da pri su stvu je sa stan ku sa obra zlo že-
njem da Ru ska pra vo slav na cr kva ni je di gla svoj glas pro tiv zlo či na ko je su voj ne sna ge 
Re pu bli ke Srp ske po či ni le nad mu sli ma ni ma. Pot pi sa na je za jed nič ka de kla ra ci ja za mir. 
Po čet kom ju na iste go di ne, vla di ka La vren ti je je iz ja vio da je ru ski pa tri jarh pred u hi trio 
pa pu, ko ji je na me ra vao da do đe u Sa ra je vo sa ma sli no vom gran či com. Na i me, pri li kom 
su sre ta ver skih po gla va ra u Sa ra je vu, štam pa je pi sa la da je za je sen iste go di ne bio pla ni-
ran su sret pa pe i va se ljen skog pa tri jar ha u Sa ra je vu, ko ji je tre ba lo da bu de is ko ri šćen za 
ja ča nje pro mo ci je eku men ske po li ti ke Va ti ka na i ja ča nje po zi ci ja u Bo sni.2

Mi tro po lit Jo van je iz ja vio 18. ju la da SPC ne po zi va pa pu u Be o grad zbog dr ža nja 
Va ti ka na u Dru gom svet skom ra tu, pa i ovom ra tu na pro sto ri ma Ju go sla vi je. Od pa pe 
se oče ki va lo da pre ne go što do đe u po se tu Be o gra du, zva nič no osu di ak te re ge no ci da 
u Dru gom svet skom ra tu. Vla di ka Iri nej Bu lo vić, u to vre me port pa rol SPC-a, po mi njao 
je u ve zi sa pa pi nom po se tom opa sno sti ve za ne za pro vo ka ci je i aten tat.3 Pa pa je kra jem 
av gu sta re kao da se na da da će bi ti pre vla da na de vet ve ko va sta ra ši zma iz me đu za pad ne 
ri mo ka to lič ke i is toč ne pra vo slav ne hri šćan ske cr kve, do da ju ći da one „ne mo gu da pro du-
že da bu du po de lje ne”, a na dan svo je ot ka za ne po se te Sa ra je vu, pa pa je po slao „po lju bac 
mi ra” srp skom pa tri jar hu i „du hov no za gr lio či tav srp ski na rod”. Na dan pa pi nog od la ska 
iz Za gre ba, 11. 9. 1994. u Asi zi ju su se sa sta li vla di ka La vren ti je i kar di nal Edvard Ka si zi, 
član va ti kan ske ku ri je nad le žan za me đu hri šćan ski di ja log, i tom pri li kom je na go ve šte no 
da bi pa pa pri stao da u hra mu Sv. Sa ve slu ži za jed nič ku li tur gi ju sa pa tri jar hom Pa vlom.

1) Pra vo sla vlje, br. 672, 1. 5. 1993.
2) Pra vo sla vlje, br. 648, 651, 1994; NIN, 10. 6. 1994.
3) Po li ti ka, 19. 7, 7. 9. 1994; Vre me, br. 204, 19. 9. 1994.
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Za klju čak

Od no si iz me đu SPC-a i KC-a bi li su i pre su ko ba na ju go slo ven skom pro sto ru 90-ih 
go di na op te re će ni broj nim pro ble mi ma: stav RKC-a pre ma stra da nju srp skog na ro da u 
NDH, pi ta nje je zi ka i pi sma u Hr vat skoj, ko sov ski pro blem, od nos RKC-a pre ma Ma ke-
don skoj pra vo slav noj cr kvi i dr. KC je za me ra la SPC-u da je „sve to sa vlje kao im pe ri ja li-
stič ka ide o lo gi ja SPC za me ni lo Je van đe lje”. Po gla va ri dve cr kve sre li su se u ne ko li ko 
na vra ta iz me đu 1991. i 1994. go di ne, ali ozbilj nih po ma ka u od no si ma ni je bi lo.1 Pro pao 
je i po ku šaj da do đe do po se te pa pe Jo va na Pa vla Be o gra du. Spor oko bro ja po ru še nih 
cr ka va, ću ta nje KC-a o po lo ža ju SPC-a u Hr vat skoj, od nos pre ma ise lja va nju Sr ba i nji ho-
vom stra da nju u vre me rat nih ope ra ci ja de ve de se tih go di na, do dat no su do pri ne li uda lja-
va nju od sa rad nje i di ja lo ga. 

 Ži vot i/ili su ži vot dve cr kve u za jed nič koj mul ti kon fe si o nal noj i mul ti na ci o nal noj 
ju go slo ven skoj dr ža vi ni je u pot pu no sti od go va rao ni jed noj ni dru goj. Nji hov od nos 
pre ma dr žav noj za jed ni ci ali i me đu sob ni su ko bi i ne spo ra zu mi uti ca li su ne sa mo na uda-
lja va nje pri pad ni ka dve kon fe si je, već i na uda lja va nje pri pad ni ka dve na ci je. Dez in te gra-
ci ja ju go slo ven skog pro sto ra, na sta ja nje vi še ma lih dr ža va u ko ji ma sta nov ni štvo pri pa da 
ve ćin skoj na ci ji i re li gi ji po prin ci pu „svoj na svo me„, po rast re li gi o zno sti i pro me na 
sta va pre ma ve ri i cr kvi u no vim sre di na ma, do no še nje za kon skih re še nja u pri log cr ka va 
(fi  nan si ra nje, po vra tak imo vi ne, ve ro na u ka i sl.) uz op šte to ko ve u hri šćan stvu, ve ro vat no 
će du go roč no ima ti po zi tiv ne efek te na od no se dve cr kve.

1) Da nas, 11, 15, 17, 18. 3. 1999; NIN, 18. 3. 1999; Vre me, 20. 3. 1999.



299

Sum mary

Re la ti ons bet we en the Ser bian Ort ho dox Church and the 
Cat ho lic Church in the Last De ca des

Pre ce ding the Bre a kup of the Yugo slav Sta te

Re la ti ons bet we en the Ser bian Ort ho dox Church and the Cat ho lic Church we re of gre-
at im por tan ce for Yugo sla via as a co un try in which et hni city was equ a ted with the re li gion 
and in which re la ti ons bet we en two chur ches ha ve de ci si vely af fec ted the re la ti ons bet we-
en the two big gest na ti ons. Chur ches are cer ta inly not di rectly re spon si ble for star ting and 
wa ging wars, but im pos si bi lity of the ir mu tual di a lo gue in fl u en ced the ge ne ral cli ma te in 
the co un try, ra i sing the is sue of the ir mo ral re spon si bi lity.

The cre a tion of the Yugo slav sta te tran sfer red both the Cat ho lic and the Ser bian Ort ho-
dox Church from the po si tion in which they we re pri vi le ged to a po si tion of at le ast the o-
re ti cally equ al. The exi sting ten si ons in mu tual re la ti ons, mi strust and ri val ri es in cre a sed 
from year to year, cul mi na ting on the eve of the Se cond World War and ex pe ri en cing its 
bloody epi lo gue du ring this war.

Yugo slav com mu nists be li e ved that so ci a list so ci ety, ba sed on fe de ral prin ci ples, pro-
vi ding equ al rights to all na ti o nal and et hnic gro ups, wo uld fi  nally era di ca te mi strust and 
ho sti li ti es. In ad di tion, so me of the po stu la tes of sta te po licy to ward re li gion and re li gi o us 
com mu ni ti es we re the po stu la tes of a se cu lar sta te. At he ism was the only pos si ble „re li-
gion” which, un li ke ot her re li gi ons, sho uld not ha ve dis in te gra ting ef fect. Ho we ver, this 
pro ved wrong due to a num ber of re a sons. The en ti re pe riod 1945–1970 co uld be di vi ded 
in to a pe riod of pro no un ced re pres sion of go vern ment agen ci es in re la tion to re li gi o us 
com mu ni ti es and the ir vi si ble re si stan ce un til 1953–54 and the pe riod of adjust ment and 
se arch for a mo dus vi ven di, from the mid-1950s to the mid-1960s.

Re li gi o us com mu ni ti es ope ra ted in spe ci fi c iso la tion, rec ru it ment of the ir re pre sen ta-
ti ves and clergy was con trol led and re stric ted to lo wer so cial stra ta, but they re pre sen ted 
a spe ci fi c chal len ge for sta te po licy and its bo di es un til the end. Awa re ness that re li gion 
can not be eli mi na ted by for ce and by ad mi ni stra ti ve me a su res be ca me ap pa rent very 
soon, but de spi te the fact that re li gi o us com mu ni ti es we re pus hed to so cial mar gin, the ir 
eli mi na tion was much har der than it was tho ught. Cer tain li be ra li za tion of so ci ety in the 
se cond half of the 1960s re ve a led, to the sur pri se of sta te and party bo di es, va ri o us ma ni-
fe sta tion forms of con si de ra ble pre sen ce of re li gi o us com mu ni ti es in so ci ety. Sta te po licy 
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was ap pa rently suc cessful only whi le con trol and re pres sion mec ha nism ope ra ted. With 
the we a ke ning of that ac tion its suc cess be ca me un cer tain.

In the fi rst half of the 1960s, at the ti me of pre pa ra tion and du ring the II Va ti can 
Co un cil and, con cur rently, ne go ti a ti ons bet we en Va ti can and Yugo sla via over the esta-
blis hment of di plo ma tic re la ti ons, cer tain short-li ved con ver gen ce oc cur red bet we en the 
Ser bian Ort ho dox Church and the Cat ho lic Church in Yugo sla via. At the sa me ti me, the 
ba lan ce in the mo der ni za tion of the Yugo slav so ci ety was dis tur bed, pro vo king re tra di-
ti o na li za tion. The Yugo slav fe de ra tion was swept with wa ves of na ti o na lism in al most 
all re pu blics and pro vin ces. To ward the end of 1968 and be gin ning of 1969 non-church 
ac ti vity of re li gi o us com mu ni ti es in ten si fi ed and en com pas sed a wi de ran ge of so cial is su es 
and in many ca ses as su med po li ti cal cha rac ter (na ti o nal re la ti ons, in fl u en ce of re ac ti o nary 
emi gra tion, child and youth re a ring, use of pu blic me dia, cha ri ta ble ac ti vity, ma te rial-fi -
nan cial pro blems, etc.). Re li gi o us com mu ni ti es de ve lo ped the se ac ti vi ti es very ca re fully, 
avo i ding vi o la tion of le gal re gu la ti ons and open con fl icts with so cial in sti tu ti ons. Stron ger 
ten dency to im po se them sel ves as po li ti cal re pre sen ta ti ves of the na tion was no ted among 
cer tain re pre sen ta ti ves of the Cat ho lic Church and the Ser bian Ort ho dox Church. Cat ho lic 
Church press, in par ti cu lar Glas Kon ci la, was par ti cu larly in vol ved in pro mo ting this the sis. 
The Pa tri ar cha te of the Ser bian Ort ho dox Church, thro ugh Pra vo sla vlje, and Pa tri arch Ger-
man in so me of his spe ec hes, at temp ted to im po se the Ser bian Ort ho dox Church as the only 
aut hen tic gu ar dian and pro tec tor of the Ser bian na tion, na ti o nal va lu es and tra di tion.

In the early 1970s con ser va ti ve party ca dres re tur ned to the po li ti cal sce ne, party di sci-
pli ne was re in for ced and at tempts we re ma de to pre vent the mo un ting im por tan ce of re-
li gion. Ho we ver, the cre di bi lity of the tra di ti o nal man ner of sol ving exi sten ti al pro blems 
was in cre a sing. Re li gi o us af fi  li a tion was gro wing in im por tan ce both in terms of cul tu ral 
and na ti o nal cha rac te ri stics of cer tain Yugo slav na ti ons and in terms of ho mo ge ni za tion 
and iden ti fi  ca tion in re la tion to the ot hers. Ho we ver, the con di ti ons in which re li gion 
was re vi ta li zed we re fa vo ra ble for na ti o na li stic and every ot her mi su se of the church. Re-
la ti ons bet we en the Ser bian Ort ho dox Church and the Cat ho lic Church, alt ho ugh ne ver 
good, star ted to ra pidly de te ri o ra te due to a num ber of re a sons. First, in the mid-1980s re-
pre sen ta ti ves of the Ser bian church spo ke abo ut Ko so vo and Me to hi ja as abo ut a Ser bian 
Je ru sa lem. In re spon se to mas si ve Al ba nian de mon stra ti ons in 1981, the Ser bian Ort ho-
dox Church cal led for the de fen se of the na ton’s cra dle. At the sa me ti me, the Cro a tian re-
li gi o us press, Ra dio Va ti can and cer tain re pre sen ta ti ves of the Cat ho lic Church ex pres sed 
the ir sup port to the Al ba nian pur su it of auto nomy in Ko so vo. Se condly, Va ti can pro vi ded 
sup port to the ca u se of the Ma ce do nian Ort ho dox Church. The third re a son re fer red to the 
cam pa ign for be a ti fi  ca tion of Ste pi nac and to the po le mic that fol lo wed over the num ber 
of us tas hi vic tims in the Ja se no vac con cen tra tion camp and suf fe ring of Serbs in the In de-
pen dent Sta te of Cro a tia. The Cat ho lic Church ob jec ted to the Ser bian Ort ho dox Church 
that „Sve to sa vlje as im pe ri a li stic ide o logy of the Ser bian Ort ho dox Church, re pla ced the 
Go spel”. The re we re dis pu tes over the pos si bi lity of the Po pe’s vi sit to Yugo sla via.

With the out bre ak of con fl icts in the Yugo slav ter ri tory in the 1990s re la ti ons bet we en 
the two chur ches ca me to the lo west po int. The top re pre sen ta ti ves of the Ser bian Ort ho-
dox Church and the Cat ho lic Church met on se ve ral oc ca si ons bet we en 1991 and 1994, 
but de spi te sta te ments of good will, the re was no ac tual pro gress in re la ti ons. A dis pu te 
over the num ber of de mo lis hed chur ches, si len ce of the Cat ho lic Church over the po si-
tion of the Ser bian Ort ho dox Church in Cro a tia, po si tion to ward emi gra tion of Serbs and 
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the ir suf fe ring du ring war ope ra ti ons, ha ve ad di ti o nally con tri bu ted to ali e na tion from 
co o pe ra tion and di a lo gue. It se ems that li fe in a com mon co un try was su i ta ble to ne it her 
church and that each of them in ti ma tely dre a med of a co un try in which they wo uld ra i se 
from the po si tion of at le ast the o re ti cally equ al to a pri vi le ged po si tion, and that is what 
ul ti ma tely hap pe ned.
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Др Ве ра ГУ ДАЦ ДО ДИЋ
Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је

ЖЕ НЕ У ДР ЖАВ НОЈ ВЛА СТИ У СР БИ ЈИ У
ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ 20. ВЕ КА

Увод

Рас пад Ју го сла ви је је имао да ле ко се жне по сле ди це на струк ту ру дру штва у Ср-
би ји и ди на ми ку дру штве них про це са. Јед на од по сле ди ца ве за на је за про ме ну по-
ло жа ја и уче шћа же не у др жав ној вла сти и цен трал ним по ли тич ким ин сти ту ци ја ма 
у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји и Ср би ји.

Дру штве ни по ло жај же не

По ло жај же не све до чи о са мом дру штву, од ра жа ва и од сли ка ва до ме те ње го вог 
раз вит ка. У скла ду са тим, уче шће же на у по ли тич ком жи во ту зе мље је дан је од сег-
ме на та и по ка за те ља не са мо еман ци па ци је же не не го и еман ци па ци је це ло куп ног 
дру штва.

Дру штве ни по ло жај же не у Ср би ји1 у по сле рат ном раз до бљу ни је јед но став но 
пра ти ти и ана ли зи ра ти не за ви сно од по ло жа ја же не у Ју го сла ви ји, у ко јој су оне, 

1) Исто ри ја же на је, услов но го во ре ћи, но ви ја област исто риј ске на у ке ко ја и на овим про сто ри ма 
по ста је све по пу лар ни ја. О то ме све до че сту ди је, улав ном но ви јег да ту ма, као што су мо но гра фи ја Не де 
Бо жи но вић: Жен ско пи та ње у Ср би ји у XIX и XX ве ку, Бе о град 1996, и по себ но, збор ник ра до ва: Ср би ја 
у мо дер ни за циј ским про це си ма 19. и 20. ве ка, књ. 2, По ло жај же не као ме ри ло мо дер ни за ци је, Бе о град, 
1998. Број ни ји су со ци о ло шки ра до ви ко ји на раз ли чи те на чи не тре ти ра ју по ло жај же не у са вре ме ном 
дру штву, те раз ли чи те те ме из обла сти род них сту ди ја, а ме ђу ауто ри ма ко ји се ти ме ба ве сва ка ко тре ба 
по ме ну ти Ан ђел ку Ми лић, Ма ри ну Бла го је вић и др. Тренд из у ча ва ња жен ске исто ри је аку е лан је и у 
зе мља ма у окру же њу, и у они ма ко је су са чи ња ва ле ју го сло вен ску др жа ву. По кре ну то је низ ис тра жи-
вач ких про је ка та са овом те ма ти ком, од ко јих су не ки део ши рих ме ђу на род них про је ка та. На свет ском 
ни воу жен ске сту ди је, од но сно сту ди је ро да, у ко ји ма је жен ска исто ри ја, од но сно исто ри ја род них од-
но са, је дан од ње них аспе ка та, већ ду го чи не за себ не ка те дре при мно гим дру штве ним фа кул те ти ма 
и ин те гри са не су у уни вер зи тет ску на ста ву. Та кви трен до ви су и ов де све при сут ни ји. Jедна од ве о ма 
ин спи ра тив них књи га из до ме на жен ске исто ри је ко ја се не дав но по ја ви ла је де ло Ги зе ле Бок, Же на у 
исто ри ји Евро пе, 2005.

Dr RADMILA RADIĆ   Od no si iz me đu Srp ske pra vo slav ne cr kve i Katoličke crkve...
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без об зи ра на све раз ли ке, жи ве ле под за јед нич ким по ли тич ким ко ор ди на та ма и под 
окри љем исте иде о ло ги је и стра те ги је со ци ја ли стич ке др жа ве.

Сли ку дру штве ног по ло жа ја же не у Ср би ји об ли ко ва ло је ви ше чи ни ла ца. На-
кон до ла ска ко му ни ста нa власт на тај по ло жај пре суд но су ути ца ли на сле ђе па три-
јар хал ног, до ми нант но аграр ног срп ског дру штва и тра ди ци о нал ни мо рал, с јед не, 
и дру га чи је по ли тич ке при ли ке у ко ји ма је про кла мо ва на по ли ти ка рав но прав но сти 
же не, с дру ге стра не. Обес пра вље ност же на у сфе ри по ли ти ке ко ја се у Ср би ји, 
по ред оста лог, ма ни фе сто ва ла у то ме што же не ни су има ле пра во гла са, фор мал но 
је пре ва зи ђе на из бор ним за ко ном из 1945. го ди не и Уста вом ФНРЈ из 1946, ко ји је 
же на ма га ран то вао пра во гла са. Оно што је пи та ње по ли тич ких пра ва же на чи ни ло 
спе ци фич ним је сте то да су же не још у то ку ра та би ра ле и би ле би ра не у „ор га не 
на род не вла сти”. У ве ли ком бро ју уче ство ва ле су у из бо ри ма за Уста во твор ну скуп-
шти ну, та ко да је Устав са мо по твр дио, од но сно по ди гао на ни во устав ног на че ла 
пра ва же на ко ја су оне сте кле и за ко ја су се из бо ри ле још то ком ра та, ак тив ним 
уче ство ва њем у ње му.1

Пре не го што при ка же мо уче шће же на у ор га ни ма др жав не вла сти, те у основ-
ним струк ту ра ма по ли тич ке мо ћи, ука за ли би смо на глав не ка рак те ри сти ке по ло жа-
ја же не и по ма ке ко ји су учи ње ни у со ци ја ли стич кој др жа ви. То се пре све га од но си 
на про ме не у прав ном ста ту су же не. Пр вим по сле рат ним уста вом и дру гим за ко ни-
ма уки ну те су не јед на ко сти и дис кри ми на ци ја же не ко је су по сто ја ле на ни воу за-
кон ске ре гу ла ти ве, на гла ше не у до ме ну прав ног по ло жа ја уда те же не, те на след ног 
пра ва.2 

Не по сред но по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, же не у Ср би ји за о ста ја ле су за 
му шкар ци ма ка ко по ни воу пи сме но сти та ко и по до стиг ну том сте пе ну обра зо ва ња 
сте че ног у школ ским обра зов ним ин сти ту ци ја ма. По сто ја ле су из ра же не раз ли ке у 
ни воу пи сме но сти жен ског ста нов ни штва у по је ди ним де ло ви ма зе мље. У окви ру 
Ср би је, нај ви ши про це нат не пи сме них же на био је на Ко со ву, по том у цен трал ној 
Ср би ји, док је на под руч ју Вој во ди не за те че но ста ње пи сме но сти жен ског ста нов ни-
штва би ло не што по вољ ни је. 

У пр вим по сле рат ним го ди на ма ор га ни зо ва ни су број ни кур се ви за опи сме ња-
ва ње у ко је је ма сов но би ло укљу че но и не пи сме но жен ско ста нов ни штво. У по сле-
рат ном раз до бљу еви дент но је осет но сма ње ње бро ја и про цен та не пи сме них же на 
у укуп ној жен ској по пу ла ци ји ста ри јој од 10 го ди на (од 37,5% у 1948. до 11,1% у 
1991).3 Уче шће же на у укуп ном бро ју не пи сме них, ме ђу тим, ни је се сма њи ва ло, 
на про тив оно се у ре ла тив ним од но си ма по ве ћа ва ло. Го ди не 1991. од свих не пи сме-
них 80,4% би ле су же не. Не пи сме ност у Ср би ји још увек ни је ис ко ре ње на и по ред 
не су мљи вог на прет ка ко ји је оства рен у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка. Нај ви ше 
не пи сме них је ме ђу ста ри јим же на ма.4 

1) Устав из 1946. го ди не де ци ди ра но је же на ма и му шкар ци ма да вао јед на ка по ли тич ка пра ва. Устав 
ФНРЈ 1946, Слу жбе ни лист, 1. фе бру ар 1946.

2) Не јед на ко сти су би ле за сно ва не на кла у зу ла ма Срп ског гра ђан ског за ко ни ка. О то ме ви де ти ви ше 
у: Др Ма ри ја Дра шкић, Др Ол га По по вић-Об ра до вић, „Прав ни по ло жај же не пре ма Срп ском гра ђан ском 
за ко ни ку (1844–1946)”, Ср би ја у мо дер ни за циј ским про це си ма 19 и 20 ве ка, 2, Бе о град, 1998.

3) Ста ти стич ки го ди шњак Ју го сла ви је 2000, Са ве зни за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2000, стр. 62. 
4) По чет ком 21. ве ка кон цен тра ци ја не пи сме ног жен ског ста нов ни штва у гру пи пре ко 65 го ди на жи-

во та је још на гла ше ни ја. У струк ту ри не пи сме ног жен ског ста нов ни штва пре о вла ђу ју нај ста ри је же не, 
од свих не пи сме них же на ви ше од две тре ћи не би ле су ста ри је од 65 го ди на. Же не и му шкар ци у Ср би ји, 
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram me, Бе о град, 2005, стр. 37. 
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Шко ло ва ње у основ ним шко ла ма у Ср би ји за ко ном је про пи са но за сву де цу. 
Оно је би ло оба ве зно и у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, а школ ска оба ве за у Ср би ји фор-
мал но је по сто ја ла и ра ни је, кра јем 19. ве ка. Основ ним шко ло ва њем, ме ђу тим, ни су 
би ла об у хва ће на сва де ца. Де вој чи це, по себ но оне ко је су жи ве ле у си ро ма шним и 
пла нин ским кра је ви ма, че сто су оста ја ле ван до ма ша ја шко ла. Обра зов ни ни во жен-
ске де це сти цан кроз др жав не школ ске ин сти ту ци је у пр вим по сле рат ним го ди на ма 
још увек је био ве о ма скро ман. Ви ше од по ло ви не же на у Ср би ји је би ло без шко ле 
или је има ло са мо три раз ре да, а рет ке су би ле оне ко је су има ле школ ску спре му 
ви шу од че ти ри раз ре да основ не шко ле. До след но спро во ђе ње за ко на о оба ве зном 
осмо го ди шњем шко ло ва њу и ре ла тив но ви сок сте пен об у хва та де це основ ним обра-
зо ва њем, ја ча ње и ши ре ње школ ске мре же, стал ни раст про цен та упи са не жен ске 
де це у основ не шко ле, ко ји се из јед на ча вао са про цен том упи са них де ча ка, би ли су 
глав на обе леж ја раз во ја основ ног шко ло ва ња у Ср би ји.

У по сле рат ном раз до бљу кон ти ну и ра но се по ве ћа вао и број уче ни ца ко је су 
по ха ђа ле сред ње шко ле. Број уче ни ца у свим сред њим шко ла ма имао је тен ден ци ју 
ве ћег ра ста не го број уче ни ка. По след њих де це ни ја два де се тог ве ка ни је би ло сред-
њо школ ских ин сти ту ци ја у ко је се же не ни су упи си ва ле. Без об зи ра на ту чи ње ни-
цу, оне су се усме ра ва ле и кон цен три са ле углав ном на по је ди не обра зов не про фи ле. 
По ред гим на зи ја, жен ска омла ди на је би ла усме ре на на шко ле ве за не за услу жну, 
здрав стве ну, про свет ну и тек стил ну де лат ност, што је усло ви ло фе ми ни за ци ју по је-
ди них обра зов них про фи ла.1

У дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка по бољ ша на је обра зов на струк ту ра ста нов-
ни штва, а на пре дак је за бе ле жен и у раз вит ку ин сти ту ци ја ви шег и ви со ког обра зо-
ва ња, по себ но то ком се дам де се тих го ди на. Обра зо ва њем на нај ви шим ни во и ма шко-
ло ва ња об у хва ће не су и же не. Оне су че шће не го ра ни је сти ца ле ви со ко обра зо ва ње 
и не са мо да су сма њи ле раз ли ке ко је су у том по гле ду по сто ја ле из ме ђу му шка ра ца 
и же на, већ су се по сво јој за сту пље но сти у ви со ко школ ским ин сти ту ци ја ма из јед на-
чи ле са њи ма. По след њих го ди на два де се тог ве ка не што пре ко по ло ви не од укуп ног 
бро ја сту де на та, али и оних ко ји су за вр ша ва ли сту ди је би ле су же не.2 У ре ла тив ним 
од но си ма же не су нај при сут ни је на пе да го шким и на став нич ким фа кул те ти ма, фар-
ма це ут ским, фи ло зоф ским и фи ло ло шким, као и на де фек то ло шким фа кул те ти ма. 
Обра зов на струк ту ра ста нов ни штва, ма да по вољ ни ја од пред рат не, још увек ни је 
за до во ља ва ју ћа. Не што ви ше од по ло ви не ста нов ни ка има за вр ше ну са мо основ ну 
шко лу или ни је до кра ја за вр ши ло ни њу. Оно што ов де на гла ша ва мо је сте чи ње ни-
ца да је у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка сма ње на не сра зме ра из ме ђу обра зов ног 
ни воа же на и му шка ра ца. Упра во је шко ло ва ње и обра зо ва ње онај сег мент дру штве-
ног жи во та у Ср би ји у ко јем же не ни су по ти сну те у дру ги план и у ко јем су, у од но-
су на прет ход на вре ме на, оне оства ри ле зна тан на пре дак. 

Де це ни је по сле рат ног раз во ја у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји и Ср би ји би ле су 
обе ле же не и по ра стом сто пе рад не ак тив но сти же на. Про це нат уче шћа же на у укуп-
ном бро ју за по сле них кон ти ну и ра но се по ве ћа вао. До сре ди не осам де се тих го ди на 
про сеч на сто па ра ста за по сле них же на на под руч ју Ју го сла ви је, али и у окви ри ма 
Ср би је углав ном је би ла ви ша од про сеч не сто пе ра ста свих за по сле них.

1) По чет ком 80-их го ди на у Ср би ји је у сред ње шко ле би ло упи са но 57,5% од укуп не жен ске омла ди-
не ста ро сти од 15 до 19 го ди на. На под руч ју уже Ср би је и Вој во ди не сто па об у хва та из но си ла је око 60%, 
а на Ко со ву је би ла ис под 50%. Ан ђел ка Ми лић, Же не, по ли ти ка, по ро ди ца, Бе о град, 1994, стр. 44.

2) Ста ти стич ки го ди шњак Ју го сла ви је 2000, Бе о град, 2000, стр. 377.
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Оства ре но пра во же не на рад је кључ на ка те го ри ја еман ци па ци је же на у со ци ја-
ли стич ким зе мља ма. У до ку мен та ци ји жен ске ор га ни за ци је, ме ђу тим, мо гу се про-
на ћи тек сто ви ко ји ука зу ју на рас ко рак из ме ђу про кла мо ва не по ли ти ке јед на ко сти 
по ло ва у свим сфе ра ма жи во та, нор ма тив них га ран ци ја о рав но прав но сти же не и 
прак се ко ја је по не кад то оне мо гу ћа ва ла.

Кра јем осам де се тих го ди на, услед дру штве не, а пре све га еко ном ске и по ли тич-
ке кри зе, опа дао је број за по сле них ли ца. У по след њој де це ни ји два де се тог ве ка 
удео же на у укуп ном бро ју за по сле них у Ср би ји кре тао се на ни воу од око 40%. Ве-
ћи на за по сле них же на је ра ди ла у при вред ним де лат но сти ма. Оне су, та ко ђе, има ле 
ви сок удео ме ђу свим за по сле ним ли ци ма у ван при вред ним де лат но сти ма. Нај че-
шће су би ле за по сле не у др жав ном сек то ру. Ја ча ње при ват ног сек то ра у по след њој 
де це ни ји два де се тог ве ка до ве ло је и до по ра ста бро ја же на ко је су се за по шља ва ле 
у ње му.

Ни је би ло обла сти и про фе си је у ко ји ма ни су при сут не же не, што је зна чај на 
раз ли ка у од но су на прет ход на вре ме на. Упр кос то ме, ипак је оп ста ја ла фе ми ни за-
ци ја по је ди них за ни ма ња и про фе си ја. Са ви со ким про цен том же не су за сту пље не 
у обла сти здрав ства, уго сти тељ ства, кул ту ре и обра зо ва ња, по себ но на ни жим ни во-
и ма шко ло ва ња, у обла сти ко мер ци јал них услу га. Оне пре о вла ћу ју и у по је ди ним 
гра на ма ин ду стри је, а ти пи чан при мер за то је тек стил на ин ду стри ја. 

Ис тра жи ва ња за сно ва на на ана ли зи од но са про сеч них пла та за по сле них же на и 
про сеч них лич них до хо да ка по гра на ма де лат но сти, као и ком па ра ци ји пла та пре ма 
обра зов ном ни воу, по ка зу ју да по сто ји раз ли ка у ви си ни за ра да му шка ра ца и же на. 
По ви си ни при ма ња же не се у про се ку кре ћу на ни воу од око 90% про сеч ног лич ног 
до хот ка, а у при вред ним де лат но сти ма и ни же. 

Те жње ка све ма сов ни јем за по шља ва њу жен ског ста нов ни штва пра ти ло је и 
уве ћа ње бро ја же на ко је су же ле ле да се за по сле а ни су то мо гле. Удео же на ме ђу 
ли ци ма ко ја су тра жи ла за по сле ње углав ном је био око или из над по ло ви не. Оне су 
чи ни ле ве ћи ну не за по сле них. 

У по след њој де це ни ји два де се тог ве ка ве ли ки број за по сле них љу ди био је на 
тзв. „при нуд ном од мо ру”, а ме ђу њи ма је би ло пу но же на. У Ср би ји и СР Ју го сла ви-
ји по сто јао је и иле га лан рад, тзв. „рад на цр но”, а пре ма не ким про це на ма тре ћи ну 
ли ца ко ја ра де на иле гал ном тр жи шту чи не же не.

Про це нат же на ко је су на ру ко во де ћим по ло жа ји ма у Ју го сла ви ји и Ср би ји био 
је и остао ве о ма скро ман. Ма сов но за по шља ва ње же на ни је би ло пра ће но аде кват-
ном пар ти ци па ци јом же на на ру ко во де ћим ме сти ма. Оне су мно го ре ђе не го му шкар-
ци би ле на по зи ци ја ма на ко ји ма се од лу чу је.

За кон за бра њу је пол ну дис кри ми на ци ју у рад ном од но су, али по је ди ни ин ди ка-
то ри ука зу ју на по сто ја ње ње них ма ње или ви ше ви дљи вих об ли ка у прак си.1

Сла бље ње па три јар хал ног мо де ла и тран сфор ма ци ја тра ди ци о нал не по ро ди це 
на овом под руч ју би ла је усло вље на мно гим чи ни о ци ма, али нај ви ше ути ца ја на њу 
у про те клим де це ни ја ма има ле су фор си ра на ин ду стри ја ли за ци ја зе мље, де а гра ри-
за ци ја ста нов ни штва, али и ма сов ни је обра зо ва ње и за по шља ва ње же на. По сле рат-
ни пе ри од ка рак те ри са ло је и ин тен зи ви ра ње про це са ну кле а ри за ци је по ро ди це. 
У окви ри ма Ср би је еви дент но је сма ње ње бро ја чла но ва по јед ном до ма ћин ству и 

1) Ви де ти: Ве ра Гу дац До дић, „За по шља ва ње же на у Ср би ји и Ју го сла ви ји у дру гој по ло ви ни 20. 
ве ка„, Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју, 1–3/2003, Бе о град, 2004, стр. 87–107.
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сма њи ва ње бро ја срод ни ка ко ји жи ве у окви ру јед не по ро ди це. Под руч је Ко со ва је 
је ди но у ко јем је до шло до по ра ста ве ли чи не про сеч ног до ма ћин ства, од но сно у ко-
јем је ре ги стро ван по раст бро ја чла но ва по јед ном до ма ћин ству.1

Опа да ње на та ли те та, сма њи ва ње бро ја де це по по ро ди ци, сма њи ва ње при род-
ног при ра шта ја ста нов ни штва, оп ште су тен ден ци је ко је ка рак те ри шу цен трал ну 
Ср би ју и Вој во ди ну. По сле ди це окол но сти да ста нов ни штво у Ср би ји ста ри су по-
раст бро ја ста рач ких до ма ћин ста ва и по раст са мач ких до ма ћин ста ва у ста ри јој по пу-
ла ци ји ста нов ни штва, али и сма ње ње бро ја за кљу че них бра ко ва. 

Од но си у бра ку и по ро ди ци, као и од но си ро ди те ља и де це прав но су ре гу ли са-
ни За ко ном о бра ку и по ро дич ним од но си ма. Су пру жни ци су рав но прав ни и из јед на-
че ни по сво јим пра ви ма и ду жно сти ма у бра ку, као и у вр ше њу ро ди тељ ског пра ва 
и ис пу ња ва њу ду жно сти пре ма сво јој де ци. Пра во на раз вод је ли бе ра ли зо ва но, а 
по сту пак за раз вод по кре ће се ту жбом јед ног или оба брач на дру га или пред ло гом 
за спо ра зум ни раз вод бра ка. 

Не јед на ко сти и раз ли ке ко је се у окви ри ма по ро ди це ус по ста вља ју из ме ђу му-
шкар ца и же не, од но сно ко је и да ље оп ста ју на ни воу уче шћа у по ро дич ном ра ду, 
зна чај но ути чу и об ли ку ју дру штве ни по ло жај же не. Оне огра ни ча ва ју и успо ра ва ју 
про фе си о нал ну афир ма ци ју же на и сма њу ју мо гућ но сти и ин те ре со ва ња за њи хов 
по ли тич ки ан га жман и уче шће у по ли тич ком жи во ту. Јед на кост и рав но прав ност 
су пру жни ка пред за ко ном ни је ус пе ла да у пот пу но сти пре ва зи ђе уста ље не си сте-
ме вред но сти и на чин раз ми шља ња о тра ди ци о нал ним уло га ма му шкар ца и же не у 
по ро ди ци. Упр кос мно гим про ме на ма у из гле ду и функ ци о ни са њу по ро ди це, свест 
о пол ним уло га ма у ње ном окви ру би ла је нај твр до кор ни ја и про ме не ко је су се на 
том ни воу од ви ја ле ни су би ле до вољ не да оства ре рав но прав ност же не у основ ном 
сег мен ту дру штва – по ро ди ци. Еко ном ска и прав на еман ци па ци ја же не ни је до ве ла 
до зна чај ни је про ме не тра ди ци о нал не сли ке же не у до ме ну по ро дич них од но са.

На сто ја ња Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је да по же љан мо дел, за ми шље ну 
иде ал ну сли ку же не ре а ли зу је у сва ко днев ном жи во ту и убла жи про ти ву реч но сти 
ко је је но си ла дру штве на уло га за по сле не же не-мај ке, ре зул то ва ла су по ве ћа њем 
дру штве не бри ге о де ци, те осни ва њем др жав них ја сли ца и об да ни шта. Услу ге тих 
уста но ва би ле су по при сту пач ним це на ма, ко је су нај че шће би ле до ступ не сви ма. У 
по сле рат ном раз до бљу број ових уста но ва је био у по ра сту до сре ди не осам де се тих 
го ди на, ка да их је нај ви ше ре ги стро ва но. До кра ја осам де се тих го ди на, из го ди не у 
го ди ну ра стао је и број ко ри сни ка. Све ве ћа рас про стра ње ност ових уста но ва у про-
те клим де це ни ја ма ипак ни је увек би ла до вољ на, а по сто је ћи ка па ци те ти по не ка да 
ни су мо гли да за до во ље по тре бе свих за ин те ре со ва них ро ди те ља и њи хо ве де це. 
По сле ди ца то га је че сто био ве ли ки број де це по јед ној гру пи. Кра јем де ве де се тих 
го ди на у ја сли це и об да ни шта би ла је упи са на око пе ти на де це пред школ ског уз ра-
ста. Ма њак др жав них об да ни шта и ја сли ца ис по ља ва се и у чи ње ни ци да мно ги 
ро ди те љи ни су ус пе ли да упи шу сво ју де цу у њих. По след њих го ди на услу ге за чу-
ва ње и не гу де це у др жав ним ја сли ца ма и вр ти ћи ма све су ску пље. Оне су и по ред 
то га још увек нај при сту пач ни ји вид по мо ћи за по сле ним мај ка ма. У Бе о гра ду и Ср-

1) Број ста нов ни ка по јед ном до ма ћин ству у Ср би ји сма њен је са 4,4 у 1948. го ди ни на 3,6 у 1991. 
Ве ли чи на про сеч ног до ма ћин ства ва ри ра у раз ли чи тим под руч ји ма Ср би је. По чет ком 90-их го ди на број 
ста нов ни ка по јед ном до ма ћин ству у цен трал ној Ср би ји био је 3,4 (пре ма 4,5 у 1948. го ди ни), Вој во ди ни 
2,9 (пре ма 3,6), а на Ко со ву 6,8 (пре ма 6,4). Де мо граф ска ста ти сти ка 1997, Бе о град, 1999, стр. 27. The 
World`s Wo men 2000, Trends and Sta ti stic, Uni ted Na ti ons, New York, стр. 50.

Др ВЕРА ГУДАЦ ДОДИЋ  Же не у др жав ној вла сти у Ср би ји у другој половини 20. века
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би ји по сто је и при ват ни вр ти ћи, али је це на ко ју ро ди те љи пла ћа ју за сме штај де це 
у њих знат но ви ша и не до ступ на про сеч ној по ро ди ци. 1

Оче ки ва но тра ја ње жи во та за же не у Ју го сла ви ји и Ср би ји у по сле рат ном пе ри-
о ду има ло је те жњу по ра ста. Де ве де се тих го ди на оче ки ва но тра ја ње жи во та за же не 
бе ле жи из ве сна ко ле ба ња, стаг на ци ју, а у по је ди ним го ди на ма и сма ње ње. 

У по след њој де це ни ји два де се тог ве ка у Ср би ји је до шло до по гор ша ња здрав-
стве ног ста ња же на. Ви ше го ди шња еко ном ска кри за у Ср би ји, на ста вље на у усло ви-
ма тзв. тран зи ци је, ма ни фе сто ва ла се, по ред оста лог, и у сни жа ва њу ни воа др жав не 
здрав стве не за шти те и по гор ша њу здра вља ста нов ни ка. Из два ја ња за здрав стве ну 
за шти ту у Ср би ји ни су про цен ту ал но ма ла, али услед опа да ња дру штве ног про из-
во да, по ре ал ној вред но сти де ве де се тих го ди на осет но су сма ње на, го то во пре по ло-
вље на. Ово ме тре ба до да ти број не стре сне си ту а ци је ко ји ма је би ло из ло же но ста-
нов ни штво у Ср би ји и Ју го сла ви ји, из ра же не не ста ши це ле ко ва ка рак те ри стич не за 
по је ди не пе ри о де, дра стич но опа да ње жи вот ног стан дар да, ко је се по ред оста лог 
од ра жа ва ло и на ква ли тет ис хра не итд.

Уче шће же на у ин сти ту ци ја ма др жав не вла сти

Сте пен дру штве не афир ма ци је же на, по ред оста лог, од ре ђен је и њи хо вим уче-
шћем у ор га ни ма др жав не вла сти и ан га жма ном у по ли ти ци. Је дан од основ них 
по ка за те ља пар ти ци па ци је же на у по ли тич ком жи во ту зе мље је сте за сту пље ност 
тј. про це нат же на у скуп шти на ма. У раз до бљу вла да ви не Ко му ни стич ке пар ти је 
у Ју го сла ви ји, у Са ве зној скуп шти ни Ју го сла ви је до кра ја осам де се тих го ди на тај 
про це нат је осци ли рао у раз ли чи тим ета па ма, али ни у јед ном пе ри о ду ни је пре ва зи-
шао ни во од 20%. Нај ви ши про це нат же на у Са ве зној скуп шти ни за бе ле жен је 1963, 
ка да је из но сио 19,6%. До 1990. го ди не про це нат уче шћа же на у Скуп шти ни Ср би је 
та ко ђе је бе ле жио осци ла ци је у раз ли чи тим го ди на ма, а нај ви ши је био 1982. Те 
го ди не же не су у Скуп шти ни Ср би је би ле за сту пље не са 27,6%, а у По кра јин ској 
скуп шти ни Вој во ди не са 29,8%.2

У со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји и Ср би ји пи та ње уче шћа же на у нај ви шем пред-
став нич ком те лу др жа ве че сто је би ло ви ше ре зул тат за до во ља ва ња од ре ђе них кво та, 
а ма ње ствар ног при су ства же на у по ли ти ци. То је усло ви ло да не ке же не оба вља ју ви-
ше функ ци ја и да се на по је ди ним ме сти ма оне тре ти ра ју као „пред став ни ци по ла”.3

У из бо ри ма за ор га не др жав не вла сти, кра јем че тр де се тих и по чет ком пе де се-
тих го ди на и по ред ре ла тив но ви со ког од зи ва и уче шћа же на на из бо ри ма, иза бра но 

1) Ви де ти: Ве ра Гу дац До дић, „Дру штве на бри га о де ци у Ср би ји„, То ко ви исто ри је, 3–4/2005, Бе о-
град, 2005, стр. 233–247.

2) До кра ја пе де се тих го ди на уче шће же на у Са ве зној скуп шти ни Ју го сла ви је ни је пре ла зи ло ни во 
од 7%. Го ди не 1963. же не су би ле за сту пље не са 19,6%, 1967. са 13,3%; 1969. са 8,1%; 1974. са 13,6%; 
1978. са 17,2%; 1982. са 17,5%; 1986. са 16,2%. Про цен ту ал но уче шће же на на ни воу Ре пу блич ке скуп-
шти не Ср би је, кра јем пе де се тих го ди на, 1958. би ло је 9,7%; 1963. – 16,1%; 1967. – 11,4%; 1969. – 7,6%; 
1974. – 19,1%; 1978. – 25,6%; 1982. – 27,6%; 1986. – 23,5%. Же на у дру штву и при вре ди Ју го сла ви је, 
Ста ти стич ки бил тен 788, Бе о град, 1973, стр. 62; Же на у при вре ди и дру штву СФР Ју го сла ви је, основ ни 
по ка за те љи, Бе о град, 1975, стр. 4; Не да Бо жи но вић, Жен ско пи та ње у Ср би ји у XIX и XX ве ку, Бе о град, 
1996, стр. 249.

3) Исто риј ски ар хив Бе о гра да, Кон фе рен ци ја за дру штве ну ак тив ност же на, 1962-66, к. 5, Из бор же-
на у пред став нич ка те ла, ру ко вод ства Са ве за ко му ни ста и дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја.
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је ма ло же на. На из бо ри ма за сре ске, град ске и ме сне на род не од бо ре за 1949/50. 
го ди ну про це нат иза бра них же на у Ср би ји је био 7,37% (без МНО), а у Хр ват ској 
8,53 %, Сло ве ни ји 12,04 %, Ма ке до ни ји 5,75% (по да ци се од но се са мо на МНО) и 
Цр ној Го ри 14,05 %. На под руч ју ФНРЈ та да је за пред став ни ке у сре ске, град ске и 
ме сне на род не од бо ре иза бра но 9,19% же на.

По да ци за 1952. го ди ну по ка зу ју још не по вољ ни је ста ње. У Ср би ји је за сре ске, 
град ске и ме сне на род не од бо ре иза бра но 2,08% же на, у Сло ве ни ји 4,53%, Бо сни 
и Хер це го ви ни 1,36%, Ма ке до ни ји 2,6%, Цр ној Го ри 3,76%, (без по да та ка за Хр ват-
ску), а про це нат иза бра них же на на ни воу др жа ве је био 3,32%. Еви дент но је би ло 
сма ње ње иза бра них же на-од бор ни ка. Ви ше же на од бор ни ка је би ра но у град ским 
сре ди на ма, а ма ње у за о ста лим кра је ви ма. Та ко је нпр. у Бе о гра ду, Са ра је ву и За гре-
бу у на род не од бо ре иза бра но око 11% же на, а у Љу бља ни 22,8%.1

Ју го сла ви ја је у по сле рат ном раз до бљу би ла пар тиј ска др жа ва у ко јој су цен три 
по ли тич ке мо ћи би ли у ру ка ма Ко му ни стич ке пар ти је. Пре пли та ње пар тиј ског и 
др жав ног апа ра та на свим ни во и ма, ка дров ска до ми на ци ја ко му ни ста на др жав ним 
функ ци ја ма, као и ути цај ко ји су има ли у свим сфе ра ма дру штве ног и по ли тич ког 
жи во та, офор ми ли су та кво ста ње у ко ме су др жав ни ор га ни, од но сно, ка ко су у 
пр во вре ме на кон осло бо ђе ња на зи ва ни, ор га ни „на род не вла сти” би ли про ду же на 
ру ка Ко му ни стич ке пар ти је. Укуп ну по ли ти ку у зе мљи кре и рао је и фор му ли сао пар-
тиј ски врх. У пр вим по сле рат ним го ди на ма ру ко во де ће је згро Ко му ни стич ке пар ти-
је, ин сти ту ци о на ли зо ва но у По лит би роу ЦК КПЈ рас по ла га ло је по ли тич ком мо ћи 
и нео гра ни че ном вла шћу. По ли ти ка по кре ну та на По лит би роу спро во ђе на је пре ко 
пар тиј ских и др жав них ор га на. У ка сни јим пе ри о ди ма раз вит ка ју го сло вен ске др-
жа ве, у усло ви ма из град ње и ета бли ра ња си сте ма тзв. дру штве ног са мо у пра вља ња, 
Са вез ко му ни ста Ју го сла ви је2 је сво ју уло гу на зи вао во де ћом, усме ра ва ју ћом, али у 
сва ком слу ча ју, ути цај ко му ни ста је све вре ме по сто ја ња со ци ја ли стич ке Ју го сла ви-
је био до ми нан тан. Под та квим окол но сти ма, са ста но ви шта по ли тич ког ан га жма на 
же на, од зна ча ја је би ло њи хо во уче шће у нај ви шим те ли ма КПЈ, од но сно СКЈ, пре 
све га у Цен трал ном ко ми те ту.

Уче шће же на у вр хов ним пар тиј ским те ли ма у Ју го сла ви ји је би ло да ле ко ис под 
пар ти ци па ци је му шка ра ца у њи ма. Ту тврд њу пот кре пљу ју сле де ћи при ме ри. На 
Пе том кон гре су КПЈ у Цен трал ни ко ми тет иза бра не су три же не, од но сно њи хо во 
про цен ту ал но уче шће у вр хов ном пар тиј ском те лу би ло је са мо 4,74%, а на Сед-
мом кон гре су СКЈ у Цен трал ни ко ми тет иза бра но је 5,2% же на. При су ство же на у 
пар тиј ским те ли ма и ко ми те ти ма би ло је знат но ис под про цен ту ал ног уде ла же на 
у члан ству Са ве за ко му ни ста.3 Пар тиј ско ру ко вод ство је би ло све сно те чи ње ни це 
и ма кар на ни воу де кла ра тив ног ука зи ва ло на рас ко рак из ме ђу све ве ћег уче шћа 
же на у при вред ним и ван при вред ним де лат но сти ма и не до вољ ног бро ја же на у 
сaмоуправним и пред став нич ким те ли ма.4 Као узро ци за не до вољ ну дру штве но-по-

1) А. Бе о гра да, Кон фе рен ци ја за дру штве ну ак тив ност же на, 1953-60, к. 3, Из ве штај Из вр шног од бо-
ра Цен трал ног од бо ра АФЖ-а Ју го сла ви је Че твр том кон гре су, „О ра ду АФЖ-а од 3 до 4 кон гре са”. 

2) Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је је на Ше стом кон гре су, одр жа ном 1952. го ди не, про ме ни ла 
име у Са вез ко му ни ста Ју го сла ви је.

3) Мр Ђу ра Кне же вић, „Из бор же на у свје тлу ка дров ске по ли ти ке Са ве за ко му ни ста„, у : Же на, ча-
со пис за знан стве на, дру штве на и кул тур на пи та ња о мје сту и уло зи же не и по ро ди це у дру штву, За греб, 
број 5, 1979, стр. 75.

4) Ј. Б. Ти то је на Де ве том кон гре су СКЈ ре као: „Са вез ко му ни ста мо ра ће убу ду ће да по све ти ве ћу 
па жњу обез бе ђи ва њу ствар не рав но прав но сти же на. Што се ти че оп штих на че ла – ту не ма не спо ра зу-
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ли тич ку ак тив ност же на нај че шће су на во ђе ни ни ска ква ли фи ка ци о на струк ту ра, те 
њи хо ва „оп те ре ће ност по сло ви ма у до ма ћин ству и по ди за њу де це”. Уочен је та ко ђе 
и зна чај дру штве не ори јен та ци је же не об ли ко ва не још увек при сут ним тра ди ци о-
нал ним схва та њи ма о ме сту и уло зи же не у дру штву.

Уче шће же на у Цен трал ном ко ми те ту СКЈ и ре пу блич ким и по кра јин ским цен-
трал ним ко ми те ти ма 1963. го ди не, из ра же но у про цен ти ма, при ка за но је у на ред ној 
та бе ли.1 

Та бе ла 1
Про це нат же на у цен трал ним ко ми те ти ма Са ве за ко му ни ста

ЦК СК Ју го сла ви је  5,2%

ЦК СК Ср би је 10,1%

ЦК СК Бо сне и Хер це го ви не  9,6%

ЦК СК Цр не Го ре  7,4%

ЦК СК Хр ват ске 11,3%

ЦК СК Ма ке до ни је  8%

ЦК СК Сло ве ни је  15,2%

ЦК СК Вој во ди не  8,9%

ЦК СК Ко со ва и Ме то хи је 7,2%

У оп штин ским ко ми те ти ма Са ве за ко му ни ста та да је би ло 11% же на, а у сре-
ским ко ми те ти ма 14,5%. 

Ка да се по сма тра нај ви ше пар тиј ско те ло, ста ње је сре ди ном се дам де се тих го ди-
на би ло тек не што по вољ ни је, ма да је и та да за сту пље ност же на у ње му би ла да ле ко 
ис под про цен ту ал ног уде ла му шка ра ца. Го ди не 1974. у Цен трал ном ко ми те ту Са ве-
за ко му ни ста Ју го сла ви је је би ло 11% же на, а 1978. 11,5%.2

Илу стра тив ни су и по да ци ко ји се од но се на сре ди ну се дам де се тих го ди на, а 
ко ји су из не ти на сед ни ци Са ве зне кон фе рен ци је ССРНЈ. Пре ма њи ма је та да у 
Пред сед ни штву СКЈ од 50 чла но ва би ла са мо јед на же на, у Пред сед ни штву Са ве зне 
кон фе рен ци је Со ци ја ли стич ког са ве за од 50 чла но ва две же не, у Пред сед ни штву 
Ве ћа Са ве за син ди ка та Ју го сла ви је од 144 чла на три де сет три же не, у Пред сед ни-
штву Са ве за со ци ја ли стич ке омла ди не од 39 чла но ва осам же на, у Пред сед ни штву 
СУБ НОР-а од 22 чла на две же не, а ме ђу 792 функ ци о не ра у Фе де ра ци ји, ју на 1975. 

ма, али за са да шњу дру штве ну прак су све ви ше по ста је ка рак те ри стич на про ти вур јеч ност из ме ђу све 
ве ћег уче шћа же на у ин ду стри ји, по љо при вре ди, здрав ству, школ ству и дру гим дје лат но сти ма и стал ног 
опа да ња бро ја же на у са мо у прав ним ор га ни ма и пред став нич ким ти је ли ма.” На ве де но пре ма: Мр Ђу ра 
Кне же вић, н. д., стр. 75.

1) ИАБ, Кон фе рен ци ја… , Ин фор ма ци је о ра ду оп штин ске кон фе рен ци је же на, 1965.
2) Мр Ђу ра Кне же вић, н. д., стр. 76
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го ди не би ла је 41 же на, од но сно 5,2%.1 Ови по да ци по ка зу ју сла бу за сту пље ност 
же на и у нај ви шим те ли ма дру гих дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја.

Уче шће же на у ор га ни ма др жав не вла сти и дру штве но-по ли тич ким ор га ни за ци-
ја ма у глав ном гра ду Ју го сла ви је по чет ком 60-их го ди на при ка за ће мо на при ме ру 
две бе о град ске оп шти не. Го ди не 1961. на под руч ју оп шти не Но ви Бе о град у оп штин-
ском ве ћу је од 40 од бор ни ка би ло че ти ри же не, а у 14 са ве та На род ног од бо ра од 
151 чла на два де сет се дам же на. У ко ми си ја ма На род ног од бо ра је од 33 чла на би ло 
је да на ест же на. Удео же на у ру ко вод стви ма дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја 
на Но вом Бе о гра ду је био сле де ћи: у оп штин ском од бо ру Со ци ја ли стич ког са ве за 
и ко ми си ја ма је од 120 чла но ва би ло се дам на ест же на; у пет ме сних ор га ни за ци ја 
Со ци ја ли стич ког са ве за од 225 чла но ва че тр де сет и јед на же на, а у оп штин ском 
ко ми те ту СК од 35 чла но ва се дам же на. Исто вре ме но уку пан број чла но ва СКЈ на 
те ри то ри ји Но вог Бе о гра да је био 3.278 од че га 809 же на, а ме ђу 13.262 чла на Со ци-
ја ли стич ког са ве за би ла је 6.361 же на.2 Те го ди не, у бе о град ској оп шти ни Чу ка ри ца, 
у оп штин ском ве ћу од 60 од бор ни ка, би ло је шест же на, у Ве ћу про из во ђа ча од 60 
од бор ни ка, две же не, а у са ве ти ма на род них од бо ра од 153 чла на че тр на ест же на. У 
ко ми си ја ма На род ног од бо ра ни је би ло же на.3

Про це нат иза бра них же на ва ри рао је по го ди на ма и углав ном за ви сио од аги-
та ци је и по ли тич ке про па ган де ко ја је прет хо ди ла из бо ри ма. Уко ли ко је у пред из-
бор ној по ли тич кој ак тив но сти би ла на гла ше на кам па ња за ве ће укљу чи ва ње и кан-
ди до ва ње же на у скуп шти не, уто ли ко их је у скуп шти на ма би ло ви ше. Ре зул та ти 
и про цен ти иза бра них же на би ли су раз ли чи ти у по је ди ним под руч ји ма у зе мљи. 
По ја ча на аги та ци ја у ци љу ве ћег из бо ра же на у скуп шти не, сра змер но њи хо вом уче-
шћу и ан га жо ва но сти у дру штве но-по ли тич ком жи во ту, прет хо ди ла је и из бо ри ма 
за 1963. го ди ну, ка да је за бе ле жен нај ве ћи про це нат же на у Са ве зној скуп шти ни.

Ви сок од зив и ма сов но уче шће же на на из бо ри ма по твр ђу ју по да ци за град Бе-
о град, 1963. го ди не. Про це нат же на ко је су та да иза шле на из бо ре био је 92,1%. У 
оп штин ске скуп шти не кан ди до ва на је укуп но 571 же на, од но сно 19,7% од укуп но 
кан ди до ва них ли ца. Иза бра но је 317 же на, од но сно 18,9% од укуп но иза бра них од-
бор ни ка у оп штин ским скуп шти на ма.

Струк ту ра иза бра них од бор ни ца пре ма го ди на ма ста ро сти от кри ва да је нај ви-
ше же на од бор ни ца у оп штин ским скуп шти на ма има ло из ме ђу три де сет и че тр де-
сет го ди на, 172. До три де сет го ди на ста ро сти има ло је 85 од бор ни ца, а пре ко че тр-
де сет го ди на, 60 же на. Ме ђу од бор ни ца ма нај ви ше је би ло про свет них рад ни ца, 
73, слу жбе ни ца 64, здрав стве не рад ни це, 33 и рад ни ца у про из вод њи 30.4 Нај ви ше 
же на-од бор ни ца је има ло сред њу струч ну спре му (123) и ви со ку струч ну спре му 
(110). Са мо јед на же на ни је за вр ши ла основ ну шко лу, а ни пр ва че ти ри раз ре да.5

1) На ве де но пре ма: Мр Ђу ра Кне же вић, н. д., стр. 76. 
2) ИАБ, Кон фе рен ци ја…, к. 4, Сте но граф ске бе ле шке са осни вач ке скуп шти не Оп штин ске кон фе-

рен ци је за дру штве ну ак тив ност же на Но вог Бе о гра да, одр жа не 6. 11. 1961. го ди не, Из ве штај: „По ло жај 
и про бле ми же на у на шој ко му ни”.

3) ИАБ, Кон фе рен ци ја…, к. 4, Са осни вач ке скуп шти не Оп штин ске кон фе рен ци је за дру штве ну 
ак тив ност же на оп шти не Чу ка ри ца, 1961.

4) Нај ви ше же на свр ста но је у ка те го ри ју оста ли, њих 81.
5) Оста ле же не-од бор ни це има ле су ви шу школ ску спре му – 30, основ ну шко лу – 26, че ти ри раз ре да 

основ не шко ле – 21, а под ка те го ри јом оста ли упи са но је 6 же на. ИАБ, Кон фе рен ци ја…к. 5, Уче шће у 
из бо ри ма и из бор же на у пред став нич ка те ла 1963. го ди не, Бе о град.
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По сле кон сти ту и са ња оп штин ских скуп шти на ни јед на же на ни је би ла на функ-
ци ји пред сед ни ка ни пот пред сед ни ка оп шти не. Две же не оба вља ле су функ ци је 
пред сед ни ка оп штин ског ве ћа, а њих пет на ест су би ле пред сед ни ци са ве та.

Про це нат за сту пље но сти же на у сре ским скуп шти на ма та да је био 20%.

Та бе ла 2
Же не у оп штин ским скуп шти на ма у Ср би ји 1963.1

СРЕЗ Оп штин ска ве ћа Ве ћа рад. за јед ни ца У од бо ри ма оба ве ћа
број жена              % број же на                % број же на                       %

Бе о град  159                  18,95  157                    18,74  316                             18,9

Ва ље во  31                    4,35  90                    12,89  121                             18,1
За је чар  81                  16,36  87                    18,39  168                             17,3
Кра гу је вац  73                  12,67  92                    17,76  165                             15,1
Кра ље во  55                    7,33  91                    13,11  146                             10,1
Ле ско вац  61                    9,31  107                    17,86  168                           13,02
Ниш  63                  10,61  96                    16,48  159                             13,5
Сме де ре во  83                  12,41  66                    11,76  149                           12,11
С. Ми тро ви ца  57                  15,32  60                    18,46  117                             16,7
Ти то во Ужи це  25                    6,28  57                    14,32  82                             10,1
Зре ња нин  96                  24,18  79                    19,85  175                            22,4
Пан че во  64                  12,13  64                    19,87  128                               20
Су бо ти ца  54                  13,36  77                    19,01  131                            16,1
Но ви Сад  65                  13,52  76                    14,84  141                            14,3
Ко смет  126                  11,23  158                    14,03  284                            13,6
Укуп но 1.093                12,37 1.357                  16,06 2.450                           14,2

Про це нат иза бра них же на у оп штин ске скуп шти не те го ди не, по ре пу бли ка ма, 
при ка зан је у сле де ћој та бе ли.

Та бе ла 3

Ре пу бли ка Про це нат же на у оп-
штин ским ве ћи ма

Про це нат же на у Ве ћу
рад. заједница Укуп но

Бо сна и Хер це го ви на 10,5% 25,7% 18,1%
Цр на Го ра 10,5% 18,4% 14,5%
Хр ват ска 13,8% 25,8% 19,8%
Ма ке до ни ја  9,2% 15,8% 12,5%
Сло ве ни ја 14,2% 26,1% 20,1%
Ср би ја 12,4% 16,1% 14,2%

У со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји же на је оба вља ла кључ ну функ ци ју у вла ди 
СФРЈ са мо у јед ном раз до бљу, и то од 1982. до 1986. го ди не. Пред сед ник Вла де 
та да је би ла Мил ка Пла нинц. 

1) ИАБ, Кон фе рен ци ја…, к. 5, Без по да та ка из: Ва ље ва за јед ну, Кра ље ва два на ест, Ни ша пет, Срем-
ске Ми тро ви це че ти ри, Ужи ца се дам, Пан че ва две, Су бо ти це пет и Ко сме та за три оп шти не.
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По сле пр вих ви ше пар тиј ских из бо ра ко ји су у Ср би ји ор га ни зо ва ни 1990. го ди-
не, про це нат за сту пље но сти же на у Скуп шти ни Ср би је био је скан да ло зних 1,6%. 
Уко ли ко тај про це нат упо ре ди мо са оним ко ји су же не има ле на по след њим из бо-
ри ма у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, го ди не 1986, ка да је њи хо ва за сту пље ност у 
ре пу блич кој скуп шти ни Ср би је би ла 23,5%, та да мо же мо го во ри ти о на гла ше ној 
па си ви за ци ји же на у до ме ну њи хо вог уче шћа и при су ства у нај ви шој ре пу блич кој 
ин сти ту ци ји. Упа дљи во сма ње ње про цен та уче шћа же на у ре пу блич кој скуп шти ни 
ни је би ло ка рак те ри стич но са мо за Ср би ју већ и за дру ге ју го сло вен ске ре пу бли ке. 
Те го ди не про це нат за сту пље но сти же на у ре пу блич кој скуп шти ни Цр не Го ре био 
је 3,2%, док је 1986. го ди не уче шће же на у ре пу блич кој скуп шти ни би ло 11,2%. Го-
ди не 1990. у Скуп шти ни Бо сне и Хер це го ви не же не су би ле за сту пље не са 2,9% у 
од но су на 24,1% у 1986. го ди ни, у Хр ват ској са 5,2% (пре ма 15,8%), Ма ке до ни ји са 
4,2% (пре ма 17,2%) и Сло ве ни ји са 11,2% (пре ма 24%).1 

Убе дљи ва до ми на ци ја му шка ра ца ни је по сто ја ла са мо на ни воу реп блич ких 
скуп шти на. По за вр шет ку из бо ра за Са ве зну скуп шти ну СР Ју го сла ви је, ко ји су одр-
жа ни кра јем 1992. го ди не, у Са ве зној скуп шти ни од 178 по сла ни ка би ло је укуп но 
пет же на или 2,8%. По сле из бо ра за Скуп шти ну Ср би је, де цем бра 1993. го ди не, од 
250 по сла ни ка, же на је би ло 16, од но сно 6,4%. 2

На кон из бо ра 2000. го ди не у Са ве зној скуп шти ни СР Ју го сла ви је би ло је 168 по-
сла ни ка-му шка ра ца и де сет же на.3 Из на ве де них по да та ка про из и ла зи да је уче шће 
же на у Са ве зној скуп шти ни би ло 5,62%.4

По сле ре пу блич ких из бо ра одр жа них у де цем бру 2000. го ди не, по чет ком 2001. 
кон сти ту и са на је Ре пу блич ка скуп шти на, у ко јој је од укуп но 250 по сла ни ка би ло 
27 же на.5 Пре ма тим по да ци ма, про це нат уче шћа же на у ре пу блич кој скуп шти ни је 
био не што по вољ ни ји не го у Са ве зној, јер је из но сио 10,8%.

Ме ђу 27 же на по сла ни ка у срп ском пар ла мен ту, 24 же не су би ле из ко а ли ци је 
стра на ка ДОС, две из СРС-а (Срп ска ра ди кал на стран ка), а јед на из СПС-а (Со ци ја ли-
стич ка пар ти ја Ср би је).6 У Вла ди Ср би је та да је од 17 ми ни ста ра би ло две же не.7

Кван ти та тив ни по ка за те љи ко ји су у тек сту пре зен то ва ни ука зу ју на сла бу за сту-
пље ност же на у основ ним струк ту ра ма по ли тич ке мо ћи. Та кво ста ње је би ло ма ње 
или ви ше из ра же но у по је ди ним пе ри о ди ма у Ју го сла ви ји, а дра сти чан пад уче шћа 
же на у скуп шти на ма ре ги стро ван је по сле пр вих ви ше стра нач ких из бо ра. Упра во 

1) Не да Бо жи но вић, Жен ско пи та ње у Ср би ји у XIX и XX ве ку, та бе ла 14, Уче шће же на у Са ве зној, 
ре пу блич ким и по кра јин ским скуп шти на ма, стр. 249. Ви де ти: Са ња Ћо пић, Бран ки ца Груп ко вић, Гор да-
на Ла зић, Љи ља на До бро са вље вић-Гру јић, Же не у Ср би ји, Да ли смо дис кри ми ни са не?, Бе о град, 2001, 
стр. 35. 

2) Не да Бо жи но вић, н. д.
3) На да Ко ва че вић, „Во ди се му шка по ли ти ка”, По ли ти ка, 4. април 2002.
4) Пре ма др Сло бо дан ки Мар ков, на ста вља се „тренд екс трем не дис кри ми на ци је же на у оба вља њу 

функ ци ја др жав не вла сти”. По пар тиј ској при пад но сти же на-по сла ни ка у Са ве зној скуп шти ни „при мет-
но је да су СПС, ЈУЛ и СРС да ле ви ше ман да та же на ма, не го пар ти је ДОС-а”. Сан дра Ди ми три је вић, 
„Глав не у ку ћи, а не ви дљи ве на вла сти”, По ли ти ка, 21. март 2002. 

5) На да Ко ва че вић, По ли ти ка, н. д.
6) Г. Јо чић, „Ду го пу то ва ње”, По ли ти ка, 27. 4. 2001. На из бо ри ма за ре пу блич ку скуп шти ну од 

укуп ног бро ја кан ди до ва них ли ца, же не су чи ни ле 11,31%. На из бор ним ли ста ма нај ве ћи про це нат же на 
има ла је ССЈ (20,61%), за тим ДОС (14%), ДСП (13,33%), СПО (12,8%), ЈУЛ (10,32%), ССДП (9,17%), 
СРС (8,8%) и СПС (5,2%). Са ња Ћо пић, н. д., стр. 34–35.

7) У на ред ном пе ри о ду до шло је до де ли мич не ре а фир ма ци је же на у по ли ти ци, ко ја се огле да ла и 
у чи ње ни ци да је за пред сед ни ка скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је иза бра на же на, као и да је по ве ћан број 
же на ми ни ста ра у Вла ди Ср би је.

Др ВЕРА ГУДАЦ ДОДИЋ  Же не у др жав ној вла сти у Ср би ји у другој половини 20. века
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та да, под окол но сти ма од су ства ин те ре са по ли тич ких стра на ка за за до во ља ва ње 
ма кар пу ке фор ме при су ства же на у ор га ни ма од лу чи ва ња, из би ла је свом си ли ном 
па три јар хал на свест, ко ја је же ну „вра ти ла та мо где јој је ме сто”, у по ро ди цу и ку ћу. 
Ре зул тат је био ви ше не го очи гле дан: ми нор но при су ство же на у ор га ни ма упра-
вља ња, од но сно сма ње на мо гућ ност пар ти ци па ци је же на у до но ше њу по ли тич ких 
од лу ка.

Пу но је раз ло га за сла бо уче шће же на у ор га ни ма др жав не вла сти. Пре оп те-
ре ће ност же на и окол ност да мно ге од њих ула жу огром ну енер ги ју да од го во ре 
број ним зах те ви ма и спо је раз ли чи те уло ге ко је оба вља ју, на по слу, у ку ћи, у не зи 
и вас пи та ва њу де це, до во де нас до про сте чи ње ни це да оне че сто не ма ју ни вре-
ме на ни ин те ре са за ан га жман у по ли ти ци. Мак си мал на окре ну тост ег зи стен ци ји 
соп стве не по ро ди це и че сто ис цр пљу ју ћи ри там сва ко днев них оба ве за усло вља ва ју 
тро ше ња свих фи зич ких и пси хич ких ре сур са и по тен ци ја ла же не, што по не кад 
узро ку је дис тан ци ра ње од би ло ка квог по ли тич ког ан га жма на. С дру ге стра не, срп-
ско дру штво ни је иму но на уко ре ње на, тра ди ци о нал на гле ди шта да „же не ни су за 
по ли ти ку”, раз ми шља ња по ко ји ма се оне не сна ла зе до бро у њој, а уко ли ко то чи не 
да без у слов но за не ма ру ју по ро ди цу и де цу, што је у су шти ни са мо ра ци о на ли за ци ја 
прет ход ног ста ва.

За кљу чак

Еман ци па ци ја же не у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји и Ср би ји, на гла ше на у до ме-
ну фор мал но-прав них од но са ме ђу по ло ви ма, сла би ла је за те че ну под ре ђе ност же-
не у мно гим обла сти ма дру штве ног жи во та. То се пре све га од но си ло на оства ре ну 
еко ном ску са мо стал ност же на и ре ла тив но ви со ку сто пу њи хо ве рад не ак тив но сти, 
као и на област шко ло ва ња и обра зо ва ња. За га ран то ва на пра ва ко ја су има ле, уз си-
стем со ци јал не за шти те ко ји је до по чет ка де ве де се тих го ди на ре ла тив но успе шно 
функ ци о ни сао, убла жа ва ла су не јед на ко сти ме ђу по ло ви ма. Не јед на ко сти су се одр-
жа ва ле пр вен стве но у до ме ну тра ди ци о нал них уло га у окви ру по ро ди це. У дру гим 
сег мен ти ма дру штве ног жи во та, та мо где је би ло дис кри ми на ци је же не, ви ше се 
мо гло го во ри ти о ње ним при кри ве ним и ма ње ви дљи вим об ли ци ма, а ма ње о тен-
ден ци ји да се огра ни чи дру штве на про мо ци ја же на. Де ве де се тих го ди на у усло ви ма 
гра ђан ског ра та у Ју го сла ви ји, као и дру штве не, еко ном ске и по ли тич ке кри зе ко ја 
је из те ме ља по тре са ла Ср би ју, у прак си је до шло до све до ми нант ни јег при су ства 
му шка ра ца у јав ном и по ли тич ком жи во ту, а же не су све ви ше би ле по ти сну те у 
сфе ру при ват ног, у по ро ди цу и ку ћу. Кри за ко ја се ис по ља ва ла у свим сфе ра ма дру-
штве ног жи во та, до но се ћи оп шти ха ос и без на ђе, ко ју је пра тио су мрак го то во свих 
вред но сти до та да при хва ће ног мо рал ног ко дек са, до ве ла је до по гор ша ња по ло жа ја 
ве ћи не ста нов ни ка, али се по себ но и свом си ли ном ре флек то ва ла на же не. Пад про-
из вод ње, пад за по сле но сти, ар ми ја љу ди на при нуд ним од мо ри ма и исто вре ме ни 
про цват „си ве еко но ми је”, си ро ма штво, до ве де но до гра ни ца крај ње бе де, са мо су 
део сли ке еко ном ских и дру штве них при ли ка у Ср би ји у по след њој де це ни ји два-
де се тог ве ка. Ту де це ни ју ка рак те ри са ло је и ожи вља ва ње па три јар хал не све сти, 
што се упе ча тљи во ма ни фе сто ва ло на при ме ру сма ње ног уче шћа же на у до но ше њу 
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по ли тич ких од лу ка, услед њи хо вог ми нор ног при су ства у Скуп шти ни Ср би је по сле 
пр вих ви ше пар тиј ских из бо ра. Же не су би ле по но во усме ре не да свој жи вот и соп-
стве ну ре а ли за ци ју ви де пр вен стве но кроз по ро ди цу и де цу и то на на чин у ко јем 
пре у зи ма ју на се бе нај ве ћи део од го вор но сти за њу. По мак ко ји су же не учи ни ле 
у до ме ну шко ло ва ња и обра зо ва ња и чи ње ни ца да су се по сво јој при сут но сти у 
сред њим, ви шим и ви со ко о бра зов ним ин сти ту ци ја ма из јед на чи ле са му шкар ци ма, 
по след њих го ди на два де се тог ве ка, услов но го во ре ћи, гу био је на ва жно сти. У усло-
ви ма у ко ји ма се Ср би ја на ла зи ла, ди пло ма, па и она о за вр ше ним фа кул те ти ма, све 
је ма ње би ла га ран ци ја ма те ри јал не си гур но сти, а још ма ње дру штве не афир ма ци је. 
Фор мал на за по сле ност та ко ђе ни је уно си ла спо кој, не са мо за то што су мно ги би ли 
на при нуд ним од мо ри ма, већ и за то што пла те у Ср би ји че сто ни су би ле до вољ не 
ни за ег зи стен ци јал ни ми ни мум. Од 2000. го ди не, у вре ме тран зи ци је тек де ли мич-
но је до шло до ре а фир ма ци је же на у сфе ри по ли ти ке и кул ту ре, али то не зна чи да 
је оп шти по ло жај же на по бољ шан, на про тив, уто ли ко пре што је тран зи ци ја до не-
ла по ве ћа ну не за по сле ност. Уве де на су не ка но ва пра ва и об ли ци за шти те же не, 
као што је слу чај са уво ђе њем по себ ног кри вич ног де ла на си ља у по ро ди ци и др. 
Исто вре ме но, по след њих го ди на си стем др жав не со ци јал не за шти те у Ср би ји све 
је сла би ји, а со ци јал на си гур ност гра ђа на све ма ња. Услу ге уста но ва за не гу и чу-
ва ње де це за по сле них ро ди те ља по ста ју ску пље, а шко ло ва ње све ма ње бес плат но, 
по себ но ви со ко. У усло ви ма ра зо ре не еко но ми је, те сла бље ња свих оних олак ши ца 
ко је је др жа ва у со ци ја ли зму га ран то ва ла, уда те же не су све ма ње у си ту а ци ји да се 
рав но прав но са му шкар ци ма су о ча ва ју са свим оним што тран зи ци ја но си. У оси ро-
ма ше ном срп ском дру штву же не су све ви ше при ну ђе не да се вра те сво јим тра ди ци-
о нал ним уло га ма, или да на пра ве из бор из ме ђу про фе си је и по ро ди це.

Др ВЕРА ГУДАЦ ДОДИЋ  Же не у др жав ној вла сти у Ср би ји у другој половини 20. века
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Sum mary

Wo men in Go vern ment in Ser bia Du ring 
the Se cond Half of 20. Cen trury

Sta tus of wo men re pre sents so ci ety it self and il lu stra tes li mits of its de ve lop ment. 
Ac cor ding to that, par ti ci pa tion of wo men in a co un try’s po li ti cal li fe re pre sents one of 
the seg ments and in di ca tors not only of the eman ci pa tion of wo men, but the eman ci pa tion 
of a so ci ety al to get her. The work il lu stra tes par ti ci pa tion of wo men in Sta te aut ho ri ti es 
and Cen tral po li ti cal in sti tu ti ons wit hin both So ci a li stic Yugo sla via and Ser bia, as well 
as af ter the bre ak down of the co un try, and af ter the fi rst mul ti party elec ti ons. One of the 
ba sic in di ca tors of par ti ci pa tion of wo men in a co un try’s po li ti cal li fe is the pre sen ce, i.e. 
the per cen ta ge of wo men in Par li a ments. Du ring the pe riod of Com mu nist Party ru le in 
Yugo sla via, in the Sta te Par li a ment of Yugo sla via un til the end of 80-ies, this per cen ta ge 
was swin ging in va ri o us sta ges, but its le vel not even in one sin gle pe riod grew hig her 
than 20%. The hig hest per cen ta ge of wo men in the Sta te Par li a ment was no ted in 1963, 
when it was 19.6%. Un til 1990, the num ber of wo men par ti ci pa ting in the Sta te Par li a-
ment was al so swin ging in dif fe rent years, but it hit the hig hest le vel in 1982. That was the 
year when wo men in the Re pu blic Par li a ment of Ser bia to ok 27.6%, and in the Pro vin cial 
Par li a ment of Voj vo di na even 29.8%. In the So ci a li stic Yugo sla via and Ser bia the is sue 
of wo men par ti ci pa ting in the co un try’s hig hest re pre sen ta ti ve body was mo re of ten the 
re sult of sa tisfying cer tain amo unts, and less of the real pre sen ce of wo men in po li tics. 
The per cen ta ge of cho sen wo men va ried in dif fe rent years, and mostly de pen ded on cam-
pa ig ning and po li ti cal pro pa gan da that pre ce ded elec ti ons. Du ring the pre-elec tion ac ti-
vity, the mo re emp ha si zed the cam pa ign for stron ger in vol ve ment and run ning of wo men 
in Par li a ments was, the big ger grew the ir num ber in Par li a ments. Qu an ti ta ti ve in di ca tors 
pre sen ted in the text po int out the un der si zed pre sen ce of wo men in the ba sic struc tu res of 
po li ti cal po wer. Such a con di tion was mo re or less ex pres sed in cer tain pe ri ods in Yugo sla-
via, and a se ve re drop in the num ber of wo men par ti ci pants in Par li a ments has been re gi-
ste red af ter the fi rst mul ti party elec ti ons. In Ser bia, such elec ti ons we re held in 1990, and 
the per cen ta ge of wo men par ti ci pa ting in the Par li a ment of Ser bia equ a led the shoc king 
1.6%. If that re sult is com pa red with the one that wo men ac hi e ved at the last elec ti ons in 
So ci a li stic Yugo sla via in 1986, when the ir pre sen ce in the Re pu blic Par li a ment of Ser bia 
was 23.5%, we can di scuss the phe no me non of wo men gro wing mo re and mo re inac ti ve 
in the fi  eld of the ir par ti ci pa tion and pre sen ce in the hig hest re pu blic in sti tu ti ons. Per cen ta-
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ge of wo men par ti ci pants in the Re pu blic Par li a ment gro wing re mar kably lo wer was not 
dis tin cti ve only for Ser bia, but for the ot her Yugo slav re pu blics as well. The re sult was 
mo re than ob vi o us: the mi nor pre sen ce of wo men in go ver ning bo di es, i.e. the lo we red 
pos si bi lity of wo men par ti ci pa ting in po li ti cal de ci si ons ma king.

Др ВЕРА ГУДАЦ ДОДИЋ  Же не у др жав ној вла сти у Ср би ји у другој половини 20. века
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На та ша МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ
Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је

РЕ ТОР ЗИ ЈА И РЕ ПРЕ СИ ЈА 1944–1945.
– СЛУ ЧАЈ СР БИ ЈЕ –

Увод

Ме ђу узро ци ма ко ји су до ве ли до кр ва вог рас па да Ју го сла ви је и еруп ци је на си-
ља то ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка ис тра жи ва чи су нај че шће по се за ли за оним 
ла ко уоч љи вим, по јед но ста вље ним или сте ре о тип ним ко ји су ви де ли Ср бе као ре ме-
ти лач ки фак тор. При том су се осла ња ли на из во ре дру гог ре да. Рет ко су се тра жи ли 
ду бљи узро ци ко ји су зах те ва ли бо ље по зна ва ње ју го сло вен ске и срп ске исто ри је, 
на ро чи то пе ри о да по сле Дру гог свет ског ра та. У јед ном та квом са гле да ва њу мо гло 
би се уочи ти да је по ли ти ка си ле у ре ша ва њу уну тра шњих пи та ња по сле свет ског 
ра та по ста ла са став ни део по ли тич ке кул ту ре и од и гра ла ве ли ки ути цај на по на-
ша ње глав них фак то ра ју го сло вен ске др жа ве. У том скло пу ве ли ки зна чај има ла 
су пи та ња ре тор зи је и ре пре си је у Ср би ји 1944–1945. го ди не као не ка од нај сло же-
ни јих и нај за ма гље ни јих пи та ња исто ри је со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Ра ди се о 
пр вом ре пре сив ном ци клу су у ко ме се ус по ста вља ла власт Ко му ни стич ке пар ти је 
Ју го сла ви је и у ко ме се она об ра чу на ва ла са иде о ло шким и по ли тич ким про тив ни-
ком – гра ђан ством. Од ли ко вао се ван ред ном упо тре бом си ле, ван суд ских и суд ских 
стре ља ња, кр ше њем до ра та оства ре них до стиг ну ћа у сфе ри гра ђан ских и по ли тич-
ких пра ва и сл. За раз ли ку од ре тор зи је и ње них фор ми (лич но де ље ње прав де, 
лин чо ва ње, де нун ци ја ци ја, од стра њи ва ње иде о ло шких и по ли тич ких про тив ни ка, 
про фе си о нал не и дру ге кон ку рен ци је, ин си сти ра ње на бр зом за до во ље њу прав де 
и од би ја ње да се че ка на ор га ни за ци ју су до ва), ре пре си ја се по ја вљи ва ла као ор га-
ни зо ван на пор но вог ре во лу ци о нар ног по рет ка да у окви ри ма про пи са них прав них 
ака та и ин сти ту ци ја вла сти (али и не про пи са них и ва нин сти ту ци о нал них окви ра) 
од бра ни по стиг ну те ре во лу ци о нар не про ме не. Ове по ја ве, ме ђу тим, ни су ка рак те-
ри стич не са мо за она дру штва ко ја су про шла кроз гра ђан ски рат и оку па ци ју и 
на ро чи то ре во лу ци ју, као што је слу чај са срп ским (и ју го сло вен ским) дру штвом. 
Њих мо же мо на ћи и ка да су у пи та њу не ка дру га дру штва, на при мер француско дру-
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штво по сле ра та.1 Ме ђу тим, по де ље но и оштро по ла ри зо ва но срп ско дру штво под 
оку па ци јом, у ко ме ни су из о ста ле ни тзв. рат не ре тор зи је („ле ва скре та ња” или чет-
нич ки зло чи ни пре ма при ста ли ца ма или сим па ти зе ри ма пар ти за на...),2 иза зва ло је 
сна жне ани мо зи те те, ути ца ло на по на ша ње пар ти зан ских осло бо ди ла ца, по ја ча ло 
те жњу ка осве ти и слич но. На рав но, обе по ја ве оштри је су се ис ка зи ва ле у Ср би ји 
бу ду ћи да се де си ло да се по кло пи ла ре во лу ци о нар на пре си ја са по сто ку па циј ском 
ре тор зи јом. То пред ста вља оте жа ва ју ћу окол ност за ин тер пре та ци ју. Не до ступ ност 
ар хив ске гра ђе, на ро чи то ди рект них ор га на при ну де и су до ва, уз су бјек тив ност по-
сто је ћих, до дат но оте жа ва ис тра жи ва ње ових пи та ња. Ипак у по след њих не ко ли ко 
го ди на учи њен је од ре ђе ни на пре дак у про у ча ва њу. По ја ви ло се ви ше стра них и 
до ма ћих ис тра жи ва ча ко ји су овим пи та њи ма по све ти ли зна чај ну па жњу. Они су 
по ре ди ли на ша и европ ска ис ку ства, кри тич ки ана ли зи ра ли се ћа ња, днев ни ке и ли-
те ра ту ру об ја вље ну у еми гра ци ји, де фи ни са ли по је ди не кон тро вер зе, об ја вљи ва ли 
збир ке до ку ме на та...3

Дру штве ни кон текст ре тор зи је и ре пре си је

Ре пре си ја ју го сло вен ских вла сти над срп ским гра ђан ством, по сле осло бо ђе ња 
Ср би је и Бе о гра да у је сен 1944. го ди не, вр ше на је у спе ци фич ној вој но-по ли тич кој 
и дру штве ној си ту а ци ји ко ју је од ли ко ва ло не ко ли ко еле ме на та: пр во, Ср би ја је сте 
би ла трај но осло бо ђе на, али је рат но ста ње тра ја ло још осам ме се ци и од Ср би је се 
оче ки ва ло да из не се те рет ра та; дру го, осло бо ђе ње је из вео пар ти зан ски по крет са 
ко му ни сти ма, као по крет не гра ђан ске ори јен та ци је, ко га су гра ђан ске сна ге сма тра-
ле не при ја те љем Ср би је, срп ства, срп ског гра ђан ства; тре ће, по раз по кре та от по ра 
гра ђан ске ори јен та ци је са Д. Ми ха и ло ви ћем на че лу, у Ср би ји као свом упо ри шту, 
озна чио је и де фи ни ти ван по раз ста рог цен тра вла сти срп ског гра ђан ства, те пре ма 
то ме и кон цеп ци је гра ђан ско-мо нар хи стич ког дру штва; че твр то, у ра ту је у фор ми 
на род но о сло бо ди лач ке бор бе спро во ђе на со ци јал на и на ци о нал на ре во лу ци ја чи ји 
су но си о ци ко му ни сти; пе то, ап со лут на и ис кљу чи ва ве ра у но ви, пра вед ни ји по ре-
дак уре ђе ња од но са у дру штву и др жа ви је ко му ни сти ма и по бед нич ком по кре ту од-
у зи ма ла то ле рант ни ји став пре ма свим оста лим сна га ма и по је дин ци ма ко ји се ни су 
сла га ли или је по сто ја ла сум ња да се не ће сла га ти и да ће се чак про ти ви ти но вом 
дру штве ном и др жав ном уре ђе њу.

1) У Фран цу ској су чла но ви Пор ке та от по ра пред у зи ма ли од ма зде у же љи да бр зо до ђу до прав де. 
Не за до вољ ство због спо ро сти су до ва и пре су да се ис ка зи ва ло у на па ди ма на за тво ре и осу ђе ни ке. По чет-
ком 1945. го ди не до та квих ин ци де на та је до шло у Алеу, Ни му, Ро де зу. У гра ду Ми ду, пар ти зан ском упо-
ри шту, број стре ља них по крат ком по ступ ку је био ве ли ки. Пре ма не ким по да ци ма број та квих стре ља ња 
по сле ра та из но сио је 4.500. Шарл де Гол, Рат ни ме мо а ри: Спас 1944–1946, књ. III, Бе о град, 1961, стр. 
448–449; Вол тер Ла кер, Исто ри ја Евро пе 1945–1992, Бе о град, 1999, стр. 52.

2) О то ме ви ше у: К. Ни ко лић, Исто ри ја рав но гор ског по кре та 2, Бе о град 1999, стр. 204–218.
3) Sr đan Cvet ko vić, Iz me đu sr pa i če ki ća. Dr žav na re pre si ja u Sr bi ji 1944-1952, Be o grad, 2006; Par ti-

zan ska i ko mu ni stič ka re pre si ja i zlo či ni u Hr vat skoj 1944–1946: do ku men ti, (pri re di li dr Zdrav ko Di zdar, dr 
Vla di mir Gaj ger, Mi lan Po jić, Ma te Ru pić), Sla von ski Brod, 2005; М. Port mann, „Com mu nist, re ta li a tion and 
per se cu tion on Yugo slav ter ri tory du ring and af ter WWII (1943–1950)”, To ko vi isto ri je, 1–2/2004, str. 44–75; 
Б. Ди ми три је вић, Гра ђан ски рат у ми ру, Бе о град, 2003; Bo go ljub Ko čo vić, Žr tve Dru gog svet skog ra ta u Ju-
go sla vi ji, Lon don, 1985; Vla di mir Žer ja vić, Gu bi ci Ju go sla vi je u Dru gom svet skom ra tu, Za greb, 1987; Ma ri jan 
Kranjc, „Bal kan ski vo ja ški po li gon: Var nost no-vo ja ški za pi si, Bo rec, str. 567–568–589, Lju blja na, 1998. 
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Услед то га ре тор зи ја и ре пре си ја се мо ра ју по сма тра ти у кон тек сту ра та и ре-
во лу ци о нар них по ја ва ко је је он про из вео. По се бан раз лог та квог по сма тра ња ре-
пре си је про из и ла зи из спе ци фич ног ви да под ко јим се она из во ди ла: бор бе про тив 
са рад ни ка оку па то ра.1 Јед но на кнад но при зна ње та квог об ли ка бор бе про тив гра-
ђан ства, до ду ше ин ди рект но, из нео је Едвард Кар дељ на Дру гом пле ну му ЦК КПЈ 
1948. го ди не го во ре ћи о по ли ти ци пре ма се лу. Он је та да ис та као да је основ ни еко-
ном ски циљ ре во лу ци је у бор би про тив бур жо а зи је по стиг нут пу тем кон фи ска ци је, 
али „не у фрон тал ној бор би за ли кви да ци ју ка пи та ли стич ких еле ме на та у гра ду, не-
го у про це су бор бе про тив из дај ни ка и кви слин го ва ца”2 (кур зив – Н. М.). Да кле, по 
осло бо ђе њу из во ди ла се „фрон тал на бор ба” пре све га про тив са рад ни ка оку па то ра, 
од но сно на род них не при ја те ља, и рат них зло чи на ца, док је „скри ве ни циљ” би ла ме-
ра кон фи ска ци је као ка зна еко ном ске и кла сне при ро де. Ме ђу тим, по јам са рад ње са 
оку па то ром, од но сно по јам ко ла бо ра ци је био је, иако санк ци о ни сан ме ђу на род ним 
ак ти ма још 1943. го ди не, до вољ но ела сти чан да се под ње га под ве ду и они ствар ни 
са рад ни ци али и они ко ји то ни су а би ли су из ра зи ти про тив ни ци ко му ни ста.3 Услед 
то га, ре пре си ја је по ред нео п ход не ме ре ка жња ва ња рат них зло чи на ца и ствар них 
са рад ни ка оку па то ра има ла и ва жан иде о ло шки и по ли тич ки са др жај, јер је у пи та-
њу по крет ко ји је на гра ђан ство гле дао као на глав ног кла сног про тив ни ка ко ме је 
на ме тао по ред ста рих и но ви те рет, те рет ко ла бо ра ци је и на ци о нал не из да је. Иза тог 
те ре та на ла зи ло се схва та ње да је гра ђан ство („бур жо а зи ја”) у ци љу очу ва ња соп-
стве них кла сних по зи ци ја, од но сно из „со ци јал не се бич но сти” са ра ђи ва ло са оку па-
то ром и за ко ра чи ло у из да ју.4 На при мер, при уста но вље њу јед ног од ин стру ме на та 

1) О то ме се раз ми шља ло још у то ку ра ту. Пре ко ра зних го во ра глав них лич но сти ре во лу ци је би ли су 
озна че ни „глав ни са рад ни ци оку па то ра”. Већ су Фо чан ски про пи си из фе бру а ра 1942. го ди не уста но ви ли 
ка ко ка те го ри ју „на род них не при ја те ља” та ко и на чин ка жња ва ња (кон фи ска ци ју). Они су под „на род ним 
не при ја те љи ма” под ра зу ме ва ли, по ред уста ша и њи хо вих по ма га ча, све оне „ко ји су слу жи ли оку па то ру 
у ма ком ви ду – као шпи ју ни, до ста вља чи, ку ри ри, аги та то ри; сви они ко ји су на те ри ва ли на род да оку па-
то ри ма пре да је оруж је; сви ко ји су из да ли на род ну бор бу и би ли у до слу ху са оку па то ри ма; сви ко ји се 
од мет ну од на род не вла сти и ра де про тив ње” итд. Исто та ко тим про пи си ма одво је на је би ла још јед на 
ка те го ри ја, ка те го ри ја „за ве де них” (AV NOJ i re vo lu ci ja. Te mat ska zbir ka do ku men ta 1941–1945, (pri re di li B. 
Pe tra no vić, S. Ne šo vić), Be o grad, 1983, str. 177–178; Об ја шње ња и упут ства за рад на род но о сло бо ди лач-
ких од бо ра у осло бо ђе ним кра је ви ма, фе бру ар 1942, (У да љем тек сту: AV NOJ i re vo lu ci ja...)). У на став ку 
ра та усле ди ла су но ва ак та по том пи та њу, ме ђу ко ји ма је нај зна чај ни ји онај о осно ва њу Др жав не ко ми си-
је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча на Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а. Ње но осни ва ње 
се де си ло не по сред но по сле од лу ке Мо сков ске кон фе рен ци је ок то бра 1943. го ди не о пра ву и оба ве зи да 
се рат ни зло чин ци ка зне. И у Де кла ра ци ји На ци о нал ног ко ми те та осло бо ђе ња Ју го сла ви је из де цем бра 
1943. го ди не, ко ја је ис та кла основ не по ли тич ке смер ни це и за дат ке вла де, под тач ком је да на ест, би ла је 
на гла ше на по тре ба да, без об зи ра на да љи ток вој них и по ли тич ких при ли ка, бу ду из ве де ни пред суд и 
ка жње ни „по је ди ни рат ни зло чин ци”, ка ко из ре до ва оку па тор ске вој ске та ко и они ко ји су уче ство ва ли 
у „из дај нич ким ору жа ним фор ма ци ја ма Не ди ћа, Па ве ли ћа, Руп ни ка и Дра же Ми ха и ло ви ћа, сло ве нач ке 
бе ле гар де, и т.д.” У на став ку је ис так ну то да „на ро ди Ју го сла ви је тра же пра вед ну ка зну за све зло чин-
це, (...) ко ји су про ли ли крв на ших љу ди, же на и де це”, без об зи ра на њи хов ра ни ји или бу ду ћи др жав ни 
по ло жај. (Za pi sni ci NKOJ-a i pri vre me ne vla de DFЈ 1943–1945 (при ре ди ли B. Pe tra no vić, Lj. Mar ko vić), 
Бе о град, 1991, стр. 229–230; Де кла ра ци ја На ци о нал ног Ко ми те та Ју го сла ви је од де цем бра 1943. го ди не). 
На кон ње осу ду је ис та кла и но во о бра зо ва на вла да др Ива на Шу ба ши ћа (Za pi sni ci NKOJ-a i pri vre me ne 
vla de DFЈ..., str. 383–384), Де кла ра ци ја вла де др Ива на Шу ба ши ћа од 8. ав гу ста 1944. го ди не) и сл.

2) Sed ni ce cen tral nog ko mi te ta 1948–1952, (pri re di li Bran ko Pe tra no vi ća, Ran ko Kon čar, Ra do van Ra do-
njić) Be o grad, 1985, стр. 25.

3) Схва та ње са рад ње са оку па то ром је вр ло ши ро ко ту ма че но по себ но по чев од Уред бе о вој ним 
су до ви ма из ма ја 1944. го ди не, а он да и у оста лим прав ним ак ти ма о ко ји ма ће би ти ре чи.

4) О то ме се на ди рек тан на чин го во ри ло и на за се да њу Ве ли ке ан ти фа ши стич ке скуп шти не на род-
ног осло бо ђе ња Ср би је. По себ но је то из ри чи то ре че но у об ја шње њу од лу ке о обра зо ва њу Су да за су ђе-
ње зло чи на и пре сту па про тив срп ске на ци о нал не ча сти, ко ји је био ди рект но усме рен про тив срп ског 
гра ђан ства. У об ја шње њу се по ред оста лог ка же да се пу тем те ме ре осу ђу ју у срп ском на ро ду, они „ка-
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ре пре си је, тзв. су да на ци о нал не ча сти, Сре тен Жу јо вић сма трао је, на су прот не ким 
дру гим чла но ви ма Пред сед ни штва АСНОС-а, да „баш сва ки тре ба да схва ти шта 
зна чи на ци о нал на част. Сва ко ко ји је ма ка кве ве зе имао са оку па то ром, под ле же под 
суд на ци о нал не ча сти.”1 Ста но ви ште Сре те на Жу јо ви ћа би ло је и екс трем но по што 
је ин си сти ра ло да се санк ци о ни ше сва ка вр ста ве зе са оку па то ром. 

Не тре ба за бо ра ви ти ни фак то ре пси хо ло шког ка рак те ра: тро го ди шње од су ство 
из Ср би је, уз схва та ње да се пар ти зан ски по крет са ко му ни сти ма бо рио, а ње го ви 
бор ци ги ну ли у бор би са не при ја те љи ма, док су Ср би из Ср би је жи ве ли под „мир-
ном оку па ци јом”. С дру ге стра не, по сле ди це рат них не при ли ка су огру бе ле људ ске 
ка рак те ре и осла би ле осе ћај за вред ност људ ског жи во та.

У ка сни јем пе ри о ду, по што су из гра ђе не осно ве но вог за ко но дав ства, са рад ња 
са оку па то ром је и да ље пот па да ла под кри вич но го ње ње због ре тро ак тив но сти но-
вог кри вич ног за ко но дав ства. На рав но, ва жну уло гу има ло је кр ше ње за ко на но ве 
др жа ве ко ји су би ли кри вич но ка жњи ви али су при пад ност гра ђан ству и про ве ра 
од но са пре ма на род но о сло бо ди лач ком по кре ту би ле чи ње ни це ко је су се на до ве зи-
ва ле на де ла по вре де за ко на и по ја ча ва ле њи хо ву кри ви цу. Ме ђу тим, на ме сто са рад-
ни ка оку па то ра по ста је све уче ста ли ји по јам „на род ни не при ја те љи” ко ји је об у хва-
тио и по јам са рад ње са оку па то ром. Та ко схва ће на де ла „ко ла бо ра ци је” и „из да је” 
гра ђан ских пред став ни ка, за јед но са рат ним зло чи ни ма ни су за ста ре ва ла.2 

Пре ко ме ђу на род них ака та, по ја ва „чи шће ња” од са рад ни ка оку па то ра је има ла 
и европ ску ди мен зи ју, та ко да и ни је би ла не ка из ван ред на ме ра ју го сло вен ских вла-
сти. И ју го сло вен ска власт, је као и вла сти у остат ку Евро пе, пред у зе ла исе ља ва ње 
Нем ца из зе мље,3 одр жа ла ве ли ки број су ђе ња на ко ји ма је ка зни ла рат не зло чин-
це и са рад ни ке оку па то ра и сл. Ти ме се она укла па ла у оп ште е вроп ске про це се. 
Ме ђу тим, ју го сло вен ска власт је, као и у де ло ви ма Ис точ не Евро пе у ко јима су 
ко му ни сти би ли глав на по ли тич ка и дру штве на сна га, у из град њи но вог си сте ма 
дру штве них од но са ко ри сти ла ту ме ру и за об ра чун са иде о ло шким и по ли тич ким 
про тив ни ци ма, и то по сле ра та ко ји је био ан ти о ку па тор ски и гра ђан ски.

пи ту лан ти и из ро ди ко ји су, би ло из лич не или со ци јал не се бич но сти, би ло из ку ка вич лу ка, на овај или 
онај на чин са ра ђи ва ли са оку па то ром, слу жи ли у ње го вом апа ра ту или му чи ни ли услу ге ра зних об ли ка. 
На тај на чин они су из да ли свој на род и ука ља ли сво је на ци о нал но име и част.” Великa антифашистичкa 
скуп шти не на род ног осло бо ђе ња Ср би је (9–12. 11. 1944), Бе о град, 1945, стр. 185.

1) Рас пра ва се во ди ла при ли ком до но ше ња Уред бе о су ду на ци о нал не ча сти на сед ни ци 11. де цем-
бра 1944. го ди не. Ина че, са С. Жу јо ви ћем се сло жио С. Стан ко вић, али је за то Ж. Ђер ма но вић ис ти цао 
да су од ред бе пре о штре и да, уко ли ко се при хва ти став С. Жу јо ви ћа, „он да би тре бао цео на род да под-
лег не под осу ду”. За убла жа ва ње од ред би би ла је и М. Ми тро вић ко ја је сма тра ла да је нео п ход но узе ти 
у об зир и рат не окол но сти. АС, Пре зи ди јум НРС, ф-1, бр. 4, За пи сник ван ред не сед ни це пред сед ни штва 
АСНОС-а, од 11. де цем бра 1944. го ди не.

2) На при мер Ра до ван Зо го вић је ис ти цао да та де ла не мо гу за ста ри ти и под вр гао је кри ти ци све 
оне ко ји су „по че ли да осе ћа ју по тре бу да се ка зне и пре су де не ка ко сма ње, опро сте, за ба шу ре, за бо ра ве 
– би ло па про шло!” Он је тај став обра зло жио на при ме ру осу ђе них књи жев ни ка и на уч ни ка (С. Јо ва но ви-
ћа, Ко сте Ми лу ти но ви ћа и дру гих) ко ји су би ли по ме ну ти као пи сци ко ји су пи са ли о М. Гор ком. Ра до ван 
Зо го вић, „Мо же ли из да ја да за ста ри”, Бор ба, 23. ок то бра 1946, стр. 2.

3) О то ме ви ше у Zo ran Ja nje to vić, Bet we en Hi tler and Ti to. Di sap pe a ran ce of the et nik-Ger mans from 
the Voj vo di na, Bel gra de, 2002.
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Инс ти ту ци је ре пре си је

У си сте му ре пре си је ко ји ус по ста вљен по сле осло бо ђе ња у је сен 1944. го ди не 
по сто ја ла су и де ло ва ла, услов но ре че но, три ни воа ин сти ту ци ја, од но сно ин стру ме-
на та, пре ко ко јих се она спро во ди ла. Сва три ни воа су би ла ме ђу соб но ис пре пле та-
на и по ве за на по што је кроз сва ки од њих де ло ва ла Ко му ни стич ка пар ти ја. 

На пр вом ни воу, ко ји је био све при су тан, на ла зи ла се Пар ти ја и ње не ор га ни-
за ци је, по пут Са ве за ко му ни стич ке омла ди не Ју го сла ви је (СКОЈ). На и ме, чла но ви 
Ко му ни стич ке пар ти је на ла зи ли су се на свим глав ним др жав ним функ ци ја ма и фак-
тич ки спро во ди ли од лу ке ко је су до но ше не на са стан ци ма ЦК од но сно По лит би-
роа; чла но ви пар ти је и СКОЈ-а су пре ко сво јих ће ли ја, ко је су по сто ја ле у сва кој 
ули ци, уста но ви, шко ли, пом но пра ти ли „не при ја те ље”, „ре ак ци ју”, от кри ва ли и 
изо ло ва ли је пу тем ра зних ме ра ко је су из ла зи ле из ван ин сти ту ци о нал ног окви ра. 
При ме ра ра ди, чла но ви СКОЈ-а су, пре ма све до ци ма, би ли ти ко ји су раз би ли про-
сто ри је опо зи ци о ног ли ста Де мо кра ти је,1 а че сто су пре сре та ли и ту кли мла ди ће 
из гра ђан ских сло је ва2 или су ор га ни зо ва ли њи хо во из ба ци ва ње из гим на зи ја3 и 
би ли ин стру мент при ти ска на про фе со ре у шко ла ма. Они су пред ста вља ли, с јед не 
стра не, по моћ ор га ни ма вла сти, али с дру ге, због пер со нал не и ре ал не уни је пар ти је 
и др жа ве, усме ра ва ли су рад др жав них уста но ва и ор га на вла сти. Дру ги ни во, ка ко 
кон тро ле та ко и ре пре си је на ла зио се у окви ру по ли тич ке осно ве вла сти, од но сно 
ор га ни за ци је На род ног фрон та (НОФ-а) и оста лих ма сов них ор га ни за ци ја, где је 
глав ну уло гу има ла та ко ђе КПЈ. Пре ко од бо ра НОФ-а чла но ви пар ти је су пра ти ли 
по на ша ње оних ко ји су у овој ор га ни за ци ји ре ги стро ва ли све об ли ке не при ја тељ-
ског, ко ле бљи вог или са ра ђи вач ког од но са при пад ни ка гра ђан ских сло је ва или у 
пар тиј ској тер ми но ло ги ји „ре ак ци је”. На кон фе рен ци ја ма На род ног фрон та, по чев 
од улич них, пре ко град ских, па на да ље, они су „рас крин ка ва ли” не при ја те ље, „раз-
об ли ча ва ли” њи хо ву ак тив ност уко ли ко се она су ко бља ва ла са про кла мо ва ним и 
сл.4 На тре ћем ни воу на ла зио се си стем ор га на вла сти. За раз ли ку од прет ход на два 
ни воа пре ко ко јих се од ви ја ла по сред на ре пре си ја и ко ји су би ли „по моћ ни” ин стру-

1) Раз го вор во ђен са Ду ша ном То ми ћем 19. ма ја 2002. го ди не. Д. То мић је као че тр на е сто го ди шњак 
ко ме је отац био уби јен као „на род ни не при ја тељ”, да би се пре хра нио раз но сио Де мо кра ти ју. Ка да је 
до шао пред згра ду у ули ци где се на ла зи ла ре дак ци ја ли ста ви део је де ло ва ње чла но ва СКОЈ-а ко ји су де-
мо ли ра ли про сто ри је ли ста. Зва нич на вер зи ја би ла је да су рад ни ци сту пи ли у штрајк и од би ли да ра де, 
јер је на вод но „тај лист на пао син ди ка те и увре дио син ди ка те”. Ј. B. Ti to, Go vo ri i član ci, Za greb, 1959, str. 
113; Кон фе рен ци ја с пред став ни ци ма стра не и до ма ће штам пе 16. но вем бра 1945; Бор ба 17. но вем бар 
1945, 1; По ли ти ка, 17. но вем бар 1945, стр. 1.

2) B. Pe kić, Go di ne ko je su po je li ska kav ci II, Be o grad, 1989, str. 64.
3) Исто риј ски ар хив Бе о гра да (ИАБ), Град ски ко ми тет Са ве за ко му ни ста Ср би је (ГК СКС) Бе о гра-

да, ф-344, За пи сник са са стан ка пле ну ма РК КПС V ре јо на од 8. фе бру а ра 1946; Исто, ф-347, За пи сник 
са ре дов ног са стан ка РК VII ре јо на од 7. фе бру а ра 1946. Је дан од све до ка „чи шће ња” шко ла и де ло ва ња 
СКОЈ-а био је и по зна ти пи сац и мла ђи гра ђан ски при пад ник Б. Пе кић, ко ји је у вре ме спро во ђе ња ак ци је 
(фе бру ар 1946) био уче ник Тре ће му шке гим на зи је. B. Pe kić, n. d., knj. I, 82, str. 326–333.

4) АС, ЦК СКС, Ко ми си ја за дру штве не и ма сов не ор га ни за ци је, 1947–1953, к-2/35, Пре глед нај ва-
жни јих за да та ка и ак ци ја На род ног фрон та Бе о града у вре ме ну из ме ђу 1. и 2. кон гре са На род ног фрон-
та Ју го сла ви је од 7. мар та 1947. И шеф Аме рич ке вој не ми си је у Ју го сла ви ји, од по чет ка мар та 1945. 
го ди не, пот пу ков ник Франк Линд зи је сма трао да је На род ни фронт био ор га ни за ци ја ко ја је тре ба ло да 
оне мо гу ћи али и изо лу је по ли тич ку ак тив ност ван кру га ин сти ту ци ја ко је је чвр сто кон тро ли са ла КПЈ. 
Ако пред став ни ци гра ђан ства ни су уче ство ва ли у На род ном фрон ту или не кој од оста лих ма сов них ор-
га ни за ци ја, то је зна чи ло да су не при ја тељ ски рас по ло же ни пре ма но вој вла сти. Во ји слав Па вло вић, Од 
мо нар хи је до ре пу бли ке. САД и Ју го сла ви ја (1941–1945), Бе о град, 1998, стр. 491–493.

НАТАША МИЛИЋЕВИЋ   Реторзија и репресија 1944–1945. – Случај Србије
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PISATI ISTORIJU JUGOSLAVIJE: VIĐENJE SRPSKOG FAKTORA

мен ти вла сти, на тре ћем ни воу, др жав ном, ја сно се ис по ља ва ла ди рект на и ле гал на 
и ле ги тим на ре пре си ја. С дру ге стра не, тај ни во је по сво јим од лу ка ма имао из вр-
шну уло гу. Тај по след њи ни во је био не са мо нај зна чај ни ји не го и нај при мет ни ји и 
пре ко ње га је пар ти ја спро во ди ла сво ју по ли тич ку ли ни ју. У су шти ни пре ко ње га се 
ис по ља ва ла и из во ди ла кри вич но-прав на ре пре си ја о ко јој ће мо не што ви ше овом 
при ли ком го во ри ти. Ње на ва жност је про из и ла зи ла из по тре бе фор мал ног прав ног 
по кри ћа, тј. осу де за зло чи нач ки и не при ја тељ ски рад, као и за пред у зи ма ње чи на 
раз вла шћи ва ња при пад ни ка гра ђан ских сло је ва (на при мер кон фи ска ци је, од но сно 
од у зи ма ња имо ви не).1

У окви ру си сте ма вла сти у је сен 1944. го ди не ус по ста вље ни су основ ни ме ха-
ни зми но ве, ре во лу ци о нар не вла сти у од бра ни те ко ви на ре во лу ци је оства ре них у 
ра ту. Глав ну уло гу до би ле су ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих 
по ма га ча, ор га ни пра во су ђа (си стем су до ва – вој ни су до ви, су до ви ча сти, ре дов ни, 
на род ни су до ви, Вр хов ни суд, и јав на ту жи ла штва – јав ни и на род ни ту жи о ци), ор-
га ни уну тра шњих по сло ва, Оде ље ње за за шти ту на ро да (ОЗН-а), од но сно ка сни је 
Упра ва др жав не без бед но сти (УДБ-а), вој ска, али и Кор пус на род не од бра не Ју го-
сла ви је (КНОЈ). 

Ме ђу њи ма, по себ ну уло гу у ре пре си ји над срп ским гра ђан ством су има ле оне 
ин сти ту ци је ко је су на ста ле још у ра ту. Пр ва је Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње 
зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча2 чи је је ин сти ту ци о нал но из гра ђи ва ње на-
ста вље но и по сле осло бо ђе ња осни ва њем зе маљ ских ко ми си ја по фе де рал ним је ди-
ни ца ма, а он да и ко ми си ја по окру зи ма и сре зо ви ма. У Ср би ји је де ло ва ла Зе маљ ска 
ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча ко ја је уста но вље на 
од лу ком Ве ли ке ан ти фа ши стич ке скуп шти не Ср би је 11. но вем бра 1944. го ди не.3 
Уло га јој се са сто ја ла у ис тра жи ва њу, утвр ђи ва њу и иден ти фи ко ва њу рат них зло-
чи на ца и из дај ни ка, при ку пља њу до ка за за њи хо во ка жња ва ње, као и њи хо во при-
во ђе ње су до ви ма. Др жав ним и ре пу блич ким ко ми си ја ма и дру гим ор га ни ма би ло 
је под не се но укуп но 938.828 при ја ва. Ко ми си је су до не ле 116.239 од лу ка ко ји ма 
је про гла ше но и ре ги стро ва но 66.420 рат них зло чи на ца и са рад ни ка оку па то ра, од 
то га 49.245 је би ло „до ма ћих”. Ме ђу тим, са ма Др жав на ко ми си ја је утвр ди ла 8.700 
до ма ћих рат них зло чи на ца, ме ђу ко ји ма је би ло 2.466 Ср ба.4 Са утвр ђи ва њем и огла-
ша ва њем да је не ко чи нио зло чин или по ма гао у ње го вом вр ше њу, од но сно са ра ђи-
вао са оку па то ром и по ма гао га на би ло ко ји на чин ка да је реч о срп ским гра ђан ским 
сло је ви ма, ко ми си ја је под но си ла при ја ву нај пре вој ним су до ви ма и Су ду за су ђе ње 

1) У ка зна ма вој них а ка сни је и ре дов них су до ва, те су до ва ча сти увек је ис ти ца на ме ра кон фи ска ци је.
2) Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча осно ва на је 30. но вем-

бра 1943. го ди не. Обра зо ва на је при Пред сед ни штву НКОЈ-а ко ји је и име но вао ње не чла но ве (Пр во и 
Дру го за се да ње Ан ти фа ши стич ког ве ћа на род ног осло бо ђе ња Ју го сла ви је (26 и 27 но вем бра 1942; 29 
и 30 но вем бра 1943) по сте но граф ским бе ле шка ма и дру гим из во ри ма, (при ре дио Сло бо дан Не шо вић), 
Бе о град 1953, стр. 241; Слу жбе ни лист ДФЈ, Бе о град бр. 1 од 1. фе бру ар 1945, Од лу ка о обра зо ва њу 
Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча). На сед ни ци НКОЈ-а од 6. 
ма ја 1944. го ди не био је до не сен и Пра вил ник о ра ду Ко ми си је (Za pi sni ci NKOJ i pri vre men vla de...,14; 
За пи сник сјед ни це На ци о нал ног ко ми те та Осло бо ђе ња Ју го сла ви је од 13. ма ја). Нај ва жни је по дат ке о де-
ло ва њу Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча пру жа књи га Ми о дра га 
Зе че ви ћа и Јо ва на П. По по ви ћа, До ку мен ти из исто ри је Ју го сла ви је. Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње 
зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча из Дру гог свет ског ра та, Бе о град, 1996. 

3) Великa анифашистичкa скуп шти на..., стр. 245; Од лу ка о ус по ста вља њу Зе маљ ске ко ми си је за 
ис пи ти ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча.

4) Ми о драг Зе че вић и Јо ван П. По по вић, До ку мен ти из исто ри је Ју го сла ви је. Др жав на ко ми си ја за 
утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча из Дру гог свет ског ра та, Бе о град, 1996, 38, стр. 44. 
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пре сту па про тив срп ске на ци о нал не ча сти ди рект но, а он да, по њи хо вом ор га ни зо-
ва њу, и ци вил ним су до ви ма и ту жи ла штву.1 На кон то га ове ин сти ту ци је су мо гле да 
по кре ну кри вич ни про гон. 

Дру га ин сти ту ци ја ко ја је на ста ла у ра ту био је Вој ни суд. Он је су дио на осно ву 
Уред бе о вој ним су до ви ма Вр хов ног шта ба На род но о сло бо ди лач ке вој ске и пар ти-
зан ских од ре да Ју го сла ви је (НОВ и ПОЈ) из ма ја 1944. го ди не ко ја је вр ло ши ро ко 
од ре ђи ва ла де ла ко ја се има ју сма тра ти за кри вич на де ла рат ног зло чи на, за кри вич-
на де ла на род них не при ја те ља, као и за кри вич на де ла вој них ли ца и рат них за ро-
бље ни ка. Чла но ви 13, 14 и 15 Уред бе би ли су у том сми слу нај зна чај ни ји.2 Вој ни суд 
је био, та да, и је ди ни ко ји је из ри цао смрт не пре су де из вр ши о ци ма рат них зло чи на 
и од ре ђе ним ка те го ри ја ма ко ла бо ра ци о ни ста.3 Са та ко ши ро ким ком пе тен ци ја ма 
вој ни су до ви су су ди ли до сеп тем бра 1945. го ди не, ка да је до нет За кон о уре ђе њу 
и над ле жно сти вој них су до ва у Ју го сло вен ској ар ми ји. Њи ме је знат но су же на де-
лат ност вој них су до ва и су ди ли су углав ном за кри вич на де ла ко је су по чи ни ле три 
ка те го ри је ли ца: вој на ли ца, ци вил на ли ца (уко ли ко су де ла би ла упе ре на про тив 
сла бље ња на род не од бра не и из да ва ња др жав них тај ни) и рат ни за ро бље ни ци.4 

Ме ђу тим, де ла ко ла бо ра ци је и рат ног зло чи на за ко је су су ди ли вој ни су до ви би-
ла су схва ће на вр ло ши ро ко, па се де ша ва ло да су тим пој мо ви ма би ла об у хва ће на и 
она ли ца ко ја се по сво јим де ли ма ни су мо гла та ко оква ли фи ко ва ти ни ти се њи хо ва 
кри вич на и мо рал на од го вор ност мо гла ме ри ти са од го вор но шћу рат них зло чи на ца. 
Уз то и ка зне ко је су до но си ли вој ни су до ви су би ле вр ло стро ге (по себ но је че сто 
из ри ца на смрт на ка зна). То је био је дан од раз ло га, бар са прав не стра не гле да но, 
да се обра зу ју спе ци јал ни су до ви чи ја је над ле жност об у хва ти ла упра во та ли ца. Ти 
спе ци јал ни су до ви ко ји су се ство ре ни у свим фе де рал ним је ди ни ца ма би ли су тзв. 
су до ви ча сти. 

У Ср би ји су су до ви ча сти фор ми ра ни нај ра ни је.5 Већ је 11. но вем бра 1944. го-
ди не од лу ком Ве ли ке ан ти фа ши стич ке на род но о сло бо ди лач ке скуп шти не Ср би је 

1) АС, МФ НРС, к- 714, До пис др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма-
га ча Пред сед ни штву Вла де Н. Р. Ср би је од 2. ја ну а ра 1947. го ди не.

2) AV NOJ i re vo lu ci ja..., стр. 544–548, Уред ба Вр хов ног Шта ба НОВ и ПОЈ о Вој ним су до ви ма, мај 
1944. Чла ном 14, ко јим су де фи ни са на ли ца ко ја се има ју сма тра ти „на род ним не при ја те љи ма”, озна че ни 
су по ред ак тив них уста ша, чет ни ка и при пад ни ци оста лих ору жа них фор ма ци ја, али и „сви они ко ји су 
у слу жби не при ја те ља ма у ком ви ду – као шпи ју ни, до ста вља чи, ку ри ри, аги та то ри и слич но; ко ји су 
на те ра ли на род да оку па то ри ма пре да оруж је; сви они ко ји су из да ли на род ну бор бу и би ли у до слу ху са 
оку па то ром; сви они ко ји се од мет ну од на род не вла сти и ра де про тив ње” (Исто, стр. 546). За ни мљи во 
је да су на исти на чин као и у Фо чан ским про пи си ма де фи ни са ла ли ца ко ја су сма тра на „на род ним не-
при ја те љи ма”, од но сно до слов це је исти текст као и у про пи си ма из фе бру а ра 1942. го ди не. (О то ме и у: 
I. Jan ko vić, Smrt u pri su stvu vla sti: smrt na ka zna u Ju go sla vi ji i sve tu, Be o grad, 1985, str. 175; B. Pe tra no vić, 
Po li tič ke i prav ne pri li ke za vre me Pri vre me ne vla de DFJ, Be o grad, 1964, str. 124).

3) AV NOJ i re vo lu ci ja..., str. 544–548, Уред ба Вр хов ног Шта ба НОВ и ПОЈ о Вој ним су до ви ма, мај 
1944.

4) Слу жбе ни лист ДФЈ, бр. 65 од 31. ав гу ста 1945.
5) Оста ли су до ви су по че ли да се обра зу ју пет ме се ци ка сни је у од но су на Ср би ју. За пра во од мар та 

до ју ла 1945. го ди не ство ре ни су би ли у свим фе де рал ним ре пу бли ка ма у скла ду са по сте пе ним осло бо-
ђе њем зе мље од оку па то ра. Суд за су ђе ње зло чи на и пре сту па про тив на ци о нал не ча сти ма ке дон ског 
на ро да, осно ван је у мар ту, а са ра дом је за по чео у апри лу 1945. го ди не. На те ри то ри ји Цр не Го ре де ло вао 
је од апри ла 1945. Суд за су ђе ње пре сту па и зло чи на про тив цр но гор ске на ци о нал не ча сти. Истог ме се ца 
су би ли осно ва ни и Суд за су ђе ње зло чи на и пре сту па про тив на род не ча сти Ср ба, Му сли ма на и Хр ва та 
фе де рал не Бо сне и Хер це го ви не, као и по се бан Суд на ци о нал не ча сти за Хер це го ви ну. У Вој во ди ни је, 
та ко ђе, од апри ла 1945. го ди не ра дио Суд на ци о нал не ча сти на ро да Вој во ди не. У дру гој по ло ви ни апри ла 
1945. го ди не осно ван је и и Суд за за шти ту на ци о нал не ча сти Хр ва та и Ср ба у Хр ват ској а Суд за за шти ту 
сло ве нач ке на ци о нал не ча сти не што ка сни је (I. Jan ko vić, n. d., str. 177).
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обра зо ван Суд за су ђе ње зло чи на и пре сту па про тив срп ске на ци о нал не ча сти.1 Том 
од лу ком је од ре ђен и на чин ра да су да, ње го ва над ле жност, об ли ци ка жња ва ња, као 
и са став су да.2 Суд ча сти ни је мо гао су ди ти за ко ла бо ра ци ју ко ја је схва ће на као 
рат ни зло чин од но сно за она де ла ко ја се мо гу „ква ли фи ко ва ти као ве ле и зда ја или 
као по ма га ње оку па то ру у вр ше њу рат них зло чи на”. Та де ла су и да ље оста ла у 
ком пе тен ци ји вој них су до ва, као и смрт на ка зна. Утвр ђе ни су и основ ни об ли ци 
ка жња ва ња ко је је суд из ри цао: гу би так на ци о нал не ча сти ко ји укљу чу је и гу би так 
гра ђан ске ча сти, те лак ши или те жи при сил ни рад и кон фи ска ци ја имо ви не.3 По том 
је од лу ком Пред сед ни штва АСНОС-а од 11. де цем бра 1944. го ди не про гла ше на за 
зло чин или пре ступ про тив срп ске на ци о нал не ча сти сва ка по ли тич ка, про па ганд-
на, кул тур на, умет нич ка, при вред на, прав на, ад ми ни стра тив на и дру га са рад ња са 
оку па то ром или до ма ћим из дај ни ци ма. На ве де но је би ло и око де се так слу ча је ва 
ко ји су сма тра ни ка жњи вим об ли ци ма те са рад ње.4 За глав ну или ре дов ну ка зну 
про гла ше на је ка зна гу би та ка на ци о нал не ча сти, ко ја се са сто ја ла у „ис кљу че њу из 
јав ног жи во та, ли ша ва њу пра ва вр ше ња јав них функ ци ја, гу бит ку свих пра ва и свих 
оних по вла сти ца ко је срп ски гра ђа ни ужи ва ју”. Она је мо гла би ти до жи вот на или на 
из ве сно вре ме. Ка зна лак шег или те жег при сил ног ра да и ка зна кон фи ска ци је имо-
ви не би ле су из ри ца не као спо ред не ка зне.5 Суд је ра дио од 24. ја ну а ра 1945. го ди не 
до 27. ју на 1945. го ди не ка да је уки нут, а сви пред ме ти из ње го ве над ле жно сти су 
пре не се ни на окру жне су до ве.6 

По угле ду на ње га у чи та вој Ср би ји је би ла ство ре на вр ло раз гра на та мре жа су-
до ва ча сти ко ји су за се да ли у окру жним сре ди шти ма. За пра во, пр во бит но је тре ба ло 

1) Од лу ка Ве ли ке ан ти фа ши стич ке скуп шти не на род ног осло бо ђе ња Ср би је о осни ва њу Су да за су-
ђе ње зло чи на и пре сту па про тив срп ске на ци о нал не ча сти од 11. но вем бра 1944. Ве ли ка ан ти фа ши стич-
ка скуп шти на.., стр. 185. Од лу ка је об ја вље на у Слу жбе ном гла сни ку НР Ср би је, бр. 1 од 24. фе бру а ра 
1945. О де ло ва њу су до ви ма ча сти у Ср би ји по гле да ти и у: М. Ми тро вић, Из гу бље не илу зи је. При ло зи за 
дру штве ну исто ри ју Ср би је 1944–1952, Бе о град, 1997, стр. 73–141.

2) Суд је чи ни ло 27 чла но ва. У по гле ду со ци јал не струк ту ре у су ду се на шло 10 зе мљо рад ни ка, 3 
рад ни ка, 2 без за ни ма ња, 2 учи те ља, 1 пу ков ник, 1 сту дент, 3 су би ла из прав нич ке про фе си је (1 су ди ја, 
1 суд ски при прав ник, 1 адво кат), 1 про фе сор, 2 чи нов ни ка (1 на чел ник упра ве мо но по ла, 1 чи нов ник), 1 
ин жи њер и 1 за на тли ја (сто лар). Да кле, чла но ви су да би ли су и пред став ни ци ра зних гра ђан ских сло је ва 
(на рав но, ко му ни стич ке иде о ло шке ори јен та ци је) и не гра ђан ске ка те го ри је са из у зет ком дво ји це чла но ва 
су да за ко је ни је по зна то за ни ма ње.

3) Ве ли ка ан ти фа ши стич ка скуп шти на..., стр. 185; Слу жбе ни гла сник НРС, бр. 1 од 24. фе бру а ра 
1945.

4) Као об ли ци са рад ње узи ма ни су: уче шће у из дај нич ким, по ли тич ким и вој ним ор га ни за ци ја ма 
или по ма га ње та кви ма; све рад ње ко ји ма се оправ да ва ла оку па ци ја, од но сно осу ђи ва ла на род но о сло бо-
ди лач ка бор ба; не по сред на или по сред на до ста ва не ког ли ца ко ја је има ла или мо гла има ти за по сле ди цу 
опа сност по ли це ко је је при ја вље но; ста вља ње пред у зе ћа у слу жбу оку па то ра; ва жни ји рад у пред у зе ћу 
ко је ко ри сти оку па тор; за сту па ње оку па то ра пред су до ви ма; слу же ње у по ли циј ском или чи нов нич ком 
апа ра ту; „сва ко одр жа ва ње при сних или при ја тељ ских од но са са при пад ни ци ма оку па тор ске вој ске и 
вла сти”; кри ви ца по по ло жа ју од го вор них ли ца из др жав не упра ве услед до пу шта ња да до ђе до по ра за и 
ка пи ту ла ци је Ју го сла ви је 1941. го ди не. Слу жбе ни гла сник НР Ср би је, бр. 3 од 10. мар та 1945.

5) Слу жбе ни гла сник НР Ср би је, бр. 3 од 10. мар та 1945. На ци о нал на част се мо гла из гу би ти де ли-
мич но или до жи вот но, док се ка зна при сил ног ра да до но си ла са мо за пе ри од до 10 го ди на.

6) О уки да њу су до ва ча сти до не та је пр во од лу ка на сед ни ци По лит би роа Цен трал ног ко ми те та КПЈ 
од 26. ју на 1945. го ди не и то на пред лог Јо си па Бро за Ти та. По ред су до ва ча сти у Ср би ји та да је пред-
ло же но и њи хо во уки да ње у Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри и Вој во ди ни. Za pi sni ci sa sed ni ca Po lit bi roa Cen-
tral nog ko mi te ta KPJ 11. jun 1945 – 7. jul 1948, (pri re dio Bran ko Pe tra no vić), Be o grad 1995, str. 69, (Да ље: 
Po lit bi ro...,), За пи сник са сјед ни це По лит би роа Цен трал ног ко ми те та од 26. ју на 1945. го ди не; Слу жбе ни 
гла сник НР Ср би је, бр. 18 од 27. ју на 1945; За кон о из ме на ма и до пу на ма од лу ке о уста но ви Су да за су ђе-
ње зло чи на и пре сту па про тив срп ске на ци о нал не ча сти; Слу жбе ни гла сник НР Ср би је, бр. 19 од 7. ју ла 
1945, На ред ба о ли кви да ци ји Су да за су ђе ње зло чи на и пре сту па про тив срп ске на ци о нал не ча сти.
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да суд ска ве ћа, ко ја су би ла по крет на, су де у сре ди шти ма окру га у уна пред утвр ђе-
ним да ни ма, али је до шло до ве ли ког по ве ћа ња бро ја окри вље них па су би ла обра-
зо ва на јед ном од лу ком од 17. ма ја 1945. го ди не и стал на ве ћа по окру зи ма.1 Осим 
др жав них по сто ја ли су и су до ви ча сти у окви ру по је ди них ва жни јих дру штве них 
уста но ва (Уни вер зи те та, по зо ри шта, адво кат ске ко мо ре и сл.).2 Пр ви су би ли „цен-
трал ног ка рак те ра” и њи хо ве од лу ке су би ле из вр шне и оп ште ва же ће на чи та вој 
те ри то ри ји, а дру ги су би ли ви ше „ин тер ни су до ви ча сти” и њи хо ва од лу ка ва жи ла 
је за уста но ву у ко јој су ра ди ли или чи ји су би ли чла но ви. Ови по след њи су има ли 
пра вил ни ке пре ма ко ји ма су из сво је нај у же рад не око ли не из два ја ли све оне за ко је 
су сма тра ли да су сво јим др жа њем под оку па ци јом „ука ља ли на ци о нал ну част”. По-
сле те и та кве про ве ре, они ко ји су се на шли на ли сти огре ше ња о част на ро да и на-
вод но осра мо ти ли уста но ву у ко јој су ра ди ли, би ли су уда ље ни или ка жње ни не ким 
дру гим об ли ком ка зне, али тек по што се са њи хо вом од лу ком уса гла си ла управ на 
власт (од ре ђе на по ве ре ни штва или ми ни стар ства). Оно што је за њих за ни мљи во 
је сте да су свој рад за по че ли и пре не го је са ра дом по чео да де лу је Спе ци јал ни суд 
ча сти осно ван као др жав ни ор ган.

За раз ли ку од по ме ну тих ин сти ту ци ја ко је су има ле чак и спе ци јал ну упо тре бу 
у бор би са гра ђан ским сло је ви ма, ус по ста вља ње си сте ма ре дов них су до ва те кло 
је спо ро. Иако су пр ви би ли осно ва ни већ кра јем 1944. и по чет ком 19453 њи хо во 
обра зо ва ње је за по че ло тек до но ше њем пр вог За ко на о уре ђе њу су до ва из фе бру а ра 
1945. го ди не.4 Пот пу на ор га ни за ци ја суд ске вла сти за вр ше на је до но ше њем За ко на 
о уре ђе њу на род них су до ва од 28. ав гу ста 1945. на кон че га су су до ви за по че ли и 
свој пра ви рад.5 У исто вре ме ства ра но је и но во кри вич но за ко но дав ство чи ја је 
кла сна са др жи на ја сно ви дљи ва. Пр во је у апри лу 1945. го ди не био до не сен За кон о 
су зби ја њу не до пу ште не шпе ку ла ци је и при вред не са бо та же.6 У ма ју су до не та два 
за ко на: За кон о за бра ни иза зи ва ња на ци о нал не, ра сне и вер ске мр жње и раз до ра7 и 

1) Слу жбе ни гла сник НР Ср би је, бр. 14 од 2. ју на 1945. го ди не, Од лу ка На род не скуп шти не Ср би је о 
обра зо ва њу Ве ћа Су да за су ђе ње зло чи на и пре сту па про тив срп ске на ци о нал не ча сти од 17. ма ја 1945. го-
ди не. Истом од лу ком би ла су на под руч ју бе о град ског окру га пред ви ђе на два ве ћа Су да: за град Бе о град 
и јед но ве ће у Сме де ре ву са ме сном над ле жно шћу за сре зо ве ја се нич ки, ве ли ко о ра шки и по ду нав ски, као 
и два ве ћа Су да у ча чан ском окру гу: је дан са се ди штем у Чач ку и је дан са се ди штем у Кра ље ву.

2) При ме ра ра ди, на Уни вер зи те ту је био обра зо ван Суд ча сти 5. де цем бра 1944. го ди не. Он је 
де ло вао на свим фа кул те ти ма пре ко сво јих од бо ра. (АС, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ко ми си ја за об но ву 
Уни вер зи те та, ф-1, Из ве штај о ра ду Ко ми си је за об но ву Уни вер зи те та бр. 905 од 27. апри ла 1945. Из ве-
штај је об ја вљен у Za pi sni ci iz ve šta ji uni ver zi tet skog ko mi te ta KPS 1945–1948 (pri re di li M. Mi tro vi ć i Đor đe 
Stan ko vić), Be o grad, 1985, str. 20). Суд је ра дио на осно ву пра вил ни ка ко јим су би ли од ре ђе ни са став су-
да, циљ, сред ства и над ле жност су да, за тим де ла и об ли ци ка жња ва ња, као и по сту пак. АС, Бе о град ски 
уни вер зи тет, Ко ми си ја за об но ву Уни вер зи те та, ф-1, Пра вил ник о су ду ча сти Бе о град ског уни вер зи те та). 
У На род ном по зо ри шту био је осно ван Суд ча сти На род но о сло бо ди лач ког фрон та, та ко ђе, у де цем бру 
1944. го ди не. (М. Ми тро вић, н. д., стр. 107).

3) Њи хо во ства ра ње се за сни ва ло на под ло зи јед ног пред ло га НКОЈ-а од 19. ма ја 1944, а у Ср би ји на 
осно ву од лу ке Глав ног шта ба НОО од 6. ав гу ста 1944. го ди не. Та ко су би ли ство ре ни окру жни, оп штин-
ски и сре ски на род ни су до ви, али без ва жни је уло ге у кри вич ним су ђе њи ма све до је се ни 1945. го ди не 
ка да су су до ви до би ли свој ор га ни за ци о ни лик.

4) Слу жбе ни лист ДФЈ, бр. 4, од 13. фе бру а ра 1945.
5) Слу жбе ни лист ДФЈ, бр. 67 од 31. ав гу ста 1945; B. Pe tra no vić, Prav ne i po li tič ke pri li ke..., str. 

119–120.
6) Slu žbe ni list DFJ, бр. 26 од 25. апри ла 1945. По сле уса гла ша ва ња са Уста вом он је 11. ју ла 1946, 

на зван За кон о су зби ја њу не до пу ште не шпе ку ла ци је и при вред не са бо та же; Slu žbe ni list FNRJ, бр. 56 од 
12. ју ла 1946.

7) Исто, бр. 36 од 29. ма ја 1945. Под истим на зи вом он је по но во до нет ју ла 1946. го ди не; Слу жбе ни 
лист ФНРЈ, бр. 56 од 12. ју ла 1946.
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За кон о за шти ти на род них до ба ра и њи хо вом упра вља њу.1 У ав гу сту 1945. го ди не је 
до не сен и За кон о кри вич ним де ли ма про тив на ро да и др жа ве.2 Они су пред ста вља-
ли ле гал на прав на сред ства пре ко ко јих се спро во ди ла кри вич но-прав на ре пре си ја 
над гра ђан ским пред став ни ци ма. За кон о кри вич ним де ли ма про тив на ро да и др жа-
ве био је нај зна чај ни ји ме ђу њи ма.3 Као и сви оста ли за ко ни и он је имао ре тро ак тив-
но деј ство и пру жао је мо гућ ност да се оп ту же на ли ца ка жња ва ју и за она де ла ко ја 
су по чи ни ла пре сту па ња на сна гу за ко на ко ји их санк ци о ни ше. На рав но, ту су би ли 
још не ки за ко ни ко ји су пру жа ли ле гал ну фор му об ра чу ну са срп ским гра ђан ством, 
иако не кри вич ног ка рак те ра, по пут За ко на о од у зи ма њу рат не до би ти сте че не за 
вре ме не при ја тељ ске оку па ци је из ма ја 1945,4 За ко на о би рач ким спи ско ви ма од 10. 
ав гу ста 1945,5 те За ко на о штам пи од 24. ав гу ста 1945. го ди не.6 

Као ди рект ни ин стру мен ти ре пре си је ја вља ли су се ор га ни др жав не при ну де: 
Ор га ни уну тра шњих по сло ва, а по себ но Оде ље ње за за шти ту на ро да (ОЗН-а) и Кор-
пус на род не од бра не Ју го сла ви је (КНОЈ). Ор га ни уну тра шњих по сло ва функ ци о ни-
са ли су у окви ру на род них од бо ра све до кра ја 1945. го ди не ка да су би ли из дво је ни 
из њи хо вог са ста ва. Ти ме је из дво је на и Ми ли ци ја као њи хо ва из вр шна слу жба.7 
Oдељење за шти те на ро да има ло је пре те чу у Ко ми си ји за бор бу про тив пе те ко ло-
не, ко ја је би ла ство ре на још у пр вој го ди ни ра та на осло бо ђе ној те ри то ри ји.8 Она је 
осно ва на у ма ју 1944. го ди не. Од та да па до кра ја 1946. го ди не та слу жба де ло ва ла је 
у окви ру По ве ре ни штва, од но сно Ми ни стар ства на род не од бра не, а по том је из дво-
је на и пре и ме но ва на у Упра ву др жав не без бед но сти (УДБ-у).9 За пра во, већ по сле 
хап ше ња Д. Ми ха и ло ви ћа, ис так ну то је да је ОЗН-а из вр ши ла сво ју уло гу због ко је 
је и осно ва на, од но сно због бор бе про тив шпи ју на же и оста лих об ли ка де ло ва ња 
упе ре них про тив на род но о сло бо ди лач ког по кре та и на кон осло бо ђе ња, због бор бе 
про тив от по ра де ло ва чет нич ких (и уста шких) сна га, као и ра ди хап ше ња и ис пи ти-
ва ња по ли тич ких про тив ни ка.10 

На спрам на ве де них ин сти ту ци ја ко је су до би ле за ду же ње да бра не и од бра не 
но ви кон цепт уре ђе ња од но са у дру штву и др жа ви, а чи ји су из раз оне би ле, на ла-
зи ло се срп ско гра ђан ство, за ко га ви ше ни је би ло ме ста у дру штве ној и др жав ној 
струк ту ри. Све ин сти ту ци је су де ло ва ле у име на ро да, за шти те ње го вих ин те ре са, а 
глав ни ту мач тих ин те ре са би ла је Ко му ни стич ка пар ти ја, од но сно По лит би ро (ЦК), 

1) Исто, бр. 36 од 29. ма ја 1945. По сле при ла го ђа ва ња Уста ву, ок то бра 1946. го ди не до нет је под 
не што из ме ње ним на зи вом као За кон о за шти ти оп ште на род не имо ви не и имо ви не под упра вом др жа ве; 
Слу жбе ни лист ФНРЈ, бр. 86 од 1946.

2) Исто, бр. 66 од 1. сеп тем бра 1945. Уса гла шен са Уста вом ју ла 1946. го ди не; Slu žbe ni list FNRJ, 
бр. 59 од 23. ју ла 1946. 

3) Кра јем 1947. го ди ни био је до не сен и Оп шти део Кри вич ног за ко ни ка ко ји је на сна гу сту пио у 
фе бру а ру 1948.

4) Slu žbe ni list DFJ, бр. 36 од 29. ма ја 1945.
5) Исто, бр. 59 од 19. ав гу ста 1945.
6) Исто, бр. 65 од 31. ав густ 1945 .
7) Po lit bi ro.., стр. 517. Оно што је за ни мљи во је сте да је по сто јао про блем код ње ног ка дров ског по-

пу ња ва ња јер ни је ужи ва ла ве ћу на кло ност; раз ло зи за то на ла зи ли су се ка ко у ње ном пред рат ном злом 
гла су та ко и у ње ној сла бој пла ће но сти. Пре ма јед ном по дат ку, она је по чет ком 1948. го ди не рас по ла га ла 
са 11.141 ми ли ци о не ром. АС, ЦК СКС, II Кон грес, к-3, Ма те ри ја ли за кон гре сне из ве шта је без да ту ма 
(ве ро ват но из пр ве по ло ви не 1948. го ди не).

8) По дат ке о ак тив но сти по ме ну те ко ми си је на те ри то ри ји Чач ка до но си књи га А. Ха џи по по вић, Р. 
М. Ма рин ко вић, У име сло бо де и прав де, Ча чак, 1984, стр. 130–133.

9) На ве де но пре ма: Po lit bi ro..., стр. 433. 
10) АС, Пре зи ди јум НРС, ф-1, бр. 37, Екс по зе Ми ни стра уну тра шњих де ла Сло бо да на Пе не зи ћа-Кр-

цу на уз бу џет за 1946. го ди ну на сед ни ци Пре зи ди ју ма НРС од 11. апри ла 1946. го ди не.



331

на че лу са Ј. Б. Ти том. Про блем је био што је по јам на ро да био су жен и све ден на 
рад ни ке, се ља ке и „по ште ну ин те ли ген ци ју”, од но сно на екс пло а ти са не и си ро ма-
шне. То је зна чи ло да су из дру штва би ли из оп ште ни ви ши сло је ви, сви они ко ји су 
би ли схва ће ни као „екс пло а та то ри”. Са мим тим они су из гу би ли и пра во на рав но-
прав ност. Основ ни ин те ре си на ро да би ли су схва ће ни као те ко ви не на род но о сло бо-
ди лач ке бор бе (на род на власт, фе де ра ци ја, ре пу бли ка и сл.) и сва ко ко се огре шио о 
њих или се бо рио про тив њих или ко би то учи нио у бу дућ но сти, па чак и сма трао 
да су не ка дру га ре ше ња би ла бо ља на ла зио се на уда ру тих ин сти ту ци ја. 

Ка жња ва ње

Из во ри бе ле же да су при пад ни ци срп ског гра ђан ства у пр вим да ни ма осло бо-
ђе ња срп ских гра до ва би ли по ме ша них осе ћа ња. Ра дост и олак ша ње ко је је сам 
крај ра та и оку па ци је до но сио со бом ме шао се са но вом стреп њом од осло бо ди о ца 
о ко ме су ма ло зна ли или има ли по му ће не пред ста ве про па ган дом не при ја те ља. О 
„ле вим скре та њи ма”1 ни су зна ли или су са мо мо гли да на слу те из ра зних ве сти ко-
је су се у то ку ра та пре но си ле. Стреп ња се убр зо пре тво ри ла у пра ви страх јер је у 
пр вих не ко ли ко да на по осло бо ђе њу „на род на власт” пред у зе ла „број на хап ше ња”.2 
Са бро јем ухап ше них би ле су је ди но упо зна те вла сти, па су и бро је ви ко ји се на во де 
у до ступ ним из во ри ма углав ном про це не ко је су се кре та ле од нео д ре ђе ног из ра за 
„не ко ли ко хап ше ња” за Про ку пље, „ве ли ког бро ја” за Ниш и Ле ско вац,3 на „хи ља де 
хап ше ња” за Бе о град4 до са свим од ре ђе них бро је ва, по пут 1.000 ухап ше них ли ца у 
Ни шу,5 5.000 или 3.000,6 од но сно 40.000 у Бе о гра ду.7 Исто та ко ка ко је био нео д ре-
ђен број ли ше них сло бо де та ко је и нео д ре ђен број („зна тан број”) оних ухап ше них 
ко ји су у по ме ну тим гра до ви ма пу ште ни на сло бо ду уко ли ко су ус пе ли да до ка жу 
да „ни су ма те ри јал но по ма га ли не при ја те ља”.8 Џ. Меј џор (John Major) је при ме тио 

1) „Ле ва скре та ња” (или „но во ва ро шки кла сни ра ди ка ли зам”) ис по љи ла су се кра јем 1941, по чет-
ком 1942. го ди не као ре зул тат по гре шне про це не ЦК КПЈ о пре ла зу на ета пу кла сне бор бе. B. Pe tra no vić, 
Sr bi ja ..., str. 293–309.

2) Ар хив Вој но и сто риј ског ин сти ту та (АВИИ), Чет нич ка ар хи ва, (ЧА), Де пе ше ко је су сла ли из Бе-
о гра да Вр хов ној ко ман ди Ко ста Пе тро вић и Мо мир Пе тро вић по сле осло бо ђе ња од 15. де цем бра 1944. 
до 12. апри ла 1945. го ди не (Да ље: Де пе ше...), к-278, рег. број 20/1, Из ве штај бр. 1 од 15. де цем бра 1944; 
М. Pa vlo vić, „Sr bi ja na kra ju ra ta – Iz ve štaj ma jo ra Džo na He ni ke ra o Sr bi ji u pe ri o du april–no vem bar 1944”, 
Isto ri ja 20 ve ka, br 2, Be o grad, 1992, str. 167, (Да ље, М. Pa vlo vić, „Sr bi ja na kra ju ra ta–Iz ve štaj ma jo ra Džo-
na He ni ke ra...”,); М. Па вло вић, В. Трај ко вић, Са ве знич ко бом бар до ва ње Ле сков ца 6. сеп тем бра 1944: 
сту ди ја и до ку мен ти, Ле ско вац, 1995, стр. 233; Đo ko Trip ko vić, „Iz ve štaj ge ne ra la F. Ma klej na – Be o grad 
pod par ti za ni ma”, Isto ri ja 20. ve ka, br. 1, Be o grad, 1987, str. 191 (Да ље: Đo ko Trip ko vić, „Iz ve štaj ge ne ra la 
F. Ma klej na...”).

3) М. Pa vlo vić, „Sr bi ja na kra ju ra ta–Iz ve štaj ma jo ra Džo na He ni ke ra...”, str. 167; М. Па вло вић, В. Трај-
ко вић, н. д., стр. 233; Из ве штај о Ср би ји ма јо ра Џон Хе ни ке ра Меј џо ра (Ma jor John Hen ni ker Ma jor) у 
пе ри о ду април – но вем бар 1944.

4) Đo ko Trip ko vić, „Iz ve štaj ge ne ra la F. Ma klej na...”, стр. 191.
5) М. Pa vlo vić, „Sr bi ja na kra ju ra ta–Iz ve štaj ma jo ra Džo na He ni ke ra...”, стр. 167. Број од 1.000 ухап ше-

них ли ца на во ди се са мо за пр вих де сет да на по сле осло бо ђе ња Ни ша 14. ок то бра 1944. го ди не.
6) Ф. Ма клејн је број из нео као про це ну не ра чу на ју ћи она ли ца ко ја су за др жа на са мо не ко ли ко 

са ти. (Đo ko Trip ko vić, „Iz ve štaj ge ne ra la F. Ma klej na...”, str. 191–192).
7) АИИ, ЧА, Де пе ше..., k- 278, рег. бр. 20/1, Из ве штај бр. 3 од 31. де цем бра 1944.
8) М. Pa vlo vić, „Sr bi ja na kra ju ra ta–Iz ve štaj ma jo ra Džo na He ni ke ra...”, str. 167; М. Па вло вић, В. Трај-

ко вић, н. д., стр. 233; Из ве штај о Ср би ји ма јо ра Џон Хе ни ке ра Меј џо ра (Ma jor John Hen ni ker Ma jor) у 
пе ри о ду април – но вем бар 1944; Đo ko Trip ko vić, „Iz ve štaj ge ne ra la F. Ma klej na...”, str. 191–192.
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да су у Ни шу и Ле сков цу и стра хо ва ња љу ди опа ла ка да су схва ти ли да „пар ти за ни 
пра ве раз ли ку из ме ђу оних ко ји су ра ди ли за не при ја те ља и оних ко ји су из овог 
или оног раз ло га оста ли па сив ни под ње го вом вла да ви ном, па су ка жња ва ли са мо 
пр ве.”1 

Број ухап ше них у Бе о гра ду, као глав ном цен тру срп ског гра ђан ства, и по ред 
навође ња кон крет них ци фа ра, та ко ђе је не по у здан. Од ре ђе не про це не ко је по сто је у 
два до ку мен та по ка зу ју оштро ра зи ла же ње. Пре ма из ве шта ју од 31. де цем бра 1944. 
го ди не, ко ји су при пад ни ци по кре та Дра же Ми ха и ло ви ћа сла ли Вр хов ној ко ман ди, 
ис ти че се да „са ми пар ти за ни ка жу” да је би ло 40.000 ухап ше них, али и то „да се 
са да још на ла зи у за тво ри ма 25.000”.2 Дру ги из ве штај од 20. ја ну а ра 1945. го ди не, 
јед ног стран ца, ше фа бри тан ске ми си је при пар ти за ни ма Фицројa Ма клеј на (Fit zroy 
Mac lean) по ка зу је да се, ако се из у зму она ли ца ко ја су би ла ухап ше на на са мо не-
ко ли ко са ти, про це на кре та ла око 5.000, при че му се за 3.000 ли ца „твр ди да су 
за др жа на у при тво ру”.3 Већ раз ли ке у бро је ви ма ухап ше них ли ца су ге ри шу на опре-
зност, по себ но ако се има у ви ду по ре кло из ве шта ја.4 Већ и по вр шна ана ли за са мо 
нај ве ћег по ме ну тог бро ја ухап ше них по ка зу је да је он био при лич но ве лик чак и за 
ве ће гра до ве не го што је то Бе о град са сво јих 270.000 ста нов ни ка, ко ли ко је имао у 
је сен 1944. го ди не.5 То би зна чи ло да се за два и по ме се ца ње го ве сло бо де у за тво ру 
на шло ско ро 15% ста нов ни ка или ско ро сва ки 7 ста нов ник гра да; а уко ли ко се не ра-
чу на ју нај мла ђи ста нов ни ци гра да чак и ви ше. С дру ге стра не, по ста вља се пи та ње 
да ли је за та ко крат ко вре ме ОЗН-a, у чи јој су се над ле жно сти на ла зи ла хап ше ња 
„са рад ни ка оку па то ра”, мо гла да из ве де та ко број на хап ше ња.6 Дру ги огра ни ча ва ју-
ћи фак тор ко ји иза зи ва сум њу да је то ли ки број био ухап шен је сте пи та ње сме штај-
них ка па ци те та у затворима. У сва ком слу ча ју, ана ли за са мо овог по ме ну тог бро ја 
ухап ше них, ко ји је у до ступ ним из во ри ма ме ђу нај ве ћи ма, по ка зу је да је нео п ход на 
крај ња опре зност са бро је ви ма, као и у њи хо вом ту ма че њу. 

Пре ма са зна њи ма Ми ла на Гро ла, ко ја су нај ве ро ват ни је по ти ца ла из бри тан-
ских из во ра, би ло је ухап ше но до 11. но вем бра 1944. го ди не око 2.000 љу ди.7 

1) М. Pa vlo vić, „Sr bi ja na kra ju ra ta–Iz ve štaj ma jo ra Džo na He ni ke ra...”, str. 167; М. Па вло вић, В. Трај-
ко вић, н. д., str. 233–234; Из ве штај о Ср би ји ма јо ра Џон Хе ни ке ра Меј џо ра (Ma jor John Hen ni ker Ma jor) 
у пе ри о ду април – но вем бар 1944.

2) АИИ, ЧА, Де пе ше..., k- 278, рег. бр. 20/1; Из ве штај бр. 3 од 31. де цем бра 1944.
3) Đo ko Trip ko vić, „Iz ve štaj ge ne ra la F. Ma klej na...”, str. 191–192.
4) И док је у пр вом слу ча ју реч о при ста ли ца ма по кре та Дра же Ми ха и ло ви ћа, што по бу ђу је сум њу 

да мо же би ти ре чи о пре те ри ва њу, у дру гом слу ча ју пи сац из ве шта ја је Бри та нац, што под сти че на дру га-
чи ју вр сту раз ми шља ња: нај пре, ко ли ко је као стра нац и пред став ник Ве ли ке Бри та ни је био у при ли ци 
да са зна и да ли је мо гао у скла ду са сво јом уло гом да до ђе до по у зда ни јих ин фор ма ци ја.

5) Т. Бо га вац, Ста нов ни штво Бе о гра да 1918–1991, Бе о град, 1991, стр. 74.
6) Је дан од мо жда мо гу ћих од го во ра на ла зи се у све до че њу офи ци ра ОЗН-е, ма јо ра Ми ла на Тре шњи-

ћа, уко ли ко се оно при хва ти као тач но. Пре ма ње го вим са зна њи ма сте че ним у про це су хап ше ња у јед ном 
квар ту (на при мер два на е стом у ком је и сам био) ОЗН-а се са сто ја ла од три чо ве ка, што би зна чи ло да 
је она у Бе о гра ду, бар у пр вим да ни ма осло бо ђе ња, има ла нај ма ње око пе де се так љу ди. Бе о град је та да 
био по де љен на 16 квар то ва. У сва ком од њих би ла је уста но вље на ОЗН-а ко ја је има ла по три чла на. 
Уко ли ко се та чи ње ни ца до ве де у ве зу са бро јем ухап ше них он да је ова уста но ва у чи та вом Бе о гра ду, за 
два и по ме се ца (или 73 да на) по сле осло бо ђе ња, днев но хап си ла про сеч но 548 ли ца или не што око 34 
по сва ком квар ту ОЗН-е. У том слу ча ју на из глед не ре ал но ве ли ки број ухап ше них и не из гле да та ко не-
ре а лан и не мо гућ, по себ но уко ли ко се зна да се пр во бит но ис пи ти ва ње сво ди ло на два-три пи та ња: ка ко 
се зо веш, шта си ра дио за вре ме оку па ци је и сл. (Ве ће за де мо крат ске про ме не, Сте но грам све до че ња 
ма јо ра Ми ла на Тре шњи ћа, 6).

7) М. Grol, Lon don ski dnev nik 1941–1945, Be o grad, 1990, str. 657, За бе ле шка од 11. но вем бра 1944. 
го ди не.
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Раз ме ре спро ве де них хап ше ња и оп ту же ња у 1944–45. го ди ни оста ју и да ље 
не по зна ни ца, али су она би ла нај ве ро ват ни је ве ли ка и ве ћа не го она из ка сни јег пе-
ри о да ка да је дру штво у нај ве ћој ме ри би ло „про чи шће но” од „не по жељ них еле ме-
на та”, ка да се власт кон со ли до ва ла и ус по ста ви ле од ре ђе не, ка кве та кве, прав не гра-
ни це. Пре ма не ким по да ци ма, ко ји ни су „са свим си гур ни” јер се еви ден ци ја во ди ла 
на не ко ли ко ме ста (Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва, Ми ни стар ство пра во су ђа 
и Ту жи ла штво), у 1946. го ди ни би ло је у Ср би ји 71.298 оп ту же них или јед ан оп ту же-
ни на 91,7 ста нов ни ка, што је до ста ви сок број.1 Да ље, кон ста то ва ло се да су ор га ни 
ту жи ла штва и уну тра шњих по сло ва у Ср би ји „су ви ше ла ко по кре та ли по сту пак ис-
тра ге и вр ши ли хап ше ња”, што је опет усло ви ло да на хи ља де ли ца бу де ухап ше но 
без ва ља ног до ка за или су из во ђе ни на суд без чвр стих до ка за. Та ко је 1947. го ди не, 
и по ред сма ње на броја оптужених, об у ста вљен кри вич ни по сту пак по за вр ше ној ис-
тра зи пре ма 23.571 ли цу јер ни је по сто ја ло до вољ но до ка за о по сто ја њу кри вич ног 
де ла, или не што ма ње од јед не тре ћи не од укуп ног бро ја оп ту же них, а из ме ђу „8–10 
хи ља да ли ца, чи ја кри ви ца на су ду ни је до ка за на, а мал тре ти ра на су са мим из во ђе-
њем на суд”.2 На су прот њи ма, од мах иза осло бо ђе ња, са по бе дом сна га ре во лу ци је, 
у вре ме не по сто ја ња ја сних прав них гра ни ца, у јед ном све оп штем ме те жу, ла ко се 
хап си ло и још лак ше оп ту жи ва ло па се ма ње-ви ше ско ро сва ко на шао у по зи ци ји да 
по ла же ра чун за сво је ра ни је по на ша ње и ста во ве. 

У по чет ку, без по сто ја ња ре дов них су до ва и за ко на, че ста је би ла ка зна смр ти. 
Она је има ла два об ли ка: је дан ко ји се ис по ља вао у ван суд ским стре ља њи ма и дру-
ги ко ји се од но сио на стре ља ње на кон суд ске од лу ке. Пр ви об лик је пред ста вљао у 
исто вре ме и јед ну вр сту со ци јал но-по ли тич ке од ма зде пре ма кла сном про тив ни ку 
„бур жу ју”, ствар ним са рад ни ци ма оку па то ра, али и сви ма они ма ко ји су под тај 
тер мин под ве де ни. Ни је дан ни дру ги об лик ни је био са мо уни шта ва ње кла сног 
про тив ни ка у со ци јал ном сми слу, тј. основ них од ли ка ко је су чи ни ле ње гов кла сни 
по ло жај, већ део фи зич ког уни ште ња. 

Већ на сед ни ци Из вр шног од бо ра ЈНОФ-а од 4. апри ла 1945. го ди не, про го во-
ри ло се о ван суд ским стре ља њи ма. Та да је Ми ха и ло Го лу бо вић ко ји је по кре нуо 
раз го вор при знао да је „у по чет ку би ло чи шће ња из ве сних љу ди” и да је „не где 
власт по сту пи ла до ста бла го, а не где пре те ра но стро го”, али да „на род пи та где су 
ти љу ди кон спи ра тив но ли кви ди ра ни”. Фак тич ки М. Го лу бо вић је и сам тра жио од-
го вор да на то пи та ње јер, „ако су по би је ни, да се зна кад је то би ло и где.”3 И Пе тар 
Стам бо лић ко ји се укљу чио у раз го вор та ко ђе по твр ђу је да је „пр вих да на” из ве стан 
број љу ди био „стре љан у на ле ту”.4 Је дан од глав них уче сни ка ре во лу ци је М. Ђи-
лас је у сво јим се ћа њи ма оста вио за бе ле шку да су пре ула ска у Бе о град „утвр ђе ни 
кри те ри ју ми по ко ји ма је тре ба ло од мах – та ко ре ћи: на ли цу ме ста – по у би ја ти при-
пад ни ке не ди ћев ских и љо ти ћев ских фор ма ци ја”.5 А од мах иза то га Ђи лас све до чи 
да је та ко и ура ђе но, али уз свест да је би ло „ме ђу стре ља ни ма и оних ко је би та кве 

1) АС, ЦК СКС, ф-1, Го ди шњи из ве штај КПС за 1947. го ди ну, стр. 142. 
2) АС, ЦК СКС, ф-1, Го ди шњи из ве штај ЦК КПС за 1947. го ди ну, стр. 20.
3) АС, ССРНС (НОФ), ф-1, За пи сник са сед ни це Из вр шног од бо ра ЈНОФ-а Ср би је одр жа не на дан 

4. апри ла 1945. го ди не.
4) АС, ССРНС (НОФ), ф-1, За пи сник са сед ни це Из вр шног од бо ра ЈНОФ-а Ср би је одр жа не на дан 

4. апри ла 1945. го ди не. Том при ли ком П. Стам бо лић је на вео и да „вла сти о сва ком та квом ли цу да ју оба-
ве ште ња”. Ме ђу тим, де ман то вао га је сам М. Го лу бо вић из ја вљу ју ћи да за 14 ли ца за ко ја су уби је на у 
ње го вом се лу власт ни је да ла ни ка кво зва нич но оба ве ште ње. 

5) M. Đi las, Re vo lu ci o nar ni rat, Be o grad, 1990, str. 407.
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суд би не по ште део и нај го ри, нај не пра вед ни ји суд”.1 Да кле, за те две ка те го ри је ни-
је се ни по ста вља ло пи та ње из во ђе ња на суд, из но ше ња до ка за или утвр ђи ва ња 
исти не о де ло ва њу у то ку ра та. Сви они су уна пред про гла ше ни кри ви ма и је ди на 
пре су да ко ју су мо гли до би ти би ла је, ако ни су ус пе ли да по бег ну,2 смрт од но сно 
стре ља ње. Уоста лом, пре ма М. Ђи ла су, по сле те шког и кр ва вог ра та, при пад ни ци ма 
ре во лу ци је су суд ски про це си „из гле да ли бе сми сле ни, сем у спек та ку лар ним слу-
ча је ви ма, ко ло во ђа ма: не мо же суд из ри ца ти сто ти не, хи ља де смрт них пре су да”.3 
Слич но све до че ње дао је и ма јор Ми лан Тре шњић ко ји је био не по сред ни уче сник 
у до га ђа ји ма у Бе о гра ду пред осло бо ђе ње и по сле ње га. По ње му, пар да на пре зва-
нич ног осло бо ђе на Бе о гра да, у град су би ли по сла ни офи ци ри ОЗН-е са за дат ком да 
про на ла зе „све мо гу ће са рад ни ке оку па то ра, шпи ју не, и све што је би ло про тив но 
на род но о сло бо ди лач ком по кре ту и да то при во ди тзв. ли цу прав де. То је био наш 
по сао”.4 Ни је био ма ли број оних ко ји су би ли пот ка за ни, од но сно при ја вље ни да 
су би ли у слу жби оку па то ра, па их је ОЗН-а при во ди ла. Ту је, по ред оста лог, ва жну 
уло гу имао лич ни раз лог, осве та, рат но или чак пред рат но за ме ра ње и слич но. Да-
ле ко је нај ве ћи број био пре ма Ми ла ну Тре шњи ћу, оних ко ји су до шли са ми да се 
при ја ве но вој, пар ти зан ској вла сти, уве ре ни у сво ју не ви ност и мир не са ве сти. То 
су „би ли љу ди у уни фор ма ма, из Срп ске др жав не стра же. То су би ли ор до нан си, ку-
ри ри, по ли цај ци, са о бра ћај ци, па ро брод ски, све мо гу ће вр сте. Али ми пој ма ни смо 
има ли ни о че му. На ма је би ло до вољ но да се ка же – тај је био у слу жби оку па то ра, 
а без об зи ра у ка квој слу жби, а био је у слу жби оку па то ра. (...) Ја као офи цир ОЗН-е 
ни сам раз ли ко вао обич ног по ли цај ца од спе ци јал ног по ли цај ца. То ми ни ко ни кад 
ни је ка зао, ни сам знао.” На кон про пи ти ва ња и по пи си ва ња од лу ком Шта ба ОЗН-е 
из гле да да су не ки би ли упу ћи ва ни у ло гор на Ба њи ци, дру ги су од мах стре ља ни, а 
тре ћи су „до би ли при ли ку” да про ду же жи вот од ла ском на Срем ски фронт или се 
ис ку пе.5 У сва ком слу ча ју, пре ма неким све до ци ма, пе ри од ван суд ских ег зе ку ци ја, 
од но сно тог „пр вог на ле та” тра јао је два-три ме се ца по осло бо ђе њу срп ских гра до-
ва.6 У том пе ри о ду „пр вог на ле та” уда ра ло се на све оне ко ји су би ли огла ше ни и 
оп ту же ни за ко ла бо ра ци ју сва ке вр сте, али и на све оне на ко је се пр стом ука зи ва ло. 
Већ по ме ну ти на во ди све до че да је те шко про це ни ти ко је био са рад ник оку па то ра, 
ко иде о ло шки про тив ник, а ко при пад ник гра ђан ства ко ји је због свог по на ша ња 
био пре за мо рал ну по ку ду не го за нај те жу ка зну. 

Из во ри ука зу ју да је у тим пр вим не де ља ма глав ни удар но си ла ца но ве ре во лу ци-
о нар не вла сти пао на за те че не представнике ко ла бо ра ци о ни стич ког апа рата вла сти, 
а са мим тим и на по ли тич ки ак тив но гра ђан ство под оку па ци јом, као и на оне при-
пад ни ке гра ђан ских сло је ва ко ји су се под оку па ци јом на ла зи ли на најистакнутијим 

1) Исто.
2) В. Вел мар-Јан ко вић, књи жев ник и по моћ ник ми ни стра про све те под оку па ци јом, био је у гру пи 

оних ко ји су успе шно по бе гли из зе мље. 
3) Исто.
4) Ве ће за де мо крат ске про ме не, Сте но грам све до че ња Ми ла на Тре шњи ћа, 5.
5) Исто, 6.
6) Исти не ра ди, ма јор ОЗН-е, М. Тре шњић ни је си гу ран ко ли ко је ду го тра јао тај пр ви удар или 

ни је же лео да се о ње му пре ци зни је из ја сни, па је ка да је у пи та њу Бе о град, на вео је је дан пут „5, 10, 15 
да на” а дру ги пут „до сре ди не де цем бра”. Ве ће за де мо крат ске про ме не, Сте но грам све до че ња Ми ла на 
Тре шњи ћа, 6, 9. И пре ма се ћа њу Све тла не Вел мар-Јан ко вић из гле да да је вре ме без вла шћа ко је је пра ти-
ла екс трем на при ме на на си ља, уз не за ко ни та са слу ша ња, хап ше ња, тра ја ло све до кра ја де цем бра 1944. 
го ди не. (С. Вел мар-Јан ко вић, Про зра ци, Бе о град, 2004, стр. 206).
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дру штве ним по ло жа ји ма. Често се ни је ни по ста вља ло пи та ње о њи хо вој кри ви ци.1 
Нај ве ћи део њих је про гла шен рат ним зло чин ци ма и на род ним из дај ни ци ма пре ма 
кри те ри ју ми ма Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње рат них зло чи на и Зе маљ ске ко ми-
си је. Њи хо ва про це на би ла је од од лу чу ју ћег зна ча ја и за то ко ји ће суд би ти над ле-
жан за ко ји слу чај па пре ма то ме и за те жи ну пре су де. Ра ди илу стра ци је до вољ но је 
по ме ну ти при мер кру ше вач ког окру га у ком је за зло чин це и са рад ни ке оку па то ра 
огла ше но 104 ли ца од ко јих је 31 ли це чи ни ло нај ви ше пред став ни ке до ма ће упра-
ве: окру жни на чел ни ци и њи хо ви по моћ ни ци, сре ски на чел ни ци, и њи хо ви за ме ни-
ци, ше фо ви про па ган де у окру жном на чел ству, спе ци јал ни иза сла ни ци вла де М. 
Не ди ћа, пред стој ни ци и ислед ни ци по ли ци је и по ли циј ски аген ти, аген ти Ге ста поа. 
Оста ли број се од но сио пре све га на при пад ни ке Срп ске др жав не стра же, об у хва та-
ју ћи и ли ца са ви шим и ни жим зва њем (на при мер стра жа ра).2 

Пре ма не ким по да ци ма из тог пе ри о да ко ји су крај ње оскуд ни, и не та ко ве ро до-
стој ни, број оних ко ји су уби је ни без су да мо же се тек на слу ти ти. Та ко се у јед ном 
из ве шта ју упу ће ном Вр хов ној ко ман ди са кра ја ја ну а ра 1945. го ди не по ми ње број 
од 160 уби је них, углав ном офи ци ра и ути цај них љу ди у Бе о гра ду ко ји су стре ља ни 
на „но ву го ди ну на шу” и то „на истим ме сти ма где су и Нем ци стре ља ли ра ни је”.3 
На при мер, у на се љу Ко шут њак у Бе о гра ду би ло је стре ља но 12 љу ди, и о њи хо вој 
смр ти по ро ди це ни су би ле од ОЗН-е „пра вил но оба ве ште не”.4 Пре ма по да ци ма ко је 
је имао М. Грол у Бе о гра ду је би ло 2.000 стре ља них до 11. но вем бра 1944. го ди не.5 
Шеф аме рич ке вој не ми си је у Бе о гра ду Ф. Линд си, се ћао се да су у Бе о гра ду „но-
ћи ма слу ша ли пуц ње” и ве ро ва ли да су ис па љи ва ни про тив от кри ве них чет ни ка, 
не мач ких са рад ни ка, али и да су зло чин ци и во ђе ко ла бо ра ци је „од мах стре ља ни”.6 
Ме ђу тим, не мо гућ ност уви да у ар хи ву ОЗН-е или дру гих ор га на ства ра усло ве за ма-
ни пу ла ци ју бро је ви ма ван суд ских и суд ских стре ља ња 1944–1945. го ди не. Оче ви ци 
и не по сред ни уче сни ци, по пут ма јо ра Тре шњи ћа, про це њу ју да је са мо у Бе о гра ду 
број стра да лих из но сио де се так хи ља да у то ку пр вих да на по ње го вом осло бо ђе њу, 
док је у Ср би ји тај број из но сио око 30.000.7 Не ки дру ги ан ти ко му ни стич ки ори јен-
ти са ни ис тра жи ва чи (не и исто ри ча ри) сма тра ју да је број уби је них у Ср би ји суд-
ским и ван суд ским пу тем 1944–1945. го ди не пет пу та ве ћи и да пре ма шу је 150.000 
жр та ва.8 Та кве про це не, углав ном на ста ле на осно ву на кнад них са зна ња све до ка, 

1) До не кле по твр ду за то има мо и у при мар ним из во ри ма. На пред лог Ван ред не ко ми си је за утвр ђи-
ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча за ло гор на Ба њи ци од лу ком Др жав не ко ми си је „огла ше ни 
су за рат не зло чин це сви пред стој ни ци Град ских по ли ци ја и по ред оста лих и сви ко ме са ри Ко ме сар ске 
упра ве”, при че му Ван ред на ко ми си је „ни је ис пи та ла рад по је ди них пред стој ни ка и ко ме са ра већ је исте 
огла си ла за зло чин це за то што су се под оку па ци јом на ла зи ли на по ло жа ји ма ко ји су да ва ли до вољ но 
сум ње да су сво јим ра дом до при не ли из вр ше њу зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у ло го ру Ба њи-
ца” (кур зив – Н. М.). АС, Г 25 Зе маљ ска ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча 
(Да ље: Г25) ф-28, Пов. бр. 635/1945.

2) АС, Г25, ф-29, округ Кру ше вац, Спи сак са рад ни ка не при ја те ља без бро ја и да ту ма.
3) АВИИ, ЧА, Де пе ше..., К-278, рег. бр. 20/1, Из ве штај бр. 513 од 28. ја ну а ра 1945.
4) ИАБ, ГК СКС Бе о град, пе ри о дич ни и ме сеч ни из ве шта ји о ра ду пар тиј ске ор га ни за ци је XIV ре јо-

на, к-317; Из ве штај за ме сец март 1945. го ди не о ста њу пар тиј ске ор га ни за ци је XIV ре јо на.
5) М. Grol, n. d., str. 657; За бе ле шка од 11. но вем бра 1944. го ди не.
6) На ве де но пре ма: В. Па вло вић, н. д., str. 491.
7) Ko va če vić So nja, „Mi lan Tre šnjić – Ma jor OZNE i ge ne ral ni kon zul SFRJ u Štut gar tu. Oslo bo đe nje 

De di nja”, Krug, бр. 8, 1999, str. 62–66; Ана Ота ше вић, „Зло чи ни ко му ни зма 1944–1956. Суд би на по бе ђе-
них”, НИН, 25. ок то бар 2001, стр. 27.

8) Да кле, по што до са да не по сто је не ка озбиљ ни ја ис тра жи ва ња о бро ју стре ља них, и бро је ви ко ји 
се по ја вљу ју су углав ном ре зул тат крај ње сло бод них про це на, на ста лих нај ви ше на те ме љу све до че ња 
по је ди на ца ко ји су ус пе ли да пре жи ве или њи хо вих по то ма ка. Пре ма про це ни об ја вље ној по чет ком де ве-
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не са мо да су пре у ве ли ча не већ су ли ше не на уч не ана ли зе. Њих је за са да не мо гу ће 
про ве ри ти. Пре ма про це ни М. Порт ма на у пе ри о ду 1943–1950. број стра да лих од 
стра не пар ти за на у Ју го сла ви ји из но сио је око 180.000, од че га у Ср би ји око 80.000 
(од то га на фолк сдој че ре, Ма ђа ре и Ал бан це от па да ско ро 60.000).1 Нај о збиљ ни ји 
по ку шај ана ли зе овог про бле ма, до ду ше на ло кал ном ни воу, учи нио је исто ри чар Г. 
Да ви до вић ко ји је на осно ву ар хив ских из во ра ре ги стро вао име ном и пре зи ме ном 
592 жр тве у ча чан ском окру гу по сле осло бо ђе ња Чач ка. За ве ћи ну не по сто ји за ни-
ма ње па је те шко утвр ди ти ко ли ко је ме ђу њи ма жр та ва из ре до ва гра ђан ства. Оно 
што је си гур но је сте да је про це нат се ља ка ве ли ки (вр ло је ве ро ват но да из но си 
пре ко 95%). Тек за 21 по пи са но ли це се мо же са си гур но шћу ре ћи да је при па да ло 
гра ђан ским сло је ви ма.2 

За раз ли ку од ван суд ских стре ља ња, стре ља ња на кон суд ске од лу ке знат но је 
лак ше пра ти ти. Од лу ке ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на су по не кад до пу ња ва не 
крат ком за бе ле шком да је не ка од лу ка про сле ђе на Вој ном су ду. С дру ге стра не, зна-
тан број од лу ка о смрт ној ка зни је био об ја вљен у штам пи, а пре ко дру гих из во ра је 
мо гу ће те но вин ске из ве шта је, иако не та ко че сто, пра ти ти и кон тро ли са ти. Вој ни 
суд је не по сред но по осло бо ђе њу био је ди на суд ска ин стан ца ко ја је би ла над ле жна 
да су ди и до но си смрт не ка зне. Он је до осни ва ња Су да ча сти тј. до 11. но вем бра 
1944. го ди не, ка да је овај осно ван, од но сно 24. ја ну а ра 1945. ка да је по чео да ра ди, 
био је ди ни ко ји је мо гао да су ди за де ла рат ног зло чи на и са рад њу са оку па то ром. 

де се тих го ди на 20. ве ка у кра гу је вач ким но ви на ма По гле ди број уби је них у Ср би ји у пе ри о ду 1944–1945. 
го ди не је из но сио око 150.000. Ка же се да је број „усло ван и при вре мен” и да се од но си са мо на онај 
„ве ћи” део уби је них у Ср би ји. По гле ди, спе ци јал но из да ње, бр. 2, јун 1991, 4. Њи ме су об у хва ће ни при-
пад ни ци свих дру штве них гру па, углав ном по ли тич ких не ис то ми шље ни ка. Не же ли мо да раз ма тра мо, 
по на шем ми шље њу, пре те ра но ве ли ки број од 150.000 жр та ва, на ве де них по сле рат них „ко му ни стич ких 
чист ки”, већ да ука же мо на нео збиљ ност и јед но стра ност та квих про це на уз ко ри шће ње са мо ис ка за све-
до ка или жр та ва. Би ће до вољ но да под се ти мо на је дан од ра до ва ко ји се ба ви де мо граф ским про бле ми ма 
а ко ји укљу чу је и по сле рат ни пе ри од. Пре ма Бо го љу бу Ко чо ви ћу, уку пан број ствар них гу би та ка на те ри-
то ри ји уже Ср би је у то ку Дру гог свет ског ра та укљу чу ју ћи и по сле рат не жр тве „иде о ло шког гра ђан ског 
ра та” из но сио је 141.000. У окви ру тог бро ја, 114.000 се од но си ло на Ср бе и Цр но гор це за јед но. Оста так 
об у хва та ка ко ју го сло вен ске на ро де та ко и на ци о нал не ма њи не. Ме ђу тим, уку пан де мо граф ски гу би так 
је био не што ве ћи (260.000, од че га 224.000 се од но си на Ср бе и Цр но гор це) јер је об у хва тио број не ро ђе-
них због ра та, број исе ље них евен ту ал но ума њен бро јем усе ље них и број мр твих, од но сно ствар них гу-
би та ка. Уко ли ко се са бе ру де мо граф ски и ствар ни гу би ци у фе де рал ној Ср би ји (са Ко со вом и Ме то хи јом 
и Вој во ди ном) они би из гле да ли ова ко: де мо граф ски гу би так из но сио је 402.000, док се ствар ни гу би так 
227.000 жр та ва. У оба бро ја су укљу че не и по сле рат не жр тве. До тих бро је ва аутор је до шао ко ри шће њем 
ста ти стич ких из во ра, ра чу на њем ка ко ствар но по ги ну лих та ко не ро ђе них, усе ље них и сл. у пе ри о ди ма из-
ме ђу по пи са ста нов ни штва, и про це не ко ли ко би тре ба ло да Ср би ја има ста нов ни ка 1948. го ди не (а та да 
је већ про шао тај по сле рат ни та лас „ко му ни стич ких зло чи на”) да ни је би ло ра та у од но су на пред рат но 
де мо граф ско ста ње и ствар ног гу бит ка у од но су на пред рат ни пе ри од. Да кле, по сле рат не жр тве на ве де-
не у По гле ди ма чи ни ле би ско ро 68% укуп них, ствар них гу би та ка Ср ба и Цр но го ра ца за јед но и у ра ту 
и по сле ње га! О то ме ви ше у: Bo go ljub Ko čo vić, Žr tve Dru gog svet skog ra ta u Ju go sla vi ji, Lon don, 1985. 
На сли чан на чин се де мо граф ским гу би ци ма ба вио и В. Жер ја вић (Vla di mir Žer ja vić, Gu bi ci Ju go sla vi je 
u Dru gom svet skom ra tu, Za greb, 1987). И уко ли ко се по ме ну ти број срав ни са не пот пу ним бро јем ко ји је 
из не ла Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча од 160.626 по ги ну лих 
у ра ту про из и ла зи да је Ср би ја за ма ло из гу би ла ви ше љу ди по сле ра та не го за че ти ри го ди не ра та. (М. 
Ми тро вић, Дру штве но-еко ном ске про ме не и ор га ни за ци ја упра вља ња при вре дом у Ср би ји 1944–1952, 
Бе о град, 1988, стр. 36).

1) М. Port mann, „Com mu nist, re ta li a tion and per se cu tion on Yugo slav ter ri tory du ring and af ter WWII 
(1943–1950)”, To ko vi isto ri je, 1–2/2004, str. 74.

2) У по ме ну ти спи сак има ли смо увид љу ба зно шћу ко ле ге Г. Да ви до ви ћа, а он је на кнад но и об ја-
вљен у но ви на ма По гле ди, спе ци јал но из да ње бр. 1, април–мај 2004, стр. 25–42; Пре глед спи ска об у хва та 
ли ца ко ја су на раз не на чи не стра да ла од ор га на „но ве вла сти” (ОЗН-е (ка сни је УДБ-е), КНОЈ-а, вој ске и 
сл.) у де се так го ди на по осло бо ђе њу. Сва ка ко, тек ма ли број је од по ме ну тог бро ја уби јен по сле 1950. 
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Ње го во де ло ва ње би ло је из раз пре мо ћи вој не над ци вил ном вла шћу са гла сно оп-
штој вој но-по ли тич кој си ту а ци ји (при во ђе ње кра ју рат них опе ра ци ја, спо ро ус по-
ста вља ње ци вил них вла сти а он да и ре дов них су до ва). Он је отво рио и јед ну вр сту, 
да се сло бод ни је из ра зи мо, „суд ског ра та” про тив гра ђан ских сло је ва. Тек са осни-
ва њем ре дов них су до ва, окру жних и Вр хов ног су да, Вој ни суд је по де лио од го вор-
ност у до но ше њу смрт них ка зни, по што суд ча сти ни је мо гао да до не се та кву вр сту 
пре су де.1 Те шко је на пра ви ти и гру бу про це ну про це су и ра них и осу ђе них ли ца, а 
по себ но при пад ни ка гра ђан ских сло је ва у том пе ри о ду ши ро ке де лат но сти вој ног 
су да (до сеп тем бра 1945). Оп шту сли ку мо гу до не кле да пру же об ја вље не пре су де 
Вој ног су да у штам пи, пре све га у бе о град ском днев ном ли сту По ли ти ка као ли сту 
са гра ђан ском тра ди ци јом и са нај ве ћим бро јем об ја вље них пре су да. Оно што је за-
ни мљи во ка да је реч о уви ду јав но сти у рад су до ва је сте да се они у пр ва два и по 
ме се ца осло бо ђе ња ни су та ко че сто огла ша ва ли и да су смрт не пре су де, уко ли ко се 
из у зме „слу чај 105 ли ца” осу ђе них у Бе о гра ду, би ле до ста рет ке и углав ном су ве за-
не за пре су де у Вој во ди ни.2 Оста ли део пре су да од но си се на кри вич на де ла пљач-
ке, уце њи ва ња слу жбе ни ка на род них од бо ра и при пад ни ка На род но о сло бо ди лач ке 
вој ске, ко ји су по со ци јал ној при пад но сти би ли ско ро ис кљу чи во рад ни ци.3 Тек се 
од ја ну а ра број пре су да на стра ни ца ма По ли ти ке знат ни је по ве ћао, да би од ју ла до 
сеп тем бра 1945. го ди не опа дао. Про це си пред Вој ним су дом у Бе о гра ду углав ном 
су во ђе ни без при су ства јав но сти, али су за то у уну тра шњо сти они би ли не са мо 
јав ни већ су пре тва ра ни у пра ви спек такл. Уз то, ка да се на њи ма из ри ца ла смрт на 
ка зна, она је нај че шће би ла стре ља ње, док је ве ша ње као дру ги на чин ње ног из вр ше-
ња био ре дак, иако пред ви ђен Уред бом о вој ним су до ви ма.4 

У по ме ну том пе ри о ду је на 57 про це са пред вој ним су до ви ма у Ср би ји (са Вој во-
ди ном и рет ким про це си ма са Ко со ва и Ме то хи је) би ло оп ту же но 184 ли ца.5 Осу дом 
на смрт је би ло об у хва ће но око 116 ли ца или пре ко 63% свих оп ту же них ли ца, док 
је пре о ста ли број (осим два ли ца)6 осу ђен на раз ли чи те вре мен ске ка зне, углав ном 
при сил ни рад и кон фи ска ци ју имо ви не. Иако су про це су и ра на ли ца при па да ла раз-
ли чи тим со ци јал ним струк ту ра ма, да ле ко нај ви ши про це нат (око 60%) је био из 
ра зних сло је ва гра ђан ства, а сли чан је и про це нат (око 62%) оних ко ји ма су би ле 
из ре че не смрт не ка зне.7 

1) Пр ви окру жни су до ви по че ли су рад у Бе о гра ду у апри лу 1945. го ди не, док је Вр хов ни суд от по-
чео са ра дом ју на 1945. Тек је За кон о уре ђе њу на род них су до ва из ав гу ста озна чио крај у ор га ни за ци ји 
су до ва. То зна чи да су тек од је се ни 1945. го ди не и те дру ге две суд ске ин стан це мо гле да до но се смрт ну 
ка зну. 

2) На три про це са ко ји су одр жа ни на про сто ру Вој во ди не би ло је осу ђе но на смрт ну ка зну стре-
ља њем 21 ли це са пре о вла ђу ћим бро јем рад ни ка и зе мљо рад ни ка. По ли ти ка, 16. де цем бра 1944, стр. 3; 
Исто, 10. де цем бра 1944, стр. 4; Исто, 31. де цем бра 1944, стр. 6.

3) По ли ти ка, 25. но вем бар 1944, стр. 2; Исто, 1. де цем бра 1944, стр. 2; Исто, 17. де цем бар 1944, 
стр. 4.

4) У пе ри о ду од ја ну а ра до ју ла 1945. го ди не на шли смо са мо јед ну смрт ну ка зну ве ша ња. У пи та-
њу је Ко ста Гли го ри је вић ко ме је су дио 1. мар та 1945. Вој ни суд у За је ча ру за де ла уби ства ви ше ли ца. 
По ли ти ка, 2. април 1945, стр. 2. 

5) У тај број ни су ушли они ко ји су осу ђе ни у тзв. слу ча ју 105 ли ца о ко јем ће мо ка сни је по себ но 
го во ри ти а ко ји је об ја вљен у По ли ти ци, 27. но вем бра 1944. го ди не, стр. 1–2.

6) У пи та њу су је дан шо фер и је дан про фе сор ко ји су осло бо ђе ни услед не до стат ка до ка за. По ли ти-
ка, 17. ја ну ар 1945, стр. 4; Исто, 19. ма ја 1945, стр. 4.

7) У не гра ђан ском сло је ви ма (75 ли ца) нај ве ћи део оп ту же них и осу ђе них по ри па дао је се ља ци ма 
и рад ни ци ма (45 ли ца или 60%).
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Ме ђу по слов ним гра ђан ством, ко је је, ка ко је то ви де ла ко му ни стич ка те о ри ја, 
би ло спрем но да из да зе мљу ра ди очу ва ња свог кла сног ста ту са, нај знат ни ју гру пу 
чи ни ли су ин ду стри јал ци и тр гов ци.1 За ни мљив је при мер ин ду стри ја ла ца бра ће 
Вла де и Ла зе Те о ка ро ви ћа ко ји су од го ва ра ли пред Вој ним су дом у Ја го ди ни. Они 
су осу ђе ни на смрт ну ка зну.2 Ме ђу тим, из гле да да су до го вор са вла сти ма и ра чу-
ни у ен гле ској бан ци омо гу ћи ли трам пу за њи хов жи вот и сло бо ду, на рав но по сле 
ка зне за тво ра.3 Вла да Илић, бив ши пред сед ник бе о град ске оп шти не и пред сед ник 
Ин ду стриј ске ко мо ре, вла сник јед ног од нај ја чих тек стил них пред у зе ћа у зе мљи пре 
ра та, члан број них управ них од бо ра, по сла ник, осу ђен је на де сет го ди на ро би је и 
тра јан гу би так на ци о нал не ча сти, те кон фи ска ци ју имо ви не.4 Иза њих је по број но-
сти до ла зи ла гру па оних ко ји су сво јим по слом би ли ве за ни за раз вој др жа ве или 
ад ми ни стра тив но гра ђан ство, по себ но офи ци ри и слу жбе ни ци.5 У од но су на све 
њих, нај ма ло број ни ја је гру па ин те лек ту а ла ца. Код ових по след њих на вре мен ске 
ка зне би ла су осу ђе на и дво ји ца по зо ри шних ре ди те ља: Јо сип Ку лун џи ја6 и Ру долф 
Ертл.7 Је дан књи жев ник, Гри го ри је Бо жо вић, и про фе сор Уни вер зи те та Ми лош Три-
фу нац би ли су стре ља ни.8 Ар хи тек та Алек сан дар Ђор ђе вић је осу ђен на при сил ни 

1) Од 110 при пад ни ка гра ђан ских сло је ва 42 их је би ло из ре до ва ин ду стри ја ла ца и тр го ва ца. Од 28 
ин ду стри ја ла ца њих 13 је би ло осу ђе но на смрт, од 14 тр го ва ца њих шест осу ђе но је на ка зну стр ља ња.

2) Ве ће за де мо крат ске про ме не, Пре су да Вој ног су да Кра гу је вач ке вој не обла сти. Ве ћа ја го дин ског 
под руч ја Вла ди и Слав ку Те о ка ро ви ћу, посл. Број суд. 321/45 од 30. апри ла 1945. го ди не.

3) Нај пре је смрт на ка зна пре и на че на у до жи вот ну ро би ју, а он да у 20 го ди на за тво ра. По сле 10 го ди-
на од ле жа них у Срем ској Ми тро ви ци би ли су пу ште ни. Go ran Tar lać, „Uni šta va nje srp ske gra đan ske eli te” 
1, Ne ve na Teokarоvić, Re por ter od 23. ju la 2002, 29; Ис по вест Не ве не Те о ка ро вић.

4) По ли ти ка, 13. апри ла 1945, стр. 6. Вла да Илић је био оп ту жен за при вред ну са рад њу са Нем ци-
ма.

5) Код чи нов ни ка и офи ци ра је пре су да на смрт стре ља њем би ла ви со ка (од 16 чи нов ни ка 11 је сти-
гла осу да на смрт, а код офи ци ра је од њих 7 би ло осу ђе но на смрт њих 5).

6) По ли ти ка, 17. ја ну ар 1945, стр. 4. Ј. Ко лун џи ја је ро ђен у Зе му ну 1899. го ди не. Оп ту жен је да је 
ра дио под оку па ци јом у „Умет нич ком по зо ри шту” ко је је за по че ло свој рад на дан ка да је би ло из вр ше но 
ве ша ње на Те ра зи ја ма. Оп ту жба га је те ре ти ла и за про па ганд ни и кул тур ни рад у ко рист Не ма ца.

7) По ли ти ка, 19. март 1945, стр. 5. Р. Ертл је био ре ди тељ у На род ном по зо ри шту. Оп ту жба га је 
те ре ти ла за при сту па ње ор га ни за ци ји „Кул тур бун да”, за рад у зе мун ској Те ле-ра дио ста ни ци за му зич ке 
про гра ме, чи ме је „слу жио не мач кој и уста шкој про па ган ди на му зич ком по љу”. Он је тек по сле осу де Вој-
ног су да осло бо ђен од осу де Су да ча сти На род ног фрон та На род ног по зо ри шта. АС, МП НРС, пер со нал но 
оде ље ње, 1945–1951, Суд ча сти НОФ Упра ви На род ног по зо ри шта без бро ја од 3. ју на 1945. го ди не.

8) По ли ти ка, 4. ја ну а ра 1945, стр. 4; АВИИ, ЧА, Де пе ше..., к-278, рег. бр. 20/1, Из ве штај бр. 4 од 4. 
ја ну а ра 1945; Дра го љуб М. Ми ха и ло вић, Рат и мир Ђе не ра ла: иза бра ни рат ни спи си, пр ва књи га, (при-
ре ди ли Ми лан Ве со вић, Ко ста Ни ко лић, Бо јан Б. Ди ми три је вић), Бе о град, 1998, стр. 411, 415, Из ве штај 
бр. 2 од 8. ја ну а ра 1945, Из ве штај бр. 62 од 4. апри ла 1945.
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рад у тра ја њу од шест ме се ци.1 Осу ђе ни су би ли и но ви на ри Ми ћа Ди ми три је вић2 и 
Ра то мир Ран ђе ло вић.3 пр ви на ро би ју, а дру ги на смрт ну ка зну. У Вој во ди ни је чак, 
од 116 ана ли зи ра них пре су да, чак у 98,2% слу ча је ва до не та смрт на пре су да, што ука-
зу је на ње ну из у зет но ви со ку при ме ну.4 На рав но, број оп ту же них код Вој ног су да и 
ка жње них ме ром стре ља ња је био си гур но мно го ве ћи од по ме ну тог бро ја ко ји смо 
про на шли у По ли ти ци. 

За уну тра шњост Ср би је по сто је пре ци зни ји по да ци али и из ве сно ша ре ни ло у 
за ви сно сти од кра ја. Пред вој ним су дом у Шап цу је од осло бо ђе ња до сеп тем бра 
1945. го ди не од го ва ра ло 125 ли ца од ко јих је на нај те жу ка зну би ло осу ђе но 43 или 
не што пре ко јед не тре ћи не про це су и ра них,5 а у Чач ку је пре ма из во ри ма вла сти у 
то ку 1945. го ди не би ло осу ђе но на смрт 31 ли це из ча чан ског окру га.6 Пре ма ис ка зу 
све до ка Ми о дра га Цо ји ћа, ко ман дан та ме ста у Бо љев цу, Вој ни суд је до нео 44 смрт-
не пре су де са мо у дру гој по ло ви ни 1944. го ди не, при че му „ни је би ло” осу ђе них на 
вре мен ске ка зне. То зна чи да су по сто ја ле са мо две мо гу ће пре су де: смрт или осло-
бо ђе ње.7 Са гле ди шта на ше те ме мо ра мо по ме ну ти сле де ће: у по ме ну тим осу да ма 
Вој ног су да на ло кал ном ни воу рет ко се ви ди дру штве на при пад ност осу ђе них на 
стре ља ње, па се не мо гу до но си ти ни ка кви од ре ђе ни ји за кључ ци о мо гу ћем бро ју 
пред став ни ка гра ђан ства осу ђе них на смрт ну ка зну.8 

1) По ли ти ка, 2. март 1945, стр. 4. А. Ђор ђе ви ћа из Бе о гра да је оп ту жба те ре ти ла за пре у зи ма ње ме ста 
ше фа др жав не упра ве ра да, као и за од ма га ње на род но о сло бо ди лач ке бор бе за осло бо ђе ње Бе о гра да јер је, 
на вод но, из дао знат не ко ли чи не плат на, ве ша, и сл. жан дар ми ма, по ли цај ци ма Не ди ће вог апа ра та.

2) По ли ти ка, 13. април 1945, стр. 6. М. Ди ми три је вић из Бе о гра да је оп ту жен за про па ганд ну са рад-
њу у ли сту Об но ва и ка жњен на осам го ди на ро би је, гу би так ча сних пра ва и кон фи ска ци ју имо ви не.

3) По ли ти ка, 14. фе бру ар 1945, стр. 6; Р. Ран ђе ло вић из Ни ша је осу ђен на смрт јер је јав но исту пао 
у ко рист Не ма ца и уче ство вао у ор га ни за ци ји К. Пе ћан ца. 

4) I. Jan ko vić, n. d., стр. 175–176; Са мо у че ти ри слу ча ја је из ре че на ка зна ли ша ва ња сло бо де.
5) На ве де но пре ма: Цве та на Срећ ко вић, Вој ни суд и суд ча сти, ве ће у Шап цу 1944–1945. го ди не, 

(ди плом ски рад), Уни вер зи тет у Ко сов ској Ми тро ви ци, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2002, стр. 28. Пре ма тек-
сту из По ли ти ке од 2. сеп тем бра 2003. из но се се не што дру га чи ји по да ци по ко ји ма је у Шап цу на смрт 
од стра не Вој ног су да би ло осу ђе но са мо 11 ли ца и из вр ше но са мо шест пре су да. Аутор се по звао на 
ис тра жи ва ње Ђу ре В. Ро ди ћа ко ји је, пре ма том тек сту, имао при ли ку да по гле да вој ну суд ску ар хи ву 
осам де се тих го ди на 20. ве ка. Јо ван Ра до ва но вић, „Фан том ске ци фре”, По ли ти ка, 2. сеп тем бар 2003, стр. 
Б6). Исти аутор је на вео да је у Ср би ји без по кра ји на пред Вој ним су дом од го ва ра ло 17.628 ли ца у 1944, 
1945. и 1946. го ди ни, да је осло бо ђа ју ћа пре су да до не та за 6.123 ли ца, док је на смрт осу ђе но 635 ли ца до 
кра ја 1945, а у 1947 још 17, док су вре мен ске ка зне до су ђе не у 10.871 слу ча је ва. Услед раз ми мо и ла же ња 
са дру гим по да ци ма по ме ну ти по да ци под ле жу сум њи, што смо и до ка за ли на при ме ру пре су да у Шап цу. 
На во ди мо по ме ну те ци фре ви ше због њи хо ве укуп но сти и ори јен та ци је за бу ду ћа ис тра жи ва ња.

6) Алек сан дар Ха џи по по вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, н. д., стр. 136.
7) Де си мир Ми ле но вић, „Ко су стре ља ни на Зми јан цу код Бо љев ца”, Илу стро ва на по ли ти ка, 27. 

мај 1995, стр. 24. М. Цо јић је твр ди да их је би ло упра во 44 ко ја су стре ља на на осно ву осу де тог су да на 
Зми јан цу, али и та ко ђе ис та као: „И ја о то ме по се ду јем до ку мент. Имам све по име ну и пре зи ме ну.” Ме-
ђу тим, у раз го во ру са ауто ром при ло га Д. Ми ле но ви ћем 7. ок то бра 2003. го ди не са зна ли смо да до ку мент 
са име ни ма ни је по ка зан ауто ру, та ко да тре ба и са му из ја ву о по сто ја њу спи ска при хва ти ти са ре зер вом. 
Осим то га де ла, оста так све до че ња се мо же упо ре ди ти са дру гим из ја ва ма све до ка и нај ве ро ват ни је се 
та ко и де си ло.

8) Ис тра жи ва ње Цве та не Срећ ко вић по ка зу је да је, услед над ле жно сти Вој ног су да у Шап цу на 
под рињ ском окру гу, ви ше не го осет но број ча но при су ство се ља штва ко је се на ла зи ло у не при ја тељ ским 
ре до ви ма тј. у по кре ту Д. Ми ха и ло ви ћа, или је на би ло ко ји дру ги на чин са ра ђи ва ло са оку па то ром или 
пак се ис ти ца ло не при ја тељ ством пре ма ко му ни сти ма. Уз то је дан од за кљу ча ка ко ји се на ме ће из ис-
тра жи ва ња је сте да је у осно ви оп ту жбе не рет ко ста ја ло „ме ђу соб на не тр пе љи вост и об ра чун” иако је 
зва нич на оп ту жни ца про це су и ра на ли ца те ре ти ла за рат ни зло чин, што је по вла чи ло и смрт ну ка зну. Ц. 
Срећ ко вић, н. д., стр. 21.

НАТАША МИЛИЋЕВИЋ   Реторзија и репресија 1944–1945. – Случај Србије



340

PISATI ISTORIJU JUGOSLAVIJE: VIĐENJE SRPSKOG FAKTORA

Ме ђу нај ка рак те ри стич ни јим слу ча је ви ма стре ља ња на кон су ђе ња био је „слу-
чај 105” ли ца, о коме је писала По ли ти ка 27. но вем бра 1944. го ди не.1 Ово не са мо 
да је пр ви у ни зу слич них слу ча је ва већ је по бро ју осу ђе них ли ца је дан од ег зем-
плар них. На и ме, Вој ни суд Пр вог кор пу са На род но о сло бо ди лач ке вој ске је на су ђе-
њи ма одр жа ним у не ко ли ко на вра та кра јем ок то бра и у то ку но вем бра ме се ца 1944. 
го ди не, без при су ства јав но сти осу дио на ка зну смр ти „105 ли ца”.2 Пре ма опи су 
ко ји је на ве ден, осу ђе на и стре ља на ли ца су при па да ла раз ли чи тим по ли тич ким, 
иде о ло шким и вој ним гру па ци ја ма, раз ли ко ва ла су се по со ци јал ном и дру штве ном 
по ло жа ју. Иако је оп ту жни ца иста за све, опис њи хо ве по је ди нач не ин кри ми ни са не 
де лат но сти ука зу је на не ко ли ко ка те го ри ја ли ца.3

Ка те го ри је осу ђе них ли ца у „слу ча ју 105”
не мач ки аген ти и до у шни ци  18
при пад ни ци до ма ћих ко ла бо ра ци о ни стич-
ких по ли тич ких и вој них фор ма ци ја  38

чет ни ци и њи хо ви ма те ри јал ни по ма га чи  23(+1)
ви со ки чи нов ни ци  13
про па ган ди сти не мач ке си ле (но ви на ри, пре да ва чи, глум ци)  12
укуп но  104 (105)*

Из вор: По ли ти ка, 27. но вем бра 1944, стр. 1–2
* Нео п ход но је по ме ну ти да у јед ном слу ча ју спи сак об у хва та 105 а у дру гом 

104 ли ца.

Да кле, на за јед нич ком спи ску су се на шли, и ти ме би ли из јед на че ни, сви од 
по ли циј ских аге на та, про ка зи ва ча, де нун ци ја то ра, ко ји су ка ко се ка же му чи ли и 
уби ја ли љу де (да кле, оних ко ји се мо гу на зва ти рат ним зло чин ци ма), пре ко вој ни-
ка и офи ци ра у ко ла бо ра циј ским вој ним фор ма ци ја ма и у чет нич ким од ре ди ма Д. 
Ми ха и ло ви ћа до ис так ну тих лич но сти, ко ла бо ра ци о ни стич ких ми ни ста ра, ин те лек-
ту а ла ца, умет ни ка и дру гих лич но сти из јав ног жи во та. У исто вре ме јед ни по ред 
дру гих на шли су се и они ко ји су ши рој јав но сти не по зна ти и они ко ји су сво јим 
ра дом и де ло ва њем за ду жи ли срп ско дру штво. Та ко су се по ред не по зна тих или 
ма ње по зна тих Ве ли ми ра Ар се ни је ви ћа, Ла за ра Бу ње ви ћа, Пе тра За ри ћа на шла два 
про фе со ра Уни вер зи те та др Бран ко По по вић и др Или ја Пр жић, књи жев ник др Све-
ти слав Сте фа но вић, но ви на ри Алек сан дар Ба бић, Све то лик Са вић, Бог дан Си мић, 
Си ма Фран цен, глум ци Алек сан дар Цвет ко вић и Ла зар Јо ва но вић. Очи глед на је на-
ме ра „но ве вла сти” да по ка же, бри шу ћи гра ни цу из ме ђу њих, да ни ко не ће би ти 

1) По ли ти ка, 27. но вем бар 1944, стр. 1–2.
2) Оста ла су ђе ња одр жа на су 30. ок то бра, 2, 6, 10. и 18. но вем бра 1944. По ли ти ка, 27. но вем бар 

1944, стр. 1. На по след њем су ђе њу, од 18. но вем бра, би ла су осу ђе на њих ше сто ри ца: Јан ко вић Мом чи-
ло, адво кат и ко ме сар у вла ди М. Аћи мо ви ћа, Ри сто Јо јић ко ме сар у вла ди М. Аћи мо ви ћа, про фе сор 
Уни вер зи те та Бран ко По по вић, но ви нар Ве ли бор Јо ва но вић, ди рек тор гим на зи је Ко ста Ми ха и ло вић и 
чи нов ник спе ци јал не по ли ци је Вег нер Јак ша. Из у зев по след њег сви оста ли су на ве де ни у спи ску од 105 
ли ца. Ар хив Ју го сла ви је (АСЦГ), 110 Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих 
по ма га ча (Да ље: 110), ф. 828-876, Пре пис пре су де Вој ног рат ног су да I про ле тер ског кор пу са од 18. но-
вем бра 1944. го ди не са ста вље не 26. март 1945. го ди не.

3) По де ла ко ју смо на ве ли је са свим услов на бу ду ћи да се у опи су кри ви це из ве сног бро ја њих 
ис ти ца ло да су би ли у ви ше раз ли чи тих ка те го ри ја (на при мер, у исто вре ме је јед но ли це би ло и агент 
Ге ста поа и Спе ци јал не по ли ци је, али и члан чет нич ке ор га ни за ци је).
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по ште ђен у слу ча ју да бу де про гла шен за рат ног зло чин ца. Ово је би ла и сво је вр сна 
опо ме на сви ма они ма ко ји су би ли за бри ну ти због свог по на ша ња под оку па ци јом, 
али и они ма ко ји ни су има ли због че га да бри ну и чи ја је са вест би ла чи ста, по што 
је осу да по је ди них ли ца би ла крај ње про бле ма тич на. По ме ни мо лич ност др Пе тра 
Зе ца, пред сед ни ка Цр ве ног кр ста, чи ја је осу да, ка ко су то са вре ме ни ци за бе ле жи ли, 
шо ки ра ла гра ђан ску јав ност,1 бу ду ћи да при ро дом ове ху ма ни тар не уста но ве а ти ме 
и са мог по ло жа ја пред сед ни ка уста но ве ни је мо гао а да не са ра ђу је са оку па то ром 
уко ли ко је же лео да по мог не љу ди ма. Сто га и са мо свр ста ва ње на би ло чи ју стра ну, 
по ма га ње јед ни ма или од ма га ње дру ги ма се ко си ло и са при ро дом по сла ко јим се 
уста но ва ба ви ла. Стре ља ње др Пе тра Зе ца, пред рат ног управ ни ка бол ни це у Го спи-
ћу и од 1933. го ди не се на то ра,2 ка ко се се ћао ма јор Тре шњић, био је ре зул тат „кла-
сне мр жње” го спић ких ко му ни ста, адво ка та Ђу ра Стан ко ви ћа и сту ден та Ср ђа на 
Гру ји ћа, ко ји су се ок то бра 1944. го ди не на шли у Бе о гра ду, у тзв. Шта бу ОЗН-е. Или 
ако ци ти ра мо са мог Тре шњи ћа, они су „ве ро ват но на и шли на нај сла ђи за ло гај, да 
уби ју кла сног не при ја те ља...”3 Ме ђу по ме ну ти ма је сли кар и про фе сор Бран ко По по-
вић као је дан од рет ких ко ји је из гру пе ин те лек ту а ла ца ба њич ких ло го ра ша 1941. 
го ди не4 до жи вео но во стра да ње већ пр вог да на по осло бо ђе њу Бе о гра да.5 Осу да на 
смрт стре ља њем из ве де на је без ва ља но спро ве де ног суд ског по ступ ка у ко ји би 
увид има ле по ро ди ца и јав ност.6 Пре ма пре су ди Б. По по вић је био крив што је ушао 
у но ви се нат Уни вер зи те та за вре ме оку па ци је, што је пот пи сао ан ти ко му ни стич ки 
апел, што је као де кан Тех нич ког фа кул те та, на вод но ути цао на укла ња ње оних сту-
де на та ко ји се ни су сла га ли са по сто је ћим ста њем.7 

1) Д. Ме да ко вић, Ефе ме рис, 2, Бе о град, 1993, стр. 282–283.
2) Би о граф ски лек си кон. На род но пред став ни штво: Се нат, На род на Скуп шти на, Бе о град, 1939, стр. 32.
3) Ве ће за де мо крат ске про ме не, Сте но грам све до че ња Ми ла на Тре шњи ћа, 5. По ме ну то се ћа ње у 

ве зи Пе тром Зе цом се, ка ко из гле да, осла ња и де лом на ка сни ја са зна ња, па је ве ро ват но ре зул тат „на-
кнад не па ме ти”.

4) Si ma Be go vić, Lo gor Ba nji ca 1941–1944, кnj. 1, Be o grad, 1989, str. 158; Исто, кnj. 2, str. 162. У но-
вем бру 1941. го ди не Нем ци су ухап си ли по ред др Б. По по ви ћа још 192 ли ца. Од про фе со ра Бе о град ског 
уни вер зи те та та да су се на Ба њи ци на шли и др Алек сан дар Бе лић, др Ми лан Вла ји нац, др Ти хо мир Ђор-
ђе вић, др Иван Ђа ја, др Ми лош Ђу рић, др Ми ло је Ми ло је вић, др Вик тор Но вак итд.

5) Ње га су но ве вла сти од ве ле из ста на 20. ок то бра 1944. го ди не, био је уве рен да ће се убр зо вра ти-
ти због че га је и од био да по не се ка пут. Ве ће за де мо крат ске про ме не, Сте но грам све до че ња При је зде 
По по ви ћа, 4.

6) Иако по ро ди ца Б. По по ви ћа ни је до би ла ни ка кву пре су ду, она по сто ји ка ко за ње га та ко и за још 
не ко ли ко ли ца са спи ска „105 ли ца”. Она је као и у оста лим слу ча је ви ма до не та бу ду ћи да је „но ва власт” 
на сто ја ла да има фор мал но-прав но по кри ће за из вр ше не ка зне, без об зи ра на об лик ка зне. Ме ђу број ним 
раз ло зи ма за то је, по ред по тре бе да се обез бе ди при вид де ло ва ња прав ног си сте ма и ле гал ног де ље ња 
прав де, по сто јао и скри ве ни циљ – кон фи ска ци ја. Срод ни ци ма се мо рао по ка за ти акт пре ко ко га се из-
во ди ло од у зи ма ње имо ви не. Бран ку По по ви ћу је су ђе но и пре су ђе но 18. но вем бра 1944. го ди не у гру пи 
са још пет ли ца од ко јих су њих че тво ри ца би ла на по ме ну том спи ску. Са њим осу ђе ни су би ли и бив ши 
ко ме сар Ри сто Јо јић, адво кат и бив ши ко ме сар Мом чи ло Јан ко вић, ди рек тор гим на зи је Ко ста Ми ха и ло-
вић и но ви нар ли ста Об но ве Ве ли бор Јо ва но вић. АСЦГ, 110, ф-828-876, Д.Бр. 2251/45, Пре пис пре су де за 
Бран ка По по ви ћа и оста ле од 18. но вем бра 1944. го ди не са ста вље не 26. мар та 1945. го ди не. Истог да ту ма 
би ла је до не та и пре су да ми ни стру по љо при вре де Ра до са ву Ве се ли но ви ћу, ми ни стру фи нан си ја Ду ша ну 
Ђор ђе ви ћу, ми ни стру со ци јал не по ли ти ке др Јо ва ну Ми ју шко ви ћу и по моћ ни ку ми ни стра Ве се ли но ви-
ћа, Бу ди Цви ја но ви ћу. Из у зев по след њег, сва оста ла ли ца су се на шла и на спи ску од „105 ли ца”. АСЦГ, 
110, ф-828-879, Д.Бр. 2253/45, Пре пис пре су де за Ра до са ву Ве се ли но ви ћу и оста ли ма од 18. но вем бра 
1944. го ди не са ста вље не 26. март 1945. го ди не.

7) АСЦГ, 110, ф-828-876, Д. Бр. 2251/45, Пре пис пре су де за Бран ка По по ви ћа и оста ле од 18. но вем-
бра 1944. го ди не са ста вље не 26. мар та 1945. го ди не. То је вре ме ном усло ви ло да се око ње го ве смр ти 
ис пле ту раз не вер зи је. Пре ма јед ној од њих он је био од ве ден у Со вјет ски Са вез, што ни је би ла та ко 
рет ка при ча ко јој су би ле из ло же не број не по ро ди це ко је су на та кав на чин из гу би ле сво је чла но ве. Она 
је би ла и сво је вр сна на да да су чла но ви по ро ди це мо жда ипак жи ви, ма да ни је не мо гу ће прет по ста ви ти 
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У од но су на „слу чај 105” стре ља них у Бе о гра ду ко ји је до про до ши ро ке гра ђан-
ске јав но сти пу тем штам пе, знат но ма ње пу бли ци те та до би ли су не ки дру ги слич-
ни до га ђа ји ма сов ног стре ља ња у гра до ви ма у уну тра шњо сти Ср би је. Иако су ови 
дру ги по бро ју стре ља них ма њи, они су ин три ги ра ли јав ност пре све га гра до ва у 
ко ји ма су се од и гра ли. У су шти ни реч је би ла о са оп ште њи ма вој них рат них су до ва 
о из вр ше ним стре ља њи ма „из дај ни ка” и „рат них зло чи на ца”. Та ко су, на при мер, 
гра ђан ство и уоп ште ста нов ни штво Кру шев ца и Ја го ди не у то ку но вем бра 1944. 
го ди не пре ко са оп ште ња ока че них на бан де ре са зна ли да су не ки од њи хо вих по зна-
ни ка, срод ни ка или при ја те ља би ли стре ља ни.1 У Кру шев цу је пре ма та квом са оп-
ште њу од 7. но вем бра 1944. го ди не ста ја ло да је Ве ће вој ног рат ног су да осу ди ло 
на смрт стре ља њем 29 ли ца „због из дај нич ке и про тив на род не де лат но сти у слу жби 
оку па то ра и ње го вих слу гу”.2 Вој ни рат ни суд при Ко ман ди По мо рав ског вој ног под-
руч ја у Ја го ди ни је из дао слич но са оп ште ње 13. но вем бра 1944. го ди не пре ма ко јем 
је ка жње но смрт ном ка зном стре ља ња 25 ли ца,3 а се дам да на по сле ње га још јед но 
са оп ште ње које се од но си ло на 12 ли ца.4 

 Ка зна гу би та ка пра ва на срп ску на ци о нал ну част је из два ја ла све оне при пад-
ни ке гра ђан ства за ко је су гра ђан ска и по ли тич ка пра ва за јед ни це пре ста ла да ва же 
због са рад ње са оку па то ром. Окри вље на ли ца из гу би ла су пра во на др жав ну слу-
жбу, пра во на др жав не при на дле жно сти (пла ту и пен зи ју), пра во на вр ше ње би ло 
ка кве јав не функ ци је, по ли тич ка пра ва (ак тив но и па сив но...). Иако те шка, она је 
би ла лак ша не го ка зна за де ла рат ног зло чи на. Ана ли за со ци јал не струк ту ре осу ђе-
них од су да ча сти по ка зи ва ла је да су углав ном под ње го ву осу ду пот па да ла ли ца из 
гра ђан ских сло је ва. Пре ма пре су да ма об ја вље ним у ли сту По ли ти ка од 24. ја ну а ра 
1945. го ди не, до кра ја ју на 1945. го ди не гу бит ком на ци о нал не ча сти каж ње но је 
106 ли ца. Уко ли ко се из у зму дво ји ца рад ни ка, сва оста ла ли ца су при па да ла ра зним 
сло је ви ма гра ђан ства, од оних ви ших сло је ва до оних ни жих; ра ди ло се пре све га о 
ли ци ма ко ја су сво јим ра дом за ду жи ла срп ску на у ку, кул ту ру, умет ност, при вре ду, 
дру штво. Би ли су осу ђе ни про фе со ри Уни вер зи те та (3), је дан глу мац, је дан пе сник, 
је дан ре ди тељ, ар хи тек те (2), но ви на ри (3), тр гов ци (9) ин ду стри јал ци (34), чи нов-
ни ци (10), ак тив ни и ре зер вни офи ци ри бив ше ју го сло вен ске вој ске ко ји су „по сле 
по врат ка ве ли ча ли жи вот у не мач ким ло го ри ма” (9) итд. У за ви сно сти од про фе си је 
и по ло жа ја ко ји су за у зи ма ли за ви сио је об лик са рад ње (при вред на, ад ми ни стра-
тив на, кул тур на...). Нај ви ше је би ло осу ђе них при пад ни ка по слов ног гра ђан ства, 
по себ но ин ду стри јал ца и тр гов ца. Они су чи ни ли више од 40% свих ка жње них. 

и да је она под сти ца на од стра не вла сти ка ко се би се из бе гла об ја шње ња. Дру га вер зи ја је го во ри ла о 
ње го вом уби ству у то ку су ђе ња, док тре ћа го во ри о ње го вом стре ља њу на Ба њи ци. Ве ће за де мо крат ске 
про ме не, Сте но грам све до че ња При је зде По по ви ћа, 4. И по ро ди ца Д. То ми ћа, чи ји је отац стре љан без 
оп ту жни це и без су ђе ња у фе бру а ру 1945. го ди не би ла је под ути ском та квих при ча и ин фор ма ци ја (дез-
ин фор ма ци ја) до ста ду го. Та на да да је ипак жив тра ја ла је и по сле бек ства Д. То ми ћа из зе мље пе де се тих 
го ди на. Њих је ожи вео су срет са не ким љу ди ма у Бе чу ко ји су се вра ти ли из Ру си је. Раз го вор во ђен са Д. 
То ми ћем 19. ма ја 2002. го ди не.

1) Лич на ар хи ва Д. То ми ћа, Са оп ште ње Вој ног рат ног су да при ко ман ди По мо рав ског вој ног под руч-
ја од 13. но вем бра 1944. го ди не; Са оп ште ње Ве ћа вој ног рат ног су да у Кру шев цу од 7. но вем бра 1944. 
го ди не.

2) Исто, Са оп ште ње Ве ћа вој ног рат ног су да у Кру шев цу од 7. но вем бра 1944. го ди не.
3) Лич на ар хи ва Д. То ми ћа, Са оп ште ње Вој ног рат ног су да при ко ман ди По мо рав ског вој ног под-

руч ја од 13. но вем бра 1944. го ди не.
4) Са оп ште ње Вој ног рат ног су да при Ко ман ди По мо рав ског вој ног под руч ја од 20. но вем бра 1944. 

го ди не об ја вље но у: Исто ри ја ју го сло вен ске адво ка ту ре III, Бе о град, 2002, стр. 78.



343

Пре ма ме сту ста но ва ња нај ве ћи број њих је из Бе о гра да, али је у по ме ну том бро ју 
об у хва ће на и це ла Ср би ја. 

Др Жар ко Сту пар, до цент на Уни вер зи те ту, био је пр ви ко ме је су ђе но пред 
су дом ча сти и пр ви ко ји је ка жњен на осам го ди на гу бит ка на ци о нал не ча сти и на 
че ти ри го ди не те шког фи зич ког ра да.1 То су ђе ње је по ка за ло сви ма они ма ко ји су мо-
гли до ћи под удар су да ча сти ка ко ће из гле да ти су ђе ње али и мо гу ћа од бра на. Исти 
суд је осу дио на ка зну гу бит ка на ци о нал не ча сти глу ми цу Жан ку Сто кић и пе сни ка 
Си му Пан ду ро ви ћа не во де ћи ра чу на о раз ло зи ма или не во ља ма ко је су их на те ра ле 
на рад под оку па ци јом. Жан ка Сто кић, пред рат на пр ва ки ња На род ног по зо ри шта и 
по зна та ко ми чар ка, ка ко је ис ти ца ла на су ђе њу мо ра ла је да ра ди јер јој је тре бао 
но вац за ле ко ве бу ду ћи да је бо ло ва ла од ше ћер не бо ле сти и ка ме на у жу чи. Она је 
би ла „оп ту же на да је сво ју умет нич ку по пу лар ност ста ви ла у слу жбу Нем ци ма, ко-
ји су хте ли да мо рал но раз о ру жа ју и ду хов но по ро бе наш на род”. Осу дом на осам 
го ди на гу бит ка срп ске на ци о нал не ча сти она је из гу би ла сва оста ла пра ва (пра во 
уче шћа у јав ном жи во ту, пра во на рад и пен зи ју). Ме ђу тим, ка ко је то при знао и 
Окру жни су да за град Бе о град раз ма тра ју ћи ње ну мол бу за по ми ло ва ње, ње на осу да 
је има ла ка рак тер „стро го сти и ег зем плар но сти”. По сле осу де а без нов ца, ста ра и 
бо ле сна, Жан ка Сто кић се из др жа ва ла „од ту ђе ми ло сти ње”. И док се ње на по след-
ња мол ба „ше та ла” из ме ђу Окру жног су да, јав ног ту жи о ца и Пре зи ди ју ма На род не 
скуп шти не, Жан ка Сто кић је умр ла у ју лу 1947. го ди не у ше зде се тој го ди ни жи во-
та.2 Пе сник Си ма Пан ду ро вић је осу ђен на пет го ди на гу бит ка на ци о нал не ча сти 
јер је пре ма оп ту жби сво је „књи жев не спо соб но сти и пе снич ки ре но ме” ста вио у 
слу жбу оку па то ра и са њим са ра ђи вао на про па ганд ном и кул тур ном по љу. 3 Он се 
бра нио ис ти чу ћи да ње го ва де лат ност не ма по ли тич ки не го књи жев ни ка рак тер, те 
да у оце ни ње го вог ра да за вре ме оку па ци је тре ба „по ћи од кри те ри ју ма – шта сам 
пи сао и ра дио а не ка да сам пи сао и ра дио”.4

Пре ма јед ном не пот пу ном спи ску, у јед ном тре нут ку, пред су дом ча сти се во дио 
по сту пак про тив 177 ли ца ра зних про фе си ја и раз ли чи тог ма те ри јал ног по ло жа ја.5 
Осим пет ли ца (јед ног из Сме де рев ске Па лан ке и че ти ри из Пе тров ца на Мла ви), 
сви оста ли су има ли пре би ва ли ште у Бе о гра ду. У по ме ну том бро ју окри вље них 
при мет но је да су чи нов ни ци и раз не вр сте пред у зет ни ка (нај ви ше ин ду стри јал ци и 
тр гов ци) би ли ти ко ји су у нај ве ћем бро ју по го ђе ни оп ту жбом да су сво јим по на ша-

1) По ли ти ка, 25. ја ну ар 1945, стр. 4.
2) М. Ми тро вић, Из гу бље не илу зи је..., стр. 113. По што је Жан ка Сто кић би ла раз ве де на, без де це, а 

по сле осу де ве ро ват но и без при ја те ља, ње на слу жав ка Маг да јој је оста ла вер на и из ра зи ла јој је сво ју 
за хвал ност и љу бав по ди за њем спо ме ни ка на Топ чи дер ском гро бљу.

3) Оп ту жни ца га је те ре ти ла што је „јав но исту пао на при ред ба ма у Ко лар че вом уни вер зи те ту у 
дру штву са из дај ни ци ма-љо ти ћев ци ма Ве ли бо ром Јо ни ћем, Вел мар Јан ко ви ћем и др., што је пи сао у 
‘Но вом вре ме ну’ и пре во дио са не мач ког не ко ли ко књи га и по зо ри шних ко ма да, што је са ра ђи вао са 
ко ме сар ском упра вом у Срп ској књи жев ној за дру зи и штам пао сво је ра ни је пе сме... (...) што је, за вре ме 
оку па ци је, у то ку 1944. го ди не, на пи сао Увод ну реч за љо ти ћев ску збир ку пе са ма ‘Твр ђа ва’ тзв. Збор ник 
пе сни ка до бро во ља ца, и у тој увод ној ре чи хва лио пе сни ке...” (Оп ту жни ца С. Пан ду ро ви ћа је об ја вље на 
у: М. Ми тро вић, Из гу бље не илу зи је..., стр. 97–100).

4) То је пр во ре као у са слу ша њу а он да и на су ђе њу. На ве де но пре ма: М. Ми тро вић, Из гу бље не илу-
зи је..., стр. 93; По ли ти ка, 13. април 1945. го ди не, стр. 4.

5) АС, Г25, ф-29, Спи сак ли ца про ти ву ко јих се во ди по сту пак код су да за су ђе ње зло чи на и пре сту-
па про тив срп ске на ци о нал не ча сти. До ку мент је без бро ја и да ту ма, али се мо же да то ва ти по сле су ђе ња 
С. Пан ду ро ви ћу, ко га не ма на спи ску као ни не ких дру гих за ко је смо утвр ди ли да тум осу де, тј. од дру ге 
по ло ви не апри ла па на да ље.
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њем ука ља ли на ци о нал ну част сво га на ро да. За ни мљи во је и да је ско ро сва ка пе та 
же на од по ме ну тог бро ја од го ва ра ла за пре ступ про тив срп ске на ци о нал не ча сти.

Преглед ли ца про тив ко јих се во дио по сту пак код су да за су ђе ње зло чи на и пре-
сту па про тив срп ске на ци о нал не ча сти

Из вор: АС, Зе маљ ска ко ми си ја Ср би је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и ње го-
вих по ма га ча, ф-29.

У Вој во ди ни је, пре ма ис тра жи ва њи ма М. Ми тро ви ћа, за не што ви ше од три 
ме се ца Суд ча сти до нео 113 кри вич них пре су да, а про це на је да је 300 гра ђа на од го-
ва ра ло пред њим. У Вој во ди ни му се уло га са сто ја ла „да под јед на ко оп те ре ти ‘част’ 
свих на ро да” у скла ду са на ци о нал ном из ме ша но шћу.1

По ред ка зне ко ју је из ри цао ре пу блич ки (цен трал ни) суд на ци о нал не ча сти, 
ка зну су до но си ли и ин тер ни су до ви по уста но ва ма. Ис кљу чу ју се умет ни ци из 
Удру же ња ли ков них умет ни ка Ср би је (Улу са), На род ног по зо ри шта, но ви на ри из 
Удру же ња но ви на ра Ср би је, адво ка ти из Адво кат ске ко мо ре, про фе со ри са Уни вер-
зи те та и сл. Тре ба ло је да се из рад не сре ди не из дво је по је дин ци обе ле же ни јер су ту 
уста но ву ука ља ли сво јим „на ци о нал но не до стој ним” де ло ва њем. Суд ча сти На род-
ног фрон та На род ног по зо ри шта је де цем бра 1944. го ди не пре и спи тао рад 11 ли ца, 
од ко јих су пред цен трал ним су дом од го ва ра ли Жан ка Сто кић и Ми лан Сто ја но вић, 
а оста ли су или от пу ште ни или пре по ру че ни за пре у зи ма ње.2 Исти суд је од у зео 
че тво ри ци чла но ва опе ре пра во на ба вље ње про фе си јом од 20. ок то бра 1944. до 1. 
ју на 1945. го ди не, и још че тво ри ци по чев од 20. ок то бра 1944. го ди не до 15. ав гу ста 
1945. го ди не са уко ром за по ме ну то др жа ње.3 

На пле нар ној сед ни ци одр жа ној 16. фе бру а ра 1945. го ди не, уз при су ство хр-
ват ског ва ја ра Аугу стин чи ћа, Улус је из сво јих ре до ва, а од лу ком ње го вог су да ча-
сти, из ба цио де вет умет ни ка. За њих тро ји цу тра же на је осу да за рат не зло чи не, за 
дво ји цу при ме ре на ка зна би ла би „укло ни ти их из јав ног жи во та и из ве сти пред 
на род ни суд”. За Пе ри шу Ми ли ћа, сли ка ра и ва ја ра ко ји је из ра дио ме да љу за Љо-
ти ће ве до бро вољ це, на из ло жби из ла гао би сту Ри хар да Ваг не ра сма тра ло се да је 
„не до сто јан умет нич ког по зи ва”. Не што ма ње ка зне, пре ма ми шље њу су да ча сти, 
за слу жи ли су сли ка ри Дра го слав Сре јо вић, Жи во рад Сре јо вић, Ни ко ла Бе ше вић, 

1) М. Mi tro vić, „Sud ča sti u Voj vo di ni 1945. go di ne”, To ko vi isto ri je, br. 1–2, Be o grad, 1996, str. 105–116.
2) М. Ми тро вић, Из гу бље не илу зи је..., str. 107–109.
3) Исто, стр. 105–107.
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Дра гу тин Ми три но вић. И док су њих че тво ри ца ис кљу че ни из ре до ва Улу са, сли кар 
Мла ден Јо сић је до био „јав ни укор пре ко штам пе„1 Суд ча сти на Уни вер зи те ту је из 
сво је сре ди не уда љио 37 про фе со ра и аси сте на та. Са мо је др Јо сип Ба лен пре по ру-
чен Др жав ној ко ми си ји за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, што 
је но си ло мо гућ ност до би ја ња оштре ка зне. Су ду за су ђе ње зло чи на и пре сту па про-
тив срп ске на ци о нал не ча сти из по ме ну те гру пе је пре по ру че но пет про фе со ра (др 
Ни ко ла По по вић, др Хен рих Ба рић, др Ми ха и ло Гра до је вић, др Ју стин По по вић, 
инж. Ми о драг То тић). Ка зну уда ље ња и от ка за са Уни вер зи те та до би ло је и два на-
ест про фе со ра, што је по твр ди ло Ми ни стар ства про све те Ср би је. Ме ђу њи ма су се 
на ла зи ли и ре дов ни про фе со ри Фи ло зоф ског фа кул те та, др Ве се лин Чај ка но вић и 
Бо ри во је Д. Ми ло је вић, те др инж. Па вле Ва сић, ван ред ни про фе сор Тех нич ког фа-
кул те та, др Ра до слав Гру јић, ре дов ни про фе сор Бо го слов ског фа кул те та, др Ре ља 
По по вић, ре дов ни про фе сор Прав ног фа кул те та.2 По сто јао је и раз ли чит трет ман 
Ми ни стар ства про све те пре ма сва ком из по след ње гру пе. Та ко је др Ве се лин Чај ка-
но вић от пу штен без пра ва на при на дле жно сти3 и пре цр тан у груп ној од лу ци ко јом 
су оста ли до би ли пра во на пен зи ју.4 Он се убр зо раз бо лео и умро, сло мљен осу дом 
сво јих ко ле га.5 На „цр ној ли сти” Су да ча сти Удру же ња но ви на ра Ср би је на шло се 
њих 80 или сва ки тре ћи, у од но су на пред рат ни број.6

Сви они су, по ред оп ште осу де ко ле га би ли раз ли чи то ка зне но тре ти ра ни од 
стра не са ме уста но ве, и сход но то ме раз ли чи то пре по ру чи ва ни за да ље ка жња ва ње. 
Без об зи ра на то о ко јој уста но ви је реч, мо же се из дво ји ти не ко ли ко ка те го ри ја на 
тај на чин ка жње них ли ца: јед ни су пре по ру че ни Др жав ној ко ми си ји за утвр ђи ва-
ње зло чи на; дру ги ма је по твр ђе на пре су да не ког од су до ва, на при мер Вој ног су да 
(Ру долф Ертл) или су пре по ру чи ва ни цен трал ном су ду ча сти, под ко ји је пот па ла 
на при мер глу ми ца Жан ка Сто кић или пе сник Си ма Пан ду ро вић. Тре ћу ка те го ри ју 
чи ни ли су они ко ји су по сле осу де ин тер ног су да ча сти от пу ште ни без пра ва на при-
на дле жно сти, као про фе сор Ве се лин Чај ка но вић, или су са по твр дом над ле жног 
Ми ни стар ства от пу ште ни са пра вом на пен зи ју. А ка те го ри ја ко ја је мо жда у тим не-
срећ ним окол но сти ма има ла сре ће пред ста вља ла је ону ко ја је до би ла са мо за бра ну 
ба вље ња про фе си јом на из ве сно вре ме. 

1) По ли ти ка, 17. фе бру ар 1945, стр. 4.
2) У тој гру пи на ла зи ли су се и др Ре ља По по вић, ре дов ни про фе сор Прав ног фа кул те та, др Пе тар 

Ђор ђић, ван ред ни про фе сор Бо го слов ског фа кул те та, др Адам Ла за ре вић, ван ред ни про фе сор Прав ног 
фа кул те та, др Бран ко Ми ле тић, ван ред ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та, др Бра ни слав Ми ло ва но-
вић, ван ред ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та, инж. Ни ко ла Об ра до вић, ван ред ни про фе сор Фи ло-
зоф ског фа кул те та, др Ла за Ста но је вић, ван ред ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та. АС, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, Ко ми си ја за об но ву уни вер зи те та 1290/45, ф-2.

3) АС, Ми ни стар ство про све те (МП) НРС, пер со нал но оде ље ње, к-1, Од лу ка Ми ни стар ства про све-
те о от пу шта њу др Ве се ли на Чај ка но ви ћа бр. 7656 од 26. ју на 1945. го ди не.

4) АС, МП НРС, оде ље ње за на у ку умет ност и кул ту ру, IV-1982/45, k-156, Од лу ка Ми ни стар ства 
про све те Ср би је о пен зи о ни са њу др Ра до сла ва Гру ји ћа, др Бо ри во ја Ми ло је ви ћа, др Ре ље По по ви ћа, 
инж. Па вла Ва си ћа бр. 6728 од 15. ју на 1945. го ди не.

5) Д. Ђор ђе вић, Ожиљ ци и опо ме не II, Бе о град, 1995, стр. 11.
6) Ми ле Не дељ ко вић, „Ло мо ви у срп ском но ви нар ству” (фељ тон), Глас, 20. јул 2001, стр. 20.
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Да ли су по сто ја ла дво стру ка ме ри ла?

Већ у то вре ме упо тре бе оштрих ме ра и ка зни на ста ла је пред ста ва код по је ди-
них срп ских гра ђан ских пред став ни ка да се пре ма Ср би ма по сту па ло знат но оштри-
је не го на при мер пре ма хр ват ском гра ђан ству. Та ко је ре пу бли ка нац Ја ша Про да но-
вић ис ти цао да по сто је дво стру ка ме ри ла за исту ствар, бу ду ћи да „кад су у пи та њу 
Ср би, он да се гу би гла ва и за са рад њу у ча со пи си ма”, а ка да су Хр ва ти у пи та њу 
он да је не што дру га чи је „па се и пред сед ник јед ног уста шког пре ког су да осу ђу је на 
10 го ди на при нуд ног ра да”.1 Иако не по сто је це ло ви та ис тра жи ва ња ко ја би са обе 
стра не омо гу ћи ла по ре ђе ња и пру жи ла по твр ду за јед ну ова кву из ја ву, не ко ли ко при-
ме ра по ка зу је да је од ре ђе на дво стру кост у кри те ри ју ми ма по сто ја ла. Но, чи ни се да 
је нео п ход но ука за ти нај пре на јед ну окол ност про ис те клу из ра та, а ко ја је ве за на 
за пи та ње ко ла бо ра ци је. Ко ла бо ра ци ја се у Ср би ји схва та ла ипак не што друк чи је 
не го у Хр ват ској, где је по сто ја ла кви слин шка др жа ва и где се ко ла бо ра ци ја спро во-
ди ла сна гом др жав не вла сти, а то зна чи и свих ње них сег ме на та. Уоста лом, НДХ је 
ство ре на уз са гла сност и по др шку Не мач ке. То би зна чи ло ма ње-ви ше да је чи тав 
на род огла шен за крив ца. А у Ср би ји је опет по бе дом пар ти за на, на че лу са ко му ни-
сти ма чи тав рав но гор ски по крет, иако ан ти фа ши стич ки, про гла шен за ко ла бо ра ци-
о ни стич ки. Чи ни се да већ у то ме тре ба тра жи ти старт ну по зи ци ју за раз ма тра ње 
од но са „но вих вла сти” пре ма гра ђан ству ова два на ро да. С дру ге стра не, нео п ход но 
је укљу чи ти у раз ма тра ње и схва та ње о срп ском гра ђан ству као „ве ли ко срп ском” и 
„хе ге мо ни стич ком”. У исто вре ме по треб но је ис та ћи и да је, сход но на ци о нал ном 
кљу чу, у сва кој ре пу бли ци де ло ва ла ре пу блич ка ОЗН-а у хва та њу „не при ја тељ ских 
еле ме на та”: у Ср би ји ОЗН-а за Ср би ју, а у Хр ват ској ОЗН-а за Хр ват ску.2 То је зна-
чи ло да је об ра чун и чи шће ње дру штва тре ба ло да спро во ди сва ка на свом ет нич ком 
про сто ру, чи ме би се из бе гло, у скла ду са на ци о нал ном по ли ти ком би ло ка кво на ру-
ша ва ње по ли ти ке „брат ства и је дин ства”. Сва ка од њих је пре у зи ма ла од го вор ност 
на свом под руч ју те је и мо гу ћа оштри на, бар што се ти че срп ске стра не, ве ро ват но 
про из и ла зи ла упра во из ста ва да срп ски ко му ни сти треба да пред ња че у тој бор би 
као део, са да већ бив ше, „вла да ју ће” и „хе ге мо ни стич ке” на ци је. У исто вре ме при-
ме ћу је мо мо гу ћи про блем при том по ре ђе њу, по себ но за тај пр ви пе ри од ре пре сив-
них ме ра у пе ри о ду до 15. ма ја 1945. го ди не ка да је Ср би ја, за раз ли ку од Хр ват ске, 
би ла осло бо ђе на и пр ви об ра чун је био упра во у њој тј. са срп ским гра ђан ством. 
Оту да је ве ро ват но об ра чун био и знат но оштри ји не го у дру гим ре пу бли ка ма. Не-
за до вољ ство А. Ран ко ви ћа чи ње ни цом да је за де сет да на у осло бо ђе ном За гре бу 
„ли кви ди ра но” тек 200 љу ди упу ћу је на раз ми шља ње, иако не ма мо по дат ке, да је 
ве ро ват но тај број у слу ча ју Бе о гра да знат но ве ћи. Још је зна чај ни је да де пе ша А. 
Ран ко ви ћа ука зу је на то да је по сто ја ла на ме ра да се у „чи шће њу” ра ди „бр зо и 
енер гич но и да се све свр ши у пр вим да ни ма”.3 На при мер, при мет но је из не ко ли ко 

1) АС, ССРНС (НОФ), ф-1, За пи сник са сед ни це Из вр шног од бо ра ЈНОФ-а Ср би је од 23. мар та 
1945. го ди не.

2) Ma ri jan Kranjc, „Bal kan ski vo ja ški po li gon: Var nost no-vo ja ški za pi si”, Bo rec, 567–568–589, Lju blja-
na, 1998, str. 74

3) Par ti zan ska i ko mu ni stič ka re pre si ja i zlo či ni u Hr vat skoj..., str. 113; Де пе ша Вр хов ног шта ба ЈА/
Алек сан дра Ран ко ви ћа бр. 124 упу ће на ОЗН-и за Хр ват ску у ко јој се из ра жа ва не за до вољ ство ма лим 
бро јем ли кви ди ра них у За гре бу, као и о ухи ће њи ма ХСС-ова ца од 15. свиб ња 1945.
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слу ча је ва да су осу де на смрт ну ка зну или те шку ро би ју у Хр ват ској об у хва ти ле она 
ли ца ко ја су се на ла зи ла на ви со ким вој ним и по ли тич ким по ло жа ји ма у Не за ви сној 
Др жа ви Хр ват ској.1 Али у исто вре ме из гле да да су, уко ли ко ни су би ли на нај ви шим 
по ло жа ји ма, при пад ни ци ди пло мат ског апа ра та из бе гли те шке осу де. Та ко књи жев-
ник Ен вер Чо ла ко вић, са рад ник број них ча со пи са (Хр ват ски на род, Хр ват ско ко ло 
и сл.) и од 1944. го ди не ата ше за кул ту ру при хр ват ском по слан ству у Ма ђар ској, ни-
је осу ђен иако је хап шен. До ду ше ни је мо гао да об ја вљу је али је ра дио као ко рек тор 
у На клад ном за во ду Хр ват ске (до 1946), а по том и као ре дак тор у Лек си ко граф ском 
за во ду.2 Исто ри чар и ди пло ма та Ни ко На да ли ни Ду ба ко вић ко ји је ра дио као до кон-
зул и кон зул у Ри је ци (1942–1944), а он да и ди пло мат ски пред став ник НДХ у Тр сту, 
по сле осу де од 6 го ди на ро би је, убр зо је на ин тер вен ци ју пу штен.3 

У Хр ват ској је, за раз ли ку од Ср би је, суд ча сти на ре пу блич ком ни воу де ло-
вао тек од кра ја рат них опе ра ци ја (осно ван од лу ком Пред сед ни штва ЗАВ НОХ-а 
24. апри ла 1945)4 а исто је и са ин тер ним су до ви ма по уста но ва ма. По треб но је 
на гла си ти да је сход но на ци о нал ној из ме ша но сти суд ча сти у Хр ват ској су дио ка ко 
Хр ва ти ма та ко и Ср би ма. Ме ђу тим, да ле ко је ве ћи про це нат осу ђе них Хр ва та (96%) 
док је про це нат Ср ба (3,86%) не зна тан. На гло бал ном ни воу, под удар су да ча сти у 
Хр ват ској (бро је ви су пре ци зни ји)5 и Ср би ји (пре ма про це ни) до шао је ско ро исти 
број љу ди (око хи ља ду) и нај ве ћи про це нат су чи ни ли упра во при пад ни ци гра ђан-
ства (из ме ђу 70 и 80%).

За раз ли ку од Ср би је де ло ва ње су да ча сти у Хр ват ској тј. од у зи ма ње на ци о нал-
не ча сти, по себ но код ин тер них су до ва по уста но ва ма, ни је спро во ђе но та ко стро го. 
Не ко ли ко при ме ра упу ћу је на та кав за кљу чак. На су прот Жан ки Сто кић по ме ни мо 
хр ват ске глу ми це Бо же ну Кра ље ву или Ма ри ју Цр но бо ри. Та ко је Б. Кра ље ва, ко ја 
је у ме ђу рат ном пе ри о ду по сти гла зна ча јан успех и уче ство ва ла у јед ном од пр вих 
хр ват ских фил мо ва „Страст за пу сто ло ви ном” из 1922. го ди не, за вре ме НДХ че сто 
на сту па ла у дра ма ма Хр ват ског кру го ва ла, по сле ра та до би ла за бра ну по ја вљи ва ња 
у јав но сти од са мо три ме се ца.6 Чак је и у од но су на слич не од лу ке за бра не умет нич-
ког на сту па у Ср би ји, та ка зна би ла бла га, по што је она вре мен ски би ла, бар што 
се ти че на ма по зна тих умет ни ка, нај ма ње шест ме се ци. Глу ми ца Ма ри ја Цр но бо ри 
чак ни је би ла на ме ти су да ча сти, ако је су ди ти по би о гра фи ји, већ је на ста ви ла нор-
ма лан умет нич ки жи вот.7 И је дан дру ги хр ват ски умет ник је за сво ју оку па циј ску 
ак тив ност тек до дир нут ка зном. Иво Ма чек, ком по зи тор и не ћак др Влат ка Ма че ка, 
уче ство вао је на про сла ви по во дом про гла ше ња Не за ви не Др жа ве Хр ват ске 1943. 
го ди не и на при је му код не мач ког по сла ни ка Ка шеа, па по том на кон цер ти ма у Салц-
бур гу и Гра цу... Он је на су ду ча сти из ја вио да осу ђу је сво је јав но де ло ва ње под 
оку па ци јом, али да је са ра ђи вао јер се „сма трао угро же ним од уста шке вла сти, те 

1) Tko je tko u NDH. Hr vat ska 1941–1945, Za greb, 1997. 
2) Исто, стр. 79.
3) Исто,стр. 101–102.
4) Par ti zan ska i ko mu ni stič ka re pre si ja i zlo či ni u Hr vat skoj...., стр. 94–97; Од лу ка Пред сјед ни штва 

ЗАВ НОХ-а о за шти ти на ци о нал не ча сти Хр ва та и Ср ба у Хр ват ској од 24. трав ња 1945.
5) Пре ма из ве шта ју од 18. сеп тем бра 1945. го ди не суд ча сти је из ре као укуп но 1.083 пре су де од 

ко јих је 926 би ло осло ба ђа ју ћих. Par ti zan ska i ko mu ni stič ka re pre si ja i zlo či ni u Hr vat skoj...., стр. 250–264; 
Из ве шће Ми ни стар ства пра во су ђа ФД Хр ват ске упу ће но Јав ном ту жи те љу Хр ват ске о ра ду су до ва за 
за шти ту на ци о нал не ча сти Хр ва та и Ср ба од 18. руј на 1945.

6) Tko je tko u NDH. Hr vat ska 1941–1945, Za greb, 1997, str. 205.
7) Исто, стр. 74.
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ра ди то га ни сам имао од ва жно сти, да исту од би јем”. Због са рад ње са оку па то ром на 
кул тур ном по љу осу ђен је од Су да ча сти Удру же ња му зич ких умјет ни ка на за бра ну 
јав ног на сту па у тра ја њу од јед ног ме се ца.1 С дру ге стра не, пре ма не ким по да ци ма, 
из ве стан број њих, пре све га спор ти ста, због свог ак тив ног уче шћа за ре пре зен та ци-
ју НДХ то ком це лог ра та, ни је из гле да био уоп ште ка жњен.2 Не ма мо по да та ка ка ко 
је из гле да ла срп ска стра на „чи шће ња” у спор ту и да ли по сто ја ла, али сва ка ко би 
би ло за ни мљи во утвр ди ти да ли се раз ли ко ва ла. Иако по ме ну ти при ме ри све до че 
да је по сто ја ла раз ли ка у упо тре би ре пре сив них ме ра у Ср би ји и Хр ват ској, они су 
ипак ма ло број ни да би се до но си ли не ки кон крет ни за кључ ци. На њих је скре ну та 
па жња пре све га као на мо гу ћи пу то каз за да ља ис тра жи ва ња.

За кљу чак

У Ср би ји је пр ви пе ри од ре пре си је тра јао од осло бо ђе ња 1944. до је се ни 1945. 
го ди не. Био је обе ле жен ин тен зив ним ра дом вој них су до ва, спе ци јал них су до ва на-
ци о нал не ча сти, по че ци ма ор га ни зо ва ња ре дов ног суд ског си сте ма и с дру ге стра не 
„ето сом од ма зде”, по зи ви ма на осве ту, го ње њем рат них зло чи на ца и ко ла бо ра ци о-
ни ста свих вр ста. За вр шио се до но ше њем два за кон ска ак та. Пр вим, од 26. ав гу ста 
1945. го ди не,3 ус по ста вље на је ко нач на ор га ни за ци ја ре дов ног суд ства а дру гим из 
сеп тем бра 1945. го ди не су же на је над ле жност вој них су до ва.4 Ме ђу тим, на не ки на-
чин мо же се ре ћи да се оштра фор ма тог ре пре сив ног ци клу са за вр ши ла и пре тог 
вре ме на, или је бар на ја вље на: нај пре, не што ма ње од ме сец да на по сле за вр шет ка 
ра та на про сто ру Ју го сла ви је, Јо сип Броз Ти то је го во ром од 17. ју на 1945. го ди не 
на Пр вом кон гре су АФЖ-а Ју го сла ви је у Бе о гра ду, ис та као: „Не мо же мо до зво ли ти 
да сад не ко по ста вља пи та ње осве те за оно што је би ло 1941. го ди не. Осве ти ли смо 
се ми, и то је до вољ но, а ни ко ви ше не ма пра ва на то. Не ће мо ви ше ме ђу соб не по ко-
ље”5 (кур зив – Н. М.). На кон то га до не та је од лу ка ко јом су уки ну ти би ли и Су до ви 
за су ђе ње зло чи на и пре сту па про тив срп ске на ци о нал не ча сти, а он да и су жен де ло-
круг ра да Вој ног су да. Оно што је за ни мљи во је сте да је на кон до но ше ња За ко на о 
вој ним су до ви ма, Дра гић Јок си мо вић под нео Пред сед ни штву При вре ме не на род не 
скуп шти не Пред лог За ко на о пра ви ма гра ђа на код вој них су до ва. За ко ном је тра же-
но пре и спи ти ва ње пре су да вој них су до ва од 29. де цем бра 1942. го ди не, пра во да 
осу ђе ни раз ма тра спи се сво је кри ви це и да без об зи ра на ка зну има пра во на об но ву 

1) АСЦГ, Ко ми си ја за кул ту ру и умет ност ФНРЈ, 1-392; Ка рак те ри сти ка за Иву Ма че ка. Иво Ма чек 
је по сле ис ти ца ња ка зне на ста вио је ра ди као про фе сор на Му зич кој ака де ми ји (до 1977). Tko je tko u 
NDH..., str. 247.

2) Tko je tko u NDH..., str. 51; На при мер фуд ба лер Ми ро слав Бро зо вић је уз Е. Дуб ца је ди ни играч 
ко ји је од и грао све утак ми це за ре пре зен та ци ју НДХ. По сле ра та на ста вио је да се ба ви спор том и од 
1945. го ди не је играо за фуд бал ски клуб „Пар ти зан” у Бе о гра ду, а од 1948. го ди не за „Са ра је во”. Е. Ду бац 
је од 1946. го ди не ра дио као тре нер осијеч ког „Про ле те ра”, а од 1953. за „Че лик” из Зе ни це. Tko je tko u 
NDH..., str. 101.

3) За кон о уре ђе њу на род них су до ва, Слу жбе ни лист ДФЈ, бр. 67, 4. сеп тем бар 1945.
4) За кон о уре ђе њу и над ле жно сти вој них су до ва у Ју го сло вен ској ар ми ји, Слу жбе ни лист, бр. 65, 

31. ав густ 1945.
5) Јо сип Броз Ти то, Го во ри и члан ци 1941–1957, књ. II, За греб 1959, стр. 322.
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су ђе ња.1 Та да је Д. Јок си мо вић за тра жио да се пре су де вој них су до ва пре и спи та ју 
јер је „по ло жај оп ту же них пред вој ним су до ви ма би вр ло те жак: су ђе ње је би ло 
тај но, оп ту жни ца је чи та на тек на пре тре су, при ступ адво ка ти ма био је за бра њен, 
пре су де ни су уру чи ва не, пра во жал бе ни је по сто ја ло – јед ном ре чи, пра во од бра не 
је би ло огра ни че но и су же но”. Да кле, уко ли ко је због рат них усло ва по сто ја ла та-
ква по тре ба са кра јем ра та, она ни је ви ше би ла нео п ход на, јер пре су де, ка ко је то 
ис та као под но си лац за кон ског пред ло га, „не мо гу пред ста вља ти тај ну ни за ко га, а 
нај ма ње за не по сред но за ин те ре со ва не стран ке и њи хо ву род би ну”.2 Тај пред лог је 
пред ста вљао на из ве стан на чин сим бо ли чан крај вр ло ре пре сив ног и ри го ро зног си-
сте ма ко ји је ју го сло вен ска власт спро во ди ла пре ма гра ђан ству, а ко ји је био оли чен 
у пре ко мер ној упо тре би ин сти ту ци је Вој ног су да.

На рав но, у окви ру по ме ну тог ре пре сив ног ци клу са мо гу се из дво ји ти и од ре ђе-
ни, кра ћи вре мен ски кру го ви ко ји су има ли сво ја обе леж ја. Та ко пр ва два-три ме се-
ца по сле осло бо ђе ња по све му су де ћи из гле да да су обе ле же на екс трем ним при ме-
ном на си ља, ван суд ским и суд ским стре ља њи ма (вој ни су до ви) од но сно ре тор зи јом 
и ин тен зив ном при ме ном смрт не ка зне и за лак ша кри вич на де ла. Сле де ћи вре мен-
ски круг по чео ра дом „су до ва ча сти” чи ме је до не кле убла же на ши ро ка упо тре ба 
смрт не ка зне, али и по де ље на од го вор ност ин сти ту ци ја у кри вич ном ка жња ва њу. 

Са гле ди шта жр та ва у пр вом ре пре сив ном ци клу су на уда ру су се на шли пре 
све га они пред став ни ци гра ђан ства ко ји су озна че ни нај пре као рат ни зло чин ци а 
он да и као са рад ни ци оку па то ра, из дај ни ци на ро да: ко ме са ри и чла но ви ко ла бо ра ци-
о ни стич ких вла да, ви со ки и ни жи чи нов ни ци, гра ђан ски при пад ни ци ко ји су би ли 
на че лу ис так ну тих ин сти ту ци ја и уста но ва, али и они ко ји су би ли ме та осве те 
по је ди на ца.

У сва ком слу ча ју уста но вље ном по ли ти ком бор бе про тив са рад ни ка оку па то ра 
у ре до ви ма срп ског гра ђан ства ју го сло вен ска власт је по сти за ла ви ше ци ље ва: ка-
жња ва ла је ствар не рат не зло чин це ко јих је сва ка ко би ло; ши ре њем пој ма са рад ње 
и на оне ко ји то ни су укла ња ла мо гу ћу опо зи ци ју сво јој вла сти; спро во ди ла уни шта-
ва ње кла сног про тив ни ка тј. уни ште ње гра ђан ства као кла се што је био про грам-
ски циљ ре во лу ци је; ле гал но и ле ги тим но из во ди ла ши ро ко еко ном ско и по ли тич ко 
раз вла шћи ва ње гра ђан ства, од но сно ме ра ма кон фи ска ци је имо ви не и ме ра ма од у-
зи ма ња ча сних, по ли тич ких и гра ђан ских пра ва из оп шта ва ла их из јав ног жи во та; 
и на тај на чин је озна ча ва ју ћи пред став ни ке срп ског гра ђан ства за рат не зло чин це 
и са рад ни ке оку па то ра, по сти за ла и циљ од у зи ма ња пр ава гра ђан ству да пред ста-
вља срп ски на род и срп ске ин те ре се, што је опет ула зи ло у кон текст бор бе про тив 
„ве ли ко срп ске хе ге мо ни је”. Тај по след њи циљ је, с дру ге стра не, имао ва жност у 
на ци о нал ној по ли ти ци ко му ни ста.

1) За ко но дав ни рад Пред сед ни штва Ан ти фа ши стич ког ве ћа на род ног осло бо ђе ња Ју го сла ви је и 
Прет сед ни штва При вре ме не на род не скуп шти не ДФЈ (19 но вем бра 1944 – 27 ок то бра 1945), по сте но-
граф ским бе ле шка ма и дру гим из во ри ма, (при ре дио Сло бо дан Не шо вић), Бе о град, 1951, стр. 942–944.

2) Исто, стр. 944–945.
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Sum mary

Re tor sion and Re pres sion 1944–1945
– The Ca se of Ser bia –

Re se arch of re tor sion and re pres sion in Ser bia 1944-1945 re pre sents a com plex is-
sue ca u sed both by non-ava i la bi lity of ar chi ve ma te rial (par ti cu larly of the agen ci es of 
di rect op pres sion and co urts) and su bjec ti vity of the exi sting ones as well as by the fact 
that re vo lu ti o nary pres su re co in ci ded with post-oc cu pa tion re tor sion. It was ta king pla ce 
in the con di ti ons of un fi  nis hed war and un der the in fl u en ce of re vo lu ti o nary oc cur ren ces 
pro du ced by the fi ght aga inst Ser bian mid dle class as the main ide o lo gi cal and po li ti cal 
op po nent, and was car ried out in a spe ci fi c form of fi ght aga inst war cri mi nals and col la bo-
ra tors of oc cu pi ers, suf fi  ci ently fl e xi ble to ac com mo da te both the ac tual col la bo ra tors as 
well as tho se who ha ve not been col la bo ra tors of oc cu pi ers but we re strong op po nents of 
com mu nists. In ad di tion, Ser bian mid dle class was re gar ded as „he ge mo ni stic” and „op-
pres si ve”, whi le ac cu sa ti ons for tre a son and col la bo ra tion we re ad ded to this list du ring 
the war. The pe riod was mar ked with in ten si ve work of mi li tary co urts, spe cial co urts of 
ho nor, be gin ning of or ga ni za tion of re gu lar co urts on the one hand and with „the et hos of 
re pri sal”, in vi ta ti ons to re ven ge, per se cu tion of war cri mi nals and col la bo ra ti o nists of all 
kinds on the ot her. The da ta on the num ber of ar re sted, pro se cu ted and con vic ted or tho-
se who pe ris hed wit ho ut a trial can hardly be as ses sed on the ba sis of ava i la ble ma te rial. 
They re qu i re ex tre me ca u ti o u sness. Thus, for in stan ce, the num ber of per sons ar re sted 
by re vo lu ti o nary aut ho ri ti es ran ge from va gue „se ve ral tho u sand” for Pro ku plje, „lar ge 
num ber” for Niš and Le sko vac to qu i te pre ci se such as 1,000 per sons in Niš or as many 
as 40,000 in Bel gra de (al most 15% of the po pu la tion or ne arly one in se ven in ha bi tants 
of the city, which at le ast ra i ses the qu e sti on of the ca pa ci ti es for ac com mo da tion of such 
a lar ge num ber of pri so ners!) Sta te and lo cal (re pu blic – no te by N.M.) com mis si ons re ce-
i ved 938,828 re ports; com mis si ons ma de 116,239 de ci si ons proc la i ming and re gi ste ring 
66,420 war cri mi nals and col la bo ra tors of oc cu pi ers, of whom 49,245 ha ve been do me-
stic. Un til Sep tem ber 1945 they we re tried by mi li tary co urts and spe cial co urts of ho nor 
(Ja nu ary–Ju ne 1945) and then by re gu lar co urts. Mi li tary co urts we re the only ones un til 
the esta blis hment of re gu lar co urts which we re aut ho ri zed to pro no un ce de ath sen ten ces. 
One analysis of sen ten ces in the Po li ti ka daily (Oc to ber 1944–Sep tem ber 1945) shows 
that 184 per sons ha ve been in dic ted in 57 tri als be fo re mi li tary co urts in Ser bia, of whom 
63% ha ve been sen ten ced to de ath; abo ut 60% of the per sons tried be lon ged to mid dle 
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class of whom 62% ha ve been sen ten ced to de ath. That num ber is hig her if „the ca se of 
105” per sons shot to de ath in Bel gra de at sec ret tri als at the end of Oc to ber and be gin ning 
of No vem ber 1944 is in clu ded. That ca se is de li be ra tely se pa ra ted due to its exem pla rity. 
Out of 116 analyzed sen ten ces in Voj vo di na, ca pi tal pu nis hment was pro no un ced in 98%. 
In any ca se, hard-to-ve rify esti ma tes of the num ber of per son shot to de ath with or wit ho ut 
a co urt trial ran ge from so me ten tho u sand for Bel gra de to over one hun dred tho u sand for 
the en ti re Ser bia. Li ke wi se, it is hard to esti ma te how many per sons ha ve been sen ten ced 
by the co urt of ho nor to loss of na ti o nal ho nor (it im plied loss of the right to em ployment 
in the pu blic sec tor, sa lary and pen sion, ci vil and po li ti cal rights…); the esti ma ted num ber 
is abo ut one tho u sand. The ac ti vity of the co urt of ho nor in Voj vo di na was spe ci fi c due to 
its et hnic va ri ety and re fl ec ted in equ al bur den of all na ti ons. In ad di tion, in ter nal co urts 
of ho nor ope ra ted in cer tain in sti tu ti ons. Thus, for exam ple, 37 pro fes sors ha ve been re mo-
ved from the Uni ver sity, 80 from the As so ci a tion of Jo ur na lists of Ser bia or every third in 
re la tion to the pre-war num ber. Re gar dless whet her the per sons we re con vic ted be fo re mi-
li tary co urts or be fo re spe cial co urts of ho nor, on the ba sis of a sam ple of pu blis hed co urt 
awards one can esta blish that ma inly re pre sen ta ti ves of the mid dle class ha ve been put to 
trial, and pre do mi nantly the we alt hi er ones. This has chan ged the so cio-eco no mic struc tu-
re of so ci ety sin ce every con vic tion im plied the con fi  sca tion of pro perty as a pu nis hment. 
Pre-war mid dle-class eli te was sup pres sed and de ci ma ted in this pe riod.

Due to lack of da ta, com pa ri son of re pres si ve po licy to ward the Ser bian and Cro a tian 
mid dle-class po pu la tion is li mi ted, but ren ders pos si ble to no ti ce cer tain dif fe ren ces. A. 
Ran ko vić’s di scon tent over the fact that only 200 per sons ha ve been „li qu i da ted” for ten 
days in li be ra ted Za greb po ints to the fact that this num ber in the ca se of Bel gra de might 
be hig her, alt ho ugh we do not ha ve re le vant da ta. On the glo bal le vel, the num ber of per-
sons char ged by the co urt of ho nor in Cro a tia (the num bers are mo re pre ci se) and Ser bia 
(esti ma te) is al most the sa me (abo ut one tho u sand) and the gre a test sha re re fers to mem-
bers of the mid dle class (bet we en 70 and 80%). Ho we ver, if one com pa res sen ten ces in 
a num ber of in di vi dual exam ples, par ti cu larly tho se is sued by in ter nal co urts of ho nor in 
in sti tu ti ons, one ar ri ves at a con clu sion that pe nal po licy in Ser bia was much stric ter.

In any ca se, with the po licy of fi ght aga inst col la bo ra tors of oc cu pi ers in the ranks of 
the Ser bian mid dle class, the re vo lu ti o nary aut ho ri ti es ac com plis hed a num ber of go als: 
pu nis hed ac tual war cri mi nals who cer ta inly exi sted; by ex pan ding the no tion of col la bo-
ra tion to tho se who we re not, they eli mi na ted pos si ble op po si tion to the ir po wer; they 
al so eli mi na ted the ir class op po nent – the mid dle class, which was the pro gram goal of 
the re vo lu tion; they law fully and le gi ti ma tely, on a mas si ve sca le, de pri ved the mid dle 
class of eco no mic and po li ti cal po wer, and by me a su res of con fi  sca tion of pro perty and 
de pri va tion of ho nor, po li ti cal and ci vil rights ex com mu ni ca ted them from pu blic li fe; in 
ad di tion, by la be ling mem bers of the Ser bian mid dle class as war cri mi nals and col la bo ra-
tors of oc cu pi ers, it al so ac com plis hed the goal of de pri ving the mid dle class of the right 
to re pre sent the Ser bian pe o ple and Ser bian in te rests, which was again wit hin the con text 
of fi ght aga inst „gre a ter Ser bian he ge mony”. The lat ter goal, in turn, was im por tant in the 
na ti o nal po licy of com mu nists.
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Dr Mom či lo MI TRO VIĆ
In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je

ET NIČ KO ČI ŠĆE NJE 1991–1995. 
PO ORAL NOJ ISTO RI JI

Stra te gi ju dr ža va na sta lih na pro sto ru biv še SFRJ, u ra tu 1991–1995. go di ne, da et-
nič kim či šće njem stvo re na ci o nal ne za jed ni ce mo gu će je ob ja sni ti i pri me ri ma oral ne 
isto ri je,1 ko ja je be le že na u svim pro sto ri ma na ko je su do la zi le iz be gli ce. Sve do če nja 
ovih ne sre će nih lju di be le ži le su raz ne in sti tu ci je, po je din ci, me di ji i dru gi, ta ko da se ukr-
šta njem po je di nih po da ta ka mo že do ći do pri bli žne sli ke me to da i na sto ja nja par tij skog i 
dr žav nog ru ko vod sva po je di nih dr ža va ka is te ri va nju ma njin skog sta nov ni štva. Dru gi po-
uz dan po da tak, ko ji da je sem ana li ze i ne sum njiv do kaz o et nič kom či šće nju su sta ti stič ki 
po da ci iz po pi sa sta nov ni ka ko ji su ra đe ni po čet kom no vog ve ka, tač ni je 2002. go di ne, u 
Hr vat skoj i Sr bi ji, a pre to ga u osta lim re pu bli ka ma biv še SFRJ. 

Po pi si iz be gli ca ko je su ra di le raz ne vla di ne i ne vla di ne or ga ni za ci je ta ko đe da ju 
mo guć no sti stva ra nja pred sta va o pri bli žnom bro ju ise lje nih i prog na nih lju di. Oral na isto-
ri ja, po seb no ako je si ste mat ski be le že na, ra đe na na ve li kom uzor ku, da je sli ku či šće nja 
po je di nih gra do va, se la i op šti na, iz Re pu bli ke Hr vat ske, biv še Re pu bli ke Srp ske Kra ji ne, 
Re pu bli ke Srp ske, Bo san sko-hr vat ske fe de ra ci je, pod ruč ja pod upra vom HVO, ali i iz 
Slo ve ni je, Me ka do ni je i dru gih pro sto ra. Ti pi ča ni pri me ri za ovu tvrd nju mo gu se ilu stro-
va ti sve do če nji ma iz be gli ca iz hr vat skih gra do va. Pri tom, uoči lji va je oči gled na po ja va 
da su hr vat ski gra do vi i se la či šće ni od Sr ba na ce lom pro sto ru no ve dr ža ve bez ob zi ra 
na to da li su rat ne ope ra ci je bi le u ne po sred noj bli zi ni ili su bi le uda lje ne ki lo me tri ma i 
de se ti na ma ki lo me ta ra. 

Po sled nji po da ci ko ji su iz ne ti u me di ji ma go vo re da je iz Hr vat ske pro te ra no pre ko 
405.000 Sr ba, od če ga vi še od 160.000 iz me sta gde ni su re gi stro va ne rat ne ope ra ci je.2

Grad Si sak spa da u red gra do va iz ko jih je pro te ri va nje srp skog sta nov ni štva bi lo si-
ste ma tič no i du go traj no. Ono je vr še no pre, to kom i po sle rat nih ope ra ci ja i tra ja lo je i u 
vre me kad su se dr žav ne in sti tu ci je po sve for mi ra le. U Sr bi ji tre nut no ži vi 6.984 re gi stro-
va ne iz be gli ce iz Si ska. Nji hov broj (po  go di na ma) dat je u na red noj ta be li.3

1) Vi še o oral noj isto ri ji u ra do vi ma: M. Mi tro vić, „Mu sli ma ni iz be gli ce u Sr bi ji 1992–1994”, Pri log iz u-
ča va nju oral ne isto ri je, To ko vi isto ri je, 1–2/2003, str. 125–140. Isti, „Et nič ko či šće nje iz Za gre ba 1992–1994”, 
To ko vi isto ri je, 3–4/2003, str. 89–97.

2) Ovaj po da tak iz no se udru že nja iz be gli ca, na osno vu po pi sa sta nov ni štva Re pu bli ke Hr vat ske 2002. 
go di ne. 

3) Iz be glič ki kor pus u Sr bi ji, Be o grad, 2004, str. 13. 
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Ta be la 1.
Go di na 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996.
Broj iz be glih 1.124 374 169 122 4.382 782

Broj ka ma tre ba do da ti i sve one iz be gli ce ko je su oti šle u tre će ze mlje sve ta, za tim 
ne re gi stro va ne iz be gli ce i one ko je ni su ob u hva će ne po pi som u Sr bi ji 2002. go di ne. Mno-
go broj ni su bi li raz lo zi zbog ko jih su Sr bi na pu sti li grad Si sak u ko jem su ro đe ni, ško lo-
va li se, ra di li i ste kli ma nju ili ve ću imo vi nu. Na pu šta li su ga zbog te le fon skih pret nji, 
ogra ni ča va nja slo bo de kre ta nja, pre tre sa nja sta no va i mal tre ti ra nja, hap še nja i li kvi da ci je, 
plju va nja „na me ne kad sam ih po zdra vlja la” itd. Strah je do sti gao vr hu nac kad je u sta-
nu obe šen je dan Sr bin a ne po sred no po tom ubi je na sta ri ca. Za pr vog je re če no da se sam 
obe sio „što do bro svi zna mo da ni je tač no”, a ni u jed nom ni u dru gom slu ča ju ni je pred-
u zi ma na ni ka kva is tra ga.1 

Ju la me se ca 1991. go di ne jed na od iz be glih je, vra ća ju ći se sa po sla, pred ku ćom 
na šla „hr vat ske bo jov ni ke„, ko ji su je oba ve sti li da su se use li li u ku ću, „jer im je ku ća 
po treb na za osma tra nje od upa da čet ni ka”. Do zvo li li su joj da uzme ne što od let nje gar-
da ro be i osta vi ključ. U to vre me već je vi še Sr ba bi lo sa kri ve no u šu mi iz nad na se lja. 
Ve ći nu iz be glih su kra će ili du že vre me sa slu ša va le po li cij ske vla sti.2

Pri li kom us po sta vlja nja tam pon zo ne na Pli tvič kim je ze ri ma od stra ne JNA mar ta 
1991. go di ne, po gu nuo je ofi  cir Sr bin, ro dom iz Si ska. Za vre me nje go ve sa hra ne gru pa 
Hr va ta pro vo ci ra la je iz be gli cu na gro blju re či ma: „Da srp ske svi nje ne ma ju mje sta ni u 
hr vat skoj ze mlji”. Re vol ti ran otac po koj ni ka va di pi štolj i sa mo ga pri ja te lji spre ča va ju da 
ne na sta ne ve će zlo. Iz be gli cu uba cu ju u ko la i od vo ze iz gra da. Ka sni je do bi ja Re še nje, 
da je iz gu bio sva gra đan ska pra va u Hr vat skoj, da mu se imo vi na kon fi  sku je i za bra nju je 
po vra tak. U tre nut ku ka da sa mo za be le ži li nje gov is kaz ni je se još uve rio u pri ču da mu 
je po ro dič na grob ni ca pre ko pa va na, ali je vi deo spi sak na ko me je pro gla šen za rat nog 
zlo čin ca.3 

Mno gi od pro te ra nih Sr ba ra di li su u Že lje za ri. Od fi r me su vre me nom do bi ja li sta no-
ve, ko je po sle do no še nja Za ko na o dr ža vljan stvu ok to bra 1991. ni su, kao stra ni dr ža vlja-
ni, mo gli ot ku pi ti. Bio je to slu čaj i sa iz be gli com ko ja je bo ra vi la u sta nu 27 go di na, ima-
la 30 go di na rad nog sta ža i 34 go di ne ži vo ta u Hr vat skoj. Če ti ri pu ta do de cem bra 1992. 
išla je na sa slu ša nje u po li ci ju, gde su je sa ve to va li da „ku pi kar tu u jed nom prav cu” i da 
na pu sti te ri to ri ju Re pu bli ke Hr vat ske.4 

Slič no je bi lo i sa dru gim iz be gli com ko me je „je dan Hr vat re zer vi sta, ko me je jed-
nom mo ja maj ka po mo gla” sa ve to vao da ode iz gra da jer je na spi sku za li kvi da ci ju. Iz-
be gli ca je to do ži veo kao že lju re zer vi ste „da se odu ži”. Ce la po ro di ca na pu sti la je grad 
i ka mi o nom ju na me se ca 1991. pre šla na „čet nič ku” te ri to ri ju. Bi lo je to u vre me kad su 
stra da le po ro di ce Ra doj čić, Ni ko lić, Be rić...5 Dru gi pak, ta ko đe do bro na me ran Hr vat ka-
mi o nom je iz ve zao jed nu po ro di cu go vo re ći stra ža ri ma da ih vo di u svo ju vi ken di cu, a 
od ve zao ih je, za pra vo, u Ba nja Lu ku.6

1) L. R., za be le že no u Srem skoj Mi tro vi ci (u da ljem tek stu: S. M.) 24. 1. 1994.
2) K. D., Be o grad, 1. 2. 1994.
3) D. S., Bor, 24. 11. 1992.
4) Lj. V., Be o grad.
5) Đ. N., Be o grad, 7. 10. 1993.
6) G. J., Be o grad, 8. 10. 1993.
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Ru ko vo di lac jed ne rad ne je di ni ce u Že lje za ri je sme njen 15. ma ja 1990, da bi na nje-
go vo me sto do šao Hr vat. Usle di li su te le fon ski po zi vi sa pret nja ma „Sr be na vr be”, „Na-
pu štaj te Si sak” i slič no. Ku ća mu je bi la obe le že na sa tri pa ra lel ne cr ve ne cr te. Ano nim na 
pi sma bi le su slič ne sa dr ži ne. Iz Si ska je sa po ro di com kre nuo u Bo snu 17. ju na 1990. 
go di ne, ka da mu je na punk tu Sla von ski–Bo san ski Brod od u ze to zla to i no vac.1

Ve ći na Sr ba u Si sku svo je ne da će je ve zi va la za do la zak HDZ-a na vlast. Mno gi go vo-
re da je tad po če la ne tr pe lji vost iz me đu Sr ba i Hr va ta. Na raz ne na či ne mla đi Sr bi na pu šta-
li su grad ne že le ći da se oda zo vu na mo bi li za cij ske po zi ve. Vi še njih tvr di da su oce ne u 
ško li i na fa kul te ti ma do bi ja ne na osno vu na ci o nal ne pri pad no sti. Iz be gli ce sve do če i o na-
pa du hr vat ske voj ske sa sta vlje ne od „pro bi svi je ta i zlo či na ca” na se la: Ki njač ka, Blinj ski 
Kut, Blin ska Gre da, Tr nja ni, Ma đo vi, Br đa ni i dru ga, ka da je ubi je no 15 ci vi la i voj ni ka a 
vi še njih ra nje no. Ta da je uni šte no mno go srp ske imo vi ne, auto mo bi la, ku ća i slič no.2

Iako su mno gi po šli u iz be gli štvo sa ce lim po ro di ca ma, dru gi su od lu či li da je dan 
brač ni drug sam ili sa de lom po ro di ce na pu sti grad, a dru gi osta ne i po ku ša da sa ču va 
imo vi nu ili ne ki njen deo. Raz dvo je ne po ro di ce osta ja le su ta da bez kon ta ka ta, in for ma-
ci je su (po pra vi lu ne si gur ne) do bi ja li pre ko pri ja te lja ili rod bi ne. Krat ki su sre ti u Sr bi ji, 
a naj če šće u BiH ili Ma đar skoj sa mo su pro du ža va li ago ni ju pro te ra nih, stva ra li još ve će 
di le me i ne iz ve snost. Ukup na si tu a ci ja je po gor ša na izo la ci jom Sr bi je i em bar gom uve la 
me đu na rod na za jed ni ca. Ova ko pi še je dan od iz be glih: „Otac i ja smo na pu sti li naš rod ni 
grad Si sak. Ja zbog fa kul te ta, po što sam od lu či la da ško lo va nje ne na sta vim u Za gre bu, 
već u no voj sre di ni u Be o gra du. Otac iz stra ha od mo bi li za ci je u Hr vat skoj i ra ta. Maj ka i 
tro go di šnji brat su osta li. Maj ka je osta la da sa ču va svo ju je di nu imo vi nu. Brat kao be ba 
ostao je sa maj kom. Od ta da po či nju cr ni tre nut ci na še fa mi li je...”3

Od 15. av gu sta do 2. sep tem bra 1993. go di ne, tvr di je dan iz be gli iz Si ska, ne sta lo 
je 11 lju di i u svom za pi su za klju ču je da se mo že is pri ča ti „sa mo ma li dio ono ga što se 
do ga đa lju di ma, od gu blje nja imo vi ne pa do gla ve”. Dok dru gi iz be gli ca be le ži krat ku 
re če ni cu: „Da ni smo po be gli bi li bi za kla ni ili od ve de ni u lo gor”.4 

Imo vi na je vr lo če sto bi lo raz log pro te ri va nja Sr ba iz Si ska i oko li ne. Jed na od njih 
be le ži da je iz Ne mač ke sti gla u grad kad joj je ja vlje no da u nje nu ku ću že le da se use le 
hr vat ske iz be gli ce iz Bo sne. Ka ko ona to ni je do zvo lja va la do šla je po li ci ja i od ve la je u 
za tvor, gde je le ža la tri da na. Na kon to ga po sla ta je u Ke re sti nac, gde je mu če na vi še od 
me sec da na. Za u zi ma njem lju di iz Gli ne je raz me nje na, a za tim po sla ta na le če nje.5

Za be le že no je sve do če nje o po lo ža ju Sr ba ko ji su ra di li u SUP Si sak. Ta mo već 1990. 
go di ne „po či nje pre ćut no ši ka ni ra nje me ne i osta lih rad ni ka ko ji su bi li po na ci o nal no sti 
Sr bi”. Ni su im po ve ra va ni ni ka kvi po slo vi. Se de li su u kan ce la ri ja ma „ce le da ne” pot-
pu no bes po sle ni. „Po če la su gru pi sa nja rad ni ka Hr va ta, ko ji su nas po če li iz be ga va ti i 
pri vat no, iako smo do ta da bi li do bri ko le ge i pri ja te lji. U ro ku od ne ko li ko me se ci broj 
rad ni ka hr vat ske na ci o nal no sti po ve ćao se če ti ri pu ta. Mu škar ci i že ne do bi ja li su uni for-
me, išli na ga đa nja, tu Sr bi ni su ima li pri stup. Njih su pre me šta li s ‘po sla’ na ‘po sao’ ali 
su mo gli za pa zi ti, da su se gra đa ni hr vat ske na ci o nal no sti ma sov no na o ru ža va li. Oruž je 
su do bi ja li i oni ko ji ga do ta da, po pro ve ra ma, ni su mo gli do bi ja ti (’otac usta ša‘, ‘bio u 

1) K. S., Be o grad, 13. 10. 1993.
2) Štam pa na je bro šu ra „Žr tve usta škog zlo či na na pod ruč ju op šti ne Ca prag-Gra du ša 22. 8. 1991„, M. M., 

Be o grad, 7. 10. 1993.
3) S. D., Be o grad, 17. 9. 1993.
4) M. Lj.
5) V. R., Be o grad, 10. 11. 1993.
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za tvo ru i slič no‘). Svu da su se kre ta li na o ru ža ni lju di u cr nim uni for ma ma, svi su bi li pu ni 
na ci o nal nog na bo ja i s pu no mr žnje pre ma Sr bi ma.” Sr bi su na kra ju osta li bez ras po re da 
u slu žbi, od no sno re še nja o rad nom me stu. Do bi ja li su ili su sa mi da va li ot ka ze. Na spra tu 
zgra de, gde su mo gli da ula ze „sa mo od re đe ni i ovla šće ni rad ni ci”, do vo đe ni su Sr bi na 
is pi ti va nje. Tu su tu če ni i mal tre ti ra ni (no vem bra 1990. go di ne bio je tu i Ar kan). Ne ko-
li ko biv ših rad ni ka je ubi je no i ba če no u Sa vu, ko ja ih je iz ba ci la. Lju di su no ću ga že ni 
auto mo bi li ma, „ali ni su vo đe ni po stup ci za ot kri va nje po či ni o ca”. Rad ni ci SUP-a srp ske 
na ci o nal no sti bi li su na spi sku za li kvi da ci ju a na kon be ža nja iz gra da svo ja ime na na la zi li 
su na po ter ni ca ma.1

Osi jek je grad u Hr vat skoj iz ko jeg je po sle Za gre ba i Kni na naj vi še pro te ra no Sr ba. 
U Sr bi ji tre nut no ži vi 11.721 Osiječa nin ko ji je iz be gao naj vi še 1991. go di ne, njih 3.693, 
za tim 1992 – 1.333, 1996 – 2.741 itd.2 

Iako je to bio slu čaj i u dru gim me sti ma, grad je ka rak te ri sti čan po iz be glim po ro di-
ca ma me šo vi tih bra ko va i oni ma ko ji su se iz ja sni li kao Ju go slo ve ni. U av gu stu 1993. iz 
gra da je mo ra la da ode Hr va ti ca či ji je muž po ti cao iz me šo vi tog bra ka (otac Sr bin, maj ka 
Hr va ti ca) i u či ju su ku ću vi še pu ta upa da li „zen gov ci”, vr ši li pre tres, pro vo ci ra li, mal tre-
ti ra li. Jed nom pri li kom „kad se su prug vra ćao ku ći, zen gov ci su ga do če ka li u dvo ri štu i 
tu ga pre tu kli”. Pre tu če nog su ga osta vi li da le ži bez iči je po mo ći.3

U fe bru a ru 1994. go di ne iz Osi je ka je put Sr bi je kre nu la Srp ki nja da u Sta roj Pa zo vi 
sa hra ni sve kr vu, ali joj (i kćer ki ko ja je bi la s njom) na kon za vr še nog po sla ni je do zvo ljen 
po vra tak u Hr vat sku. Ta ko se ob i sti ni la pret po stav ka, po što su nje noj ćer ki već pra vlje ni 
pro ble mi u ško li („ćer ka čet ni ka”), „da na ma kao ta kvi ma ne ma op stan ka u Osi je ku”.4

U mar tu 1994. iz Osi je ka u ko lek tiv ni cen tar u Šap cu do šli su že na i muž, le gal nim 
pu tem. Pre to ga su pru gu je od u ze to oruž je ko je je le gal no po se do vao. U Osi je ku je ra dio 
naj te že fi  zič ke po slo ve i ka ko su za pi sa li u iz ja vi: „Sve se to ni je mo glo pod ni je ti, sav taj 
strah za ži vot i tih sva ko dnev nih vri je đa nja i mal tre ti ra nja sa mo za to što si Sr bin”. Po me-
nu te iz be gli ce ime no va le su i tro ji cu od 10 ubi je nih Sr ba u Če pi nu, pred gra đu Osi je ka.5

Grad je na pu sti la mar ta 1993. že na op tu že na da je „šti ti la i skri va la ne ke gra đa ne srp-
ske na ci o nal no sti”. Voj na i ci vil na po li ci ja su joj upa da le u stan, na zi va le je kri mi nal cem, 
vr ši le če sta is pi ti va nja. Ni je ima la dru gog iz bo ra već da na pu sti stan i svu imo vi nu.6

Kao i kod dru gih me sta u Hr vat skoj, i u Osi je ku ta la si ise lja va nja ni su je nja va li po-
sle za vr šet ka rat nih ope ra ci ja, od no sno na kon 1992. go di ne. Ne si gur nost ko ju su Sr bi 
ose ća li pro te za la se, ka ko pri me ri po ka zu ju, još du go na kon „sta bi li zo va nja” no ve vla sti 
u Hr vat skoj. 

Iz gra da Za gre ba do 2002. go di ne u Sr bi ji je još bi lo 11.869 re gi stro va nih iz be gli ca.7 
Ovom bro ju po treb no je do da ti iz be gli ce ko je se ni su oda zva le po pi su u Sr bi ji, ne re gi stro-
va ne iz be gli ce i one ko je su oti šli u tre će ze mlje sve ta.8 

Pre ma po pi su sta nov ni štva u Sr bi ji, iz Ri je ke je 1991–1996. iz be glo 3.920 Sr ba, ko ji 
su se traj no na sta ni li u Sr bi ji. Od iz be glih bi lo je 2.035 mu ška ra ca. Go di ne 1991. u Sr bi ji 

1) D. D.
2) Iz be glič ki kor pus u Sr bi ji, Be o grad, 2004, str. 13.
3) J. J., Srem ska Mi tro vi ca, 9. mart 1994.
4) S. M., Srem ska Mi tro vi ca, 30. april 1994.
5) S. M. i M., Srem ska Mi tro vi ca, 9. mart 1993.
6) Š. M., Srem ska Mi tro vi ca, 6. april 1994.
7) Iz be glič ki kor pus ..., str. 120. O me to du pri ti ska i na či ni ma nji ho vog na pu šta nja gra da vi de ti čla nak To-

ko vi isto ri je, Be o grad, 3–4/2003, str. 89–99.
8) O et nič kom či šće nju Za gre ba, vi de ti na po me nu br. 1. 
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je re gi stro va no 714 Ri je ča na, 1992 – 836, 1993 – 705, 1994 – 531, 1995 – 822, 1996. i 
ka sni je – 289, dok je ne po zna to 23.1 Po go di na ma, od ukup nog bro ja iz be glih pro cen ti su 
iz no si li 1991 – 18,21%, 1992 – 21,33%, 1993 – 17,98%, 1994 – 13,55%, 1995 – 20,97%, 
1996 – 7,37%.2

G. K. je ile gal no na pu sti la Ri je ku, pla tiv ši jed nom ka mi on dži ji 300 DM da je pre ve-
ze, jer joj vla sti ni su da le pa soš. An ke ta ru je is pri ča la, a ovaj za pi sao, da su njoj i mu žu 
go to vo sva ke no ći pre ti li te le fo nom, go vo re ći im „da će nas od mah za kla ti, što ne ide mo, 
što če ka mo”. Jed ne no ći gar di sti su upa li u ku ću i pre tu kli su pru ga, ko ji je ostao ne po mič-
no le že ći u hod ni ku. Na žal bu or ga ni ma vla sti, re če no im je da mo ra ju iza ći iz ku će, jer je 
nji hov sin već za u zeo ku ću u Hrt kov ci ma (Sr bi ja), što je bi la ne i sti na. Uobi ča je ni na ziv 
za po ro di cu bio je „čet ni ci”.

P. S. je ostao bez po sla od mah po do la sku na vlast HDZ-a 1991. go di ne. Ni je mo gao 
da ot ku pi stan, pa je pri mo ran da ga na pu sti. „Sve sam to pod no sio dok ni sam do bio ul ti-
ma tum i rok ‘za ise lje nje”. Iz gra da je iza šao pre ko čo ve ka „ko ji ise lja va Sr be, pri ba vlja 
im po treb nu do ku men ta ci ju i pre vo zi stva ri”. S. se sma trao „sret ni kom” jer ni je mo bi li san 
i ote ran u Bo snu i Li ku na ra ti šte.

M. je sa dvo je de ce u Sr bi ju do šla u ja nu a ru 1994. go di ne. Muž je ostao da po ku ša 
pro da ti ili za me ni ti ku ću. „Na od la zak sam se naj vi še od lu či la zbog stra ha i jed no stav no 
psi hič ki ni sam mo gla pod ne ti taj te ror, ko ji oni vr še pre ma Sr bi ma. To je smi šlje no uni-
šta va nje”. Na uli ci ih ni ko ni je po zdra vljao, če sto su ih pre tre sa li, pro vo ci ra ju ći. De ca su 
ima la pro ble ma u ško li. Si nu Slo bo da nu u li ce su go vo ri da ide u Be o grad ime nja ku, gde 
mu je me sto. Kom ši je su pra ti le sva ki ko rak, kad bi od la zi li od ku će.

D. ro đe nu 1928. go di ne, da no noć no su zva li te le fo nom, go vo re ći joj već po mi nja ne 
po ru ke. Na zi va li su je i „čet nič kom maj kom”. Dvo ji ca gar di sta, ko ji su je ina če po zna va-
li, sa ve to va li su je da be ži jer će bi ti za kla na. Pret nje su bi le zbog nje ne unu ča di i de ce 
ko ja su bi li na ra ti štu. Do kle je išla ostra šče nost po ka zu je i slu čaj nje ne kom ši ni ce ko ja je 
iz ba ci la svog si na iz sta na jer je imao Srp ki nju za že nu. Sta ri cu su mal tre ti ra li kad je re kla 
reč „hi lja da”, po ka zi va li no že ve s ko ji ma su na vod no kla ni Sr bi itd. Da bi do bi la po treb ne 
pa pi re za iz la zak iz Ri je ke, pot pi sa la je lo jal nost HDZ-u, kre nu la put Lju blja ne pa oda tle 
pre ko Ma đar ske u Be o grad. 

 „Ja T. J. ro đe na 9. ok to bra 1960. go di ne u Ri je ci, hr vat ska dr ža vljan ka, bi la sam pri-
si lje na da da na 6. av gu sta 1992. go di ne, na pu stim svo je rod no me sto i ku ću te da uto či šće 
tra žim u Sr bi ji”, za pi sa la je iz be gli ca, maj ka dva si na, ina če uda ta za Sr bi na.3 De cu su 
nji ho vi vr šnja ci mal tre ti ra li u ško li, ni su im da va li do mov ni cu (iz vod iz ma tič ne knji ge 
ro đe nih), pa ih ni je mo gla upi sa ti na da lje ško lo va nje. Kad je ot pu šte na sa po sla, do bi la je 
ob ja šnje nje da je vi šak rad ne sna ge. Po sle su na nje no me sto pri mi li dru gu.

Ri je ku je ve ći na srp skog sta nov ni štva sma tra la lo go rom. Voj ni ob ve zni ci srp ske na-
rod no sti ni su mo gli na pu šta ti grad. Go to vo svi an ke ti ra ni po tvr di li su pri sil ne mo bi li za ci-
je Sr ba, od vo đe nje na pr ve bor be ne li ni je ili ko pa nje ro vo va, za klo na ili slič no za hr vat-
sku voj sku.

Ve ći na Sr ba na pu sti la je po li ci ju. Je dan od njih bio je N. B. ro đen 1957. go di ne. On je 
od bio, kao i osta li Sr bi, da na šap ku sta vi ša hov ni cu. Pro tiv nje ga je po kre nut di sci plin ski 
po stu pak. B. ni je če kao nje go ve re zul ta te, već je sam dao ot kaz, uz ve li ke ne pri jat no sti 

1) Iz be glič ki kor pus..., str. 11 i 13.
2) Isto, str. 19
3) T. J., Be o grad.
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pri li kom uzi ma nja rad ne knji ži ce. Mno gi po li caj ci pri ma ni su iz re do va ro bi ja ša i kri mi-
na la ca, ka že sa go vor nik, ko je je on „lič no isle đi vao”. Stan su mu od u ze li pa je po ro di ca 
mo ra la u pod sta na re. Za nje ga je je di no re še nje bio od la zak u Ita li ju, što je opet bio raz log 
vi še za mal tre ti ra nje že ne i si na, ko ji ma je pri pi si va no da su po ro di ca „čet ni ka” či ji se 
otac bo ri na stra ni Sr ba. Uz iz ja vu B. je pri lo žio i po tvr du da je od ja vljen u Ri je ci i da mu 
je no vo me sto pre bi va li šta No vi Sad.1

Pre po la ska u iz be gli štvo, po pra vi lu, Sr bi su do bi ja li ot ka ze na po slu. Kod po je di na-
ca bez po seb nih obra zlo že nja, pri ča i mal tre ti ra nja. Kod dru gih uz ve li ke pro ble me. Š. K. 
je bio ču var u pred u ze ću „Si gur nost”. Več 1989. go di ne, ka že, iz gu bio je sve pri ja te lje i 
Hr va te i Sr be. „Hr va ti su opi je ni mr žnjom okre ta li mi le đa”. Po če li su ga di rekt no vre đa ti. 
Osta vlja li su mu me tak u ce vi od pi što lja, pri li kom pre u zi ma nja sme ne na rad nom me stu, 
a pret po sta vlje ni ma go vo ri li da on to či ni, da im pre ti i „iz i gra va ve li kog Sr bi na”. Bio je 
ne ko li ko pu ta fi  zič ki na pad nut, re dov no su ga kao i osta le Sr be na zi va li „tro fa znim” (kr-
šte nje sa tri pr sta). Pri li kom is pla te lič nog do hot ka, iako je ga ran to va na taj nost, zna lo se 
da Sr bi pri ma ju upo la ma nju pla tu. Pre me šta nje sa jed nog po sla na dru gi, uvek po pra vi lu 
neo d go va ra ju ći po struč noj spre mi, sa mo je je dan od pri me ra ne rav no prav nog po lo ža ja 
Sr ba u od no su na hr vat sko sta no vi štvo. U fi r mi „Ri kard Ben čić” u jed nom da nu svi su 
Sr bi do bi li ot kaz uz obra zlo že nje „da za Sr be vi še ne ma me sta”.2

U ta kvim uslo vi ma za po šlja va nje Sr ba bi lo je prak tič no one mo gu će no. U. T. ka že, da 
joj je i po sao i upis na fa kul tet us kra ćen „sa mim tim što sam srp ske na ci o nal no sti”.3 

Izo la ci ja na rad nom me stu, boj kot ko le ga i lič ne uvre de, do ži ve le su mno ge od iz-
be gli ca. K. B. je po seb no sme ta la izo la ci ja. „Ni kad ni sam mo gla re ći slo bod no svo je 
mi šlje nje o ne kim od ak tu el nih do ga đa ja”, za pi sa la je u svo joj iz ja vi i do da la „isto ta ko se 
ni sam iz ja šnja va la o svo joj na ci o nal noj pri pad no sti, jer su pret po sta vlje ni bi li mi šlje nja 
da je do šlo vri je me da do ma ći lju di do bi ji bo lja rad na mje sta, po što do sko ra ni su mo gli 
od Sr ba”.

De te joj je u ško li bi li u is toj si tu a ci ji, „mo žda još i go roj jer su dje ca iskre na i di rekt-
na”. Nje ga su vre đa li, pso va li i izo lo va li, go vo re ći mu da ide ta mo „gdje mu je mje sto”. 
Sta vlja li mu raz ne po ru ke u dže po ve jak ne. U dvo ri štu gde se igrao ni je smeo re ći svo je 
ime. La gao je da se zo ve Dra gan. Pre ma oce ni B. ovo su „sit ni ce što su pre ži vlja va li dru-
gi...”4

Te le fon ski po zi vi i uz ne mi ra va nja naj če šće su sred stvo pri ti sa ka. Po jam „čet nik” se 
upo tre blja vao u ne ga tiv noj ko no ta ci ji sa po ru kom „od la zi te”. „Ov de dru štvo za is tre blji-
va nje čet ni ka”, ču li su mno gi Ri je ča ni srp ske na ci o nal no sti. „Šta če ka te”, „ubi će mo vas”, 
„se li te se” itd., bi le su ne dvo smi sle ne po ru ke srp skom sta nov ni štvu. 

Po seb no je po gla vlje u isto ri ja tu ovih pri ti sa ka is te ri va nje i ospo ra va nje pra va na 
stan. Tu je do pu nog iz ra ža ja do šlo dra stič no za o štra va nje me đu ljud skih od no sa, od ver-
bal nih iz ja šnja va nja, do upa da nja u sta no ve, pod me ta nja eks plo zi va is pred vra ta, pu ca nja 
po pri vat nim ku ća ma, ba ca nja pe tar di, mi ni ra nja obje ka ta i dr.

Neo spor na je či nje ni ca da je do pu nog iz ra ža ja do šla ide o lo ška i pro pa gand na pri pre-
ma hr vat skog mnje nja (i na ro da) da je po treb no etič ko či šće nje Sr ba. Te o ret ski sklop te 
pri pre me mo že se sve sti na: „ne mo že mo za jed no”, „ne ma su ži vo ta”, „et ni ci te ti su kri vo 

1) N. B., Srem ska Mi tro vi ca.
2) Š. K., Be o grad.
3) U. T., Be o grad.
4) K. B., Be o grad.
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ras po re đe ni”, „mi smo opljač ka ni”, „iz ra blje ni”, „na pad nut je naš je zik”, „na pad nu to je 
na še bi će”, „na še sve ti nje”, „kul tu ra”, „sa mo bit nost”, „na še tlo i krv” i dru go. 

Iz isto ri je se iz vla če: „iz vi to pe re ne po vje sti, mi to vi na še sve sti, iza bra no sti, uvi še no-
sti, mi le nij ske te žnje, bož jeg po sla nja, vo đa, vje re, na ci je i sve dru ge po ša sti za zo vom: 
ubij, ra zo ri, pro žde ri, za tri tra go ve...”1

Uz vi še sto ti na lo go ra i za tvo ra, ko ji su na ovaj ili onaj na čin bi li re gi stro va ni, „pri-
vat ni za tvo ri” su bi li bez ika kve in sti tu ci o nal ne kon tro le ustroj stva i le gli te ta. Obič no su 
eg zi sti ra li kra će vre me, pre ži ve li za tvo re ni ci bi na kon tor tu re pu šta ni ku ći, ni su po di za ne 
op tu žni ce i slič no. Dvo ji ca iz be gli ca iz Spli ta, ne za vi sno je dan od dru go ga i ne u isto 
vre me, kao raz log na pu šta nja gra da na vo de za tvor u po dru mu pri vat ne ku će gde je bi lo 
za to če no pe de se tak Sr ba. Pr vi je u ovom po dru mu mal tre ti ran, tu čen i sa slu ša van 10 a 
dru gi 27 da na. Pre to ga su im pre tre sa li ku će, tra ži li odruž je...2

Ne ra ču na ju ći dru ge kra je ve sve ta sa mo u Sr bi ji to kom 2002. go di ne ži ve lo je 3.813 
Sr ba iz be glih iz Spli ta.3

U Sla von skom Bro du je ta ko đe po sto jao pri va tan za tvor. Grad je to kom 1992. i 1993. 
na pu stio naj ve ći deo Sr ba. Pre o sta li su ži ve li u izo la ci ji. Okre ću ći im le đa pri ja te lji Hr va ti 
su im go vo ri li da se „ne smi ju s na ma dru ži ti”. U gra du su re gi stro va ni svi ob li ci pri ti sa ka 
na Sr be da se ise le (eks plo ziv is pod ku će, na pri mer). Bi lo ih je ko ji su če ka li na le gal ni 
iz la zak iz gra da po go di nu i po da na. Mno ge su iz be gli ce za pi sa le da ih je „strah za ži vot 
na te rao da na pu ste za vi čaj”. Do 2002. u Sr bi ji se za dr ža lo 1.794 Sr ba iz op šti ne Sla von ski 
Brod, što zna či da ih je 1991–1995. iz be glo znat no vi še.4

Na po pis stav nov ni štva 2002. go di ne u Sr bi ji se ja vi lo 75 iz be gli ca iz op šti ne Tro gir, 
naj vi še ih je do šlo 1995, njih 22.5

Be le že ći jed nu od sud bi na, na vo di mo pri mer Sr bi na ko ji je na kon što mu je pre tre-
sa na ku ća (tra že no oruž je) kre nuo u iz be gli štvo u Austri ju. Na pu tu kod Ri je ke po li ci ja 
mu je od u ze la auto, pa je pu te še stvi je na sta vio vo zom. Po što u Austri ji ni je imao ured ne 
pa pi re, pro veo je 15 da na u za htvo ru, oda kle je pre ko ju go slo ven skog kon zu la ta us peo 
do ći u Sr bi ju u iz be gli štvo.6

Iz Tro gi ra je je dan od iz be gli ca do neo i do ku ment (pro glas) ko ji su u Dal ma ci ji do bi-
ja li gra đa ni srp ske na ci o nal no sti. Pi san je u Spli tu 25. av gu sta 1991. go di ne, a gla si: 

1) S. Li va da, Et nič ko či šće nje, Zlo čin sto lje ća, Za greb, 1997.
2) K. M. i L. I., Srem ska Mi tro vi ca, april 1994.
3) Iz be glič ki kor pus..., str. 7.
4) Isto, str. 7.
5) Isto, str. 7 i 13.
6) P. G., Srem ska Mi tro vi ca, 26. av gust 1993.
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TAJ NA 
OMLA DIN SKA OR GA NI ZA CI JA
D A L M A C I J A 
Svim gra đa ni ma
srp ske na ci o nal no sti
na pod ruč ju Dal ma ci je

U L T I M A T U M
Po pri mit ku ovog ul ti ma tu ma da je mo vam je di nu ži vot nu šan su da u ro ku 48 sa ti 

spa ku je te stva ri i sa svim čla no vi ma obi te lji bez ika kvog od la ga nja na pu sti te pod ruč je 
Dal ma ci je.

Na kon is te ka go re na ve de nog vre me na na ša or ga ni za ci ja iz vr ši ti će de talj nu pro vje ru, 
to je, a tko ni je po slu šao i pri dr žao se ovog ul ti ma tu ma te će se pri stu pi ti

IZ VR ŠE NJU!
Svi oni gra đa ni srp ske na ci o nal no sti ko je ne bu du se pri dr ža li ove na še od red be bit će 

bez ika kve dalj nje opo me ne li kvi di ra ni za jed no sa svim čla no vi ma nji ho ve obi te lji.
Svi nji ho vi objek ti po seb nim ra za ra ju ćim na pra va ma bi ti će dig nu ti u zrak i spa lje ni 

sa svom imo vi nom, bez ob zi ra ra di li se to o pri vat nim ili o dru štve nim objek ti ma.
U tre nut ku iz vr ša va nja na ših na ve de nih rad nji svi gra đa ni osta lih na ci o nal no sti ko ji 

bu du pru ži li po moć ili za šti tu srp skim li ci ma ili nji ho vim čla no vi ma obi te lji sma tra ti će se 
kao iz daj ni ci ma Hr vat skog na ro da i Re pu bli ke Hr vat ske te će se pre ma nji ma i nji ho vim 
čla no vi ma po ro di ce kao i pre ma nji ho voj imo vi ni pod u ze ti iste na ve de ne rad nje od stra ne 
na še or ga ni za ci je bez ika kve mi lo sti.

Ž I V J E L A:
NE ZA VI SNA I SLO BOD NA DR ŽA VA HR VAT SKA1

Svo je raz lo ge na pu šta nja Pu le je dan iz be gli ca ova ko ka rak te ri še: „Za kon Re pu bli-
ke Hr vat ske ni je bio pro tiv Sr ba da kao na rod uži va sva pra va, ali za kon ni je re gu li sao 
po na ša nje gra đa na hr vat ske na ci o nal no sti ni ti osu đi vao na pa de na tzv. ma njin ski na rod 
u Hr vat skoj.” Nje go voj po ro di ci pret nje su bi le sva ko dnev ne: „ka sno no ću zva li su nas 
te le fo nom i go vo ri li ot pri li ke ova ko: ‘Čet ni ci što če ka te, što ne ide te! Do ći će mo po vas i 
po bi ti vas ako ne ode te‘. U po štan skom san du če tu na la zi li smo raz ne ce du lji ce na ko ji ma 
je pi sa lo: ’Čet ni ci još ni ste oti šli’! I raz ne psov ke ’na ra čun srp ske maj ke’”. Če sto no ću 
zvo ni li su im na vra ta. Jed nom se na vra ti ma na šao pa pir na ko me je pi sa lo: „Za bra njen 
ulaz psi ma i Sr bi ma”. Srp sku de cu su u ško li vre đa li i pro fe so ri i uče ni ci. Me đu hr vat skim 
sta nov ni štvom bio je ve li ki broj eks tre mi sta. Iz be gli ca je za pi sao: „Sva ka čast pro fe so ri-
ma, ko ji su se bi li ogra di li od po li ti ke. Me đu tim, nji hov ugled su oka lja li pro fe so ri ko ji su 
ja ko pro pa gi ra li svo ju na ci ju i go vo ri li sva ko ra zne stva ri na šte tu Sr ba.” Go vo ri li su de ci 
„la žeš kao Sr bin”.2

O pri ti sci ma u tvor ni ci spe ci jal nih ce men ta „Gu lio Re le van te” je dan Sr bin je za pi sao: 
„Na ula zu u tvor ni cu ZNG-e su pre gle da va li po seb no Sr be, da ne no se oruž je. To su isto 
či ni li pri iz la sku iz tvor ni ce. Na o ru ža ni su še ta li u fa brič kom kru gu i pri li kom su sre ta sa 

1) Ul ti ma tum je pri lo žen uz iz ja vu V. I., ko ji je ina če za me nio ku ću s jed nim Hr va tom iz Ru me. 
2) U. Z., Vi lo vo, 26. no vem bra 1992.
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Sr bi ma bi go vo ri li: ‘Vi di čet ni ka još su ov de‘. ili ‘Vo lio bi se srp ske kr vi na pi ti‘. Pri ti sak 
su vr ši li i du go go di šnji pri ja te lji, še fo vi i sam di rek tor.”1

Rad nik obezbeđenja u jed noj fi r mi ni je imao di rekt nih ne pri jat no sti na po slu, ali mu 
je šef sa ve to vao: „da ne mam šta da tra žim ov dje i da naj bo lje tra žim za po sle nje u dru goj 
od go va ra ju ćoj dr ža vi”.2

Deo Sr ba us peo je u Pu li da pro da od re đe ne ne kret ni ne u po la ce ne i da deo po rekt nih 
stva ri pre ne se u Sr bi ju.

Iz op šti ne Pu la iz be glo je do 2002. naj ma nje 1.484 iz gna ni ka, 1991 – 511, a 1995 
– 225.3

Iz op šti ne Ši be nik je u Sr bi ji 2002. go di ne po pi sa no 3.280 iz be gli ca, od ko jih je 
naj vi še do šlo 1995. (njih 1.730), u vre me kad je u Hr vat skoj već tri go di ne vla dao mir. 
Go di ne 1991. do šlo ih je 636, na red ne go di ne bli zu 300, 1996 – 303.4 Oda tle je sti gla 
i in te re sant na Od lu ka gra đe vin skog pred u ze ća „Iz grad nja” o pre stan ku rad nog od no sa 
jed nom Sr bi nu, ina če VKV ar mi ra ču. U obra zlo že nju Od lu ke ka že se da je 7. i 8. ma ja 
1991. go di ne u ce lom pred u ze ću vr še no „iz ja šnja va nje o lo jal no sti Re pu bli ci Hr vat skoj„, 
pu tem pot pi si va nja iz ja ve. Tri rad ni ka ni su že le la da pot pu šu po me nu tu iz ja vu, pa je oce-
nje no da „i rad ni ci od bi ja njem lo jal no sti Re pu bli ci Hr vat skoj ne pri zna ju nje zin Ustav i 
za ko ne a ti me i ak te pred u ze ća, pa sto ga ne mo gu bi ti u rad nom od no su s pred u ze ćem”. U 
obra zlo že nju još pi še „da ne lo jal ni rad ni ci ima ju ne ke svo je po seb ne in te re se i ci lje ve ko ji 
ne sa mo da su u pro tiv no sti s in te re si ma ve ći ne rad ni ka, već da de sta bi li zi ra ju će de lu ju 
na rad u pred u ze ću, ne jam če si gur nost za dru ge rad ni ke i ta ko iza zi va ju ne za do volj stvo 
lo jal nih rad ni ka”.5

Mo žda je o et nič kom či šće nju jed na od naj dra stič ni jih is po vest M. S. ko ja se u Ši be ni-
ku uda la 1985. go di ne. Uda la se za vred nog i bo ga tog čo ve ka, ko ji je sav no vac za ra đen 
u Ne mač koj (20 go di na) ulo žio u pri vat ni bi znis. Kao vi đen i bo gat, a na dru goj stra ni Sr-
bin, me đu pri vi ma je do šao pod udar hr vat skih eks tre mi sta. Uvi dev ši da ga mo že sna ći zla 
sud bi na (pro gla šen ra tim zlo čin cem), s po ro di com iz Ši be ni ka be ži u Sa ra je vo gde je M. 
S. ro đe na i gde ima ku ću. Tu je M. S. us pe la da na đe po sao i ra di la je dok u Sa ra je vu ta ko-
đe ni je buk nuo rat. Tu ce la po ro di ca pre ži vlja va ne ma šti nu, puc nja vu, sklo ni šta... „Jed no 
ju tro su nam re kli da mo ra mo za 10 mi nu ta na pu sti ti ku ću. U ko lo ni nas je bi lo 1.100. Sle-
dio je iz gon iz gra da.” M. S. tvr di da su im sve to ura di le kom ši je „sa ko ji ma smo ži vje li 
u do brim me đu lju skim od no si ma”. Ne kad ši ben ska po ro di ca be ži u Ma ke do ni ju, gde je 
M. S. ima la uda tu se stru i gde su bo ra vi li jed no vre me. „Sve dok jed no ve če u go ste ni je 
do šao brat od mog ze ta. Ta da su po če li da nas vri je đa ju, go vo re ći da smo ‘čet ni ci’ i da mi 
ne ma mo šta tra ži ti ni u Ma ke do ni ji.” Na kon uvre da, fi  zič ki su na pad nu ti. In ter ve ni sa la je 
i po li ci ja i po što se uve ri la da su Sr bi, ni je ih uze la u za šti tu, „ni ti da nam pru že bi lo ka kvu 
po moć”. Ni je im pre o sta lo ni šta dru go ne go da be že u Sr bi ju...6

Iz grad skog auto bu sa u Ši be ni ku iz ve de na su če ti ri Sr bi na na po li cij sko sa slu ša nje. 
Tu su ih op tu ži li za sa rad nju sa čet ni ci ma. Jed nog od njih, pre tu če nog i iz mr cva re nog 
dr ža li su na be to nu u pro sto ri ji gde ni je mo gao uzi ma ti hra nu i ono ma lo što mu je do no-
še no. Oda tle je pre ba čen u Za greb u za tvor sku bol ni cu, oda kle je na kon 21 dan pu šten na 

1) U. R., Vi lo vo, 28. no vem bar 1992.
2) G. N., Srem ska Mi tro vi ca, 15. fe bru ar 1994.
3) Iz be glič ki kor pus..., str. 7, 13.
4) Iz be glič ki kor pus..., str. 7, 13.
5) Od lu ka gla si na ime T. S.
6) M. S., za be le že no u Vranj skoj ba nji.
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slo bo du. Vra ća se u Ši be nik, gde ga že na Hr va ti ca op tu žu je za sve što se nje mu i po ro di ci 
de si lo. Ras plet iz be gli ca is ka zu je re či ma: „Po ku pio sam di je te i jed no stav no ne stao”. Išao 
je pe ši ce 75 km do se la gde mu ži ve ro di te lji. Le čio se u Kni nu i oda tle do šao sa de te tom 
u Sr bi ju.1

Iz Spli ta je u Sr bi ji re gi stro va no 3.813 iz be gli ca u po pi su od 2002. Naj vi še iz je do šlo 
pr ve go di ne ra ta, njih 1.743.2

Do la zak HDZ-a na vlast u Spli tu je zna či la za mno ge Sr be pre kret ni cu u ži vo tu. Vi še 
njih u svo jim za pi si ma i iz ja va ma tvr de da su ota da po če li pri ti sci na po je din ce i nji ho ve 
po ro di ce. Ot pu šta nja sa po sla, pre tre si sta no va, mal tre ti ra nja na uli ci, in for ma tiv ni raz go-
vo ri, za tvo ri, pre bi ja nja, mi ni ra nja obje ka ta i ubi stva, do pri no si li su sve sti Sr ba o op štoj 
ugro že no sti i že lji za na pu šta njem gra da. Po pra vi lu, u pr vom ta la su iz be gli ce iz Spli ta u 
Sr bi ju su do la zi le sa mo sa nu žnom gar de ro bom, osta vlja ju ći u gra du ne za šti će ne sta no ve 
i dru ge ne po kret no sti. U ka sni jem pe ri o du po ku ša će da ne što od imo vi ne unov če, za me ne 
i slič no.

To kom 1992. go di ne Voj ni sud u Spli tu po di zao je ve ći broj op tu žni ca za kri vič na 
de la „po či nje na u oru ža nim su ko bi ma i ra tu pro tiv Re pu bli ke Hr vat ske”. Iako su mno gi 
od tih pro ce sa ob u sta vlje ni (po Za ko nu po opro stu od kri vič nih de la) sa mi pro ce si bi li su 
je dan od ge ne ra to ra et nič kog či šće nja.3

Svoj ži vot u split skoj op šti ni je dan mla di split ski iz be gli ca opi su je: „Ja i če ti ri go di ne 
mla đi brat D. ži ve li smo kao prin če vi iz baj ke sve do osni va nja HDZ-a. Od jed nom, ona ko 
pre ko no ći naj bo lji pri ja te lji su mi po če li okre ta ti le đa, kom ši je su sve ma nje i ma nje do-
la zi li na uobi ča je nu ju tar nju ka fu, otac kao pri vat ni pre vo znik je imao sve ma nje i ma nje 
po sla. Me ni kao osam na e sto go di šnja ku ni je bi lo ja sno šta se de ša va.” Apri la 1991. go di ne 
mi ni ran im je ka mion. Po čeo je ma te ri jal ni su no vrat po ro di ce i iz be gli štvo mla di ća.4

S. M. iz be li ca iz Spli ta, je dan je od ret kih ko ji je u iz be gli štvo do neo ce du lji ce i pla-
ka te ko ji su mu sta vlja ni u po štan sko san du če. Ne ke do slov no ci ti ra mo: „Do šao red na 
te be”, „Idi sad bez po vrat ka„, „Idi jer re kla si sve”, „Ja ni sam rob tvo je lju ba vi”, „Idi ne 
vra ćaj se”.... „Pu no po zdra va iz Kni na, Du brov ni ka. Eto do šao red i na te be. Zbo gom i 
po zdrav”. Na har ti ji ve li či ne osred njeg pla ka ta pi še: „Za gra đa ne, sta na re, uli ce D. Ši mun 
23, da u zgra di ima mo lju de, ko ji ba ca ju na su sjed ne bal ko ne ko je-ka kve pro vo ka tiv ne 
pred met, na pri mer ku ti je ši bi ca sa opu šci ma, pa pi ri će. Nji ho va dje ca za vi ru ju na tu đe bal-
ko ne da bi bi li si gur ni kad pro vo ka tiv na dje la mo gu iz vje sti. Kod njih se u zad nje vri je me 
sku plja ju ne po zna te oso be ko je se pred sta vlja ju iz te le vi zi je Za greb. To su ustva ri KOS 
- Kon tra o ba ve štaj na slu žba za uhi će nje gra đa na (oti ma nje) u bi lo ko je do ba da na. Jed na 
od tih obi te lji je obi telj S. M. stan 25. Po sve ti te pa žnju na tu obi telj, ali i na re đu jem da se 
ne pro vo ci ra, jer će tu ma či ti da su ugro že ni. Osob no smo bi li pri ja te lji 16 go di na, uvek 
sam tvr dio da je to do bra obi telj, ali sam se pre va rio.” Pot pis, Ram bo, ro đen u oko li ci 
Ne ve si nja.5

1) V. R., Srem ska Mi tro vi ca, 19. 10. 1993.
2) Iz be glič ki kor pus..., str. 7.
3) Re še njem Voj nog su da od 7. ok to bra 1992. pro ces je ob u sta vljen pro tiv 29 Sr ba, me đu ko ji ma su bi li i 

3 sve šte ni ka. 
4) B. N., ro đen 1972. god., za be le že no u Be o gra du 1993.
5) S. M., Srem ska Mi tro vi ca, 5. ok to bar 1993.
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Je dan od iz be gli ca se na iz be gli štvo od lu čio na kon stal nog mal tre ti ra nja od su gra đa-
na hr vat ske na ci o nal no sa ti i na kon što su mu po zna ni ka i pri ja te lja, ko ji je ra dio u Upra vi 
pri ho da, za tvo ri li u ku ći cu za pse i ta mo tu kli i po ni ža va li.1

M. se od lu či la za od la zak iz gra da po što joj je je dan od po zna ni ka u sa mo u slu zi na-
pao de te no žem, dok su osta li pri sut ni vi ka li: „Ubi čet ni ka - Sr bi na”.2

U kru gu pra vo slav ne cr kve gde je sta no va la jed na po ro di ca dva pu ta je po sta vljan 
eks plo ziv (mi ni ran je po slov ni pro stor), a u stan ove po ro di ce upa da li su gar di sti in si sti ra-
ju ći da se ise le. Kad je sin do bio po ziv za od la zak u hr vat sku voj sku po ro di ca je od lu či la 
„oti ći za u vjek”.3

Za pa lje ni auto mo bil is pred ku će, pod me ta nje eks plo ziv nih na pra va oko ku će (pu ca-
nje sta kla na pro zo ri ma i vra ti ma) i ne u spe li po ku šaj tra že nja za šti te od vla sti bi li su raz-
lo zi da jed na od iz be glih po ro di ca na pu sti Split.4

Ve ći na iz be glih iz Spli ta na vo di ka ko su du go če ka li do ku men ta (pa soš, lič na kar ta), 
ka ko bi mo gli iza ći iz gra da. Sve je pra tio niz is pi ti va nja, pro ve ra, ši ka ni ra nja i po ni ža va-
nja. „Mi smo ni ža ra sa„, za pi sao je je dan od iz be glih, ko me su na iz la sku iz Hr vat ske (na 
gra ni ci) od u ze te sve vred ni je stva ri. Auto mo bil ko jim je od la zio i za ko ji ka že da je „krš” 
mu je osta vljen, na kon pe to sad nog pre gle da nja pr tlja ga. Sce na bi, ka že iz be gli ca, da ni je 
stvar na iz gle da la sme šna.5

Do se lje ni Hr va ti sa kra ji ških te ri to ri ja (Vr di na kod Kni na, na pri mer) po seb no su se 
po na ša li eks trem no pre ma split skim Sr bi ma. Kad su bi li u pri li ci, ni su im pro da va li ni 
hleb.6

Na kon što su muž i sin do bi li ot kaz, jed na po ro di ca je iz Spli ta iza šla 28. ju la 1991. 
go di ne. Kri ju ći se od po zna ni ka i kom ši ja, ko ji su im de cu na zi va li Ci ga ni ma, oti šli su 
naj pre pre ma Cr noj Go ri, a za tim u Sr bi ju.7

Slič no je ura di la i dru ga po ro di ca, po što su im vla sti od u ze le auto mo bil, ne po zna ti 
po či ni te lji mi ni ra li ku ću, a po slov ni pro stor iz re še ta li me ci ma. Jed no vre me pre od la ska 
ži ve li su kod „ze ta Hr va ta”.8

N. tvr di, da su sve „ne pri jat no sti po če le u pred iz bor noj kam pa nji 1990. go di ne„, a da 
je „kri tič no sta nje” u me đu ljud skim od no si ma ot po če lo na kon po vla če nja JNA iz Spli ta. 
Ka me no va nje ku ća, uz vi ci „čet ni ci” bi le su pr ve pro vo ka ci je. On je u iz be gli štvo do šao 
pre ko Slo ve ni je, Austri je i Ne mač ke. Za be le žio je ka ko su Sr bi u Ka štel Luk ši ću bi li op-
tu ži va ni da su u ku ća ma dr ža li pri vat ne ra dio-sta ni ce.9

 „Ro di te lji su mi iz mje šo vi tog bra ka, ali jed na kog mi šlje nja što se ti če vred no va nja 
lju di”, za pi sa la je uče ni ca sred nje umet nič ke ško le. O ose ća ju kad vam „ne tko sa oruž jem 
pre tu ra po se ta lji nu”, kad se oko li na dru ga či je od no si pre ma Sr bi ma, de ci iz me šo vi tih 
bra ko va i Ju go slo ve ni ma, kad u „spon ta nim de mon stra ci ja ma” ma ja 1991. go di ne gle daš 
da vlje nje voj ni ka pred ka sar nom, kad pre ži vlja vaš sve ne da će iz be gli ce, mo že se pro či ta ti 
u nje nom za pi su, lir ski na dah nu tom. Tu još sto ji i sle de ća re če ni ca: „Na ula zu u Be o grad, 
kod aero dro ma, za u sta vio nas je (po što sam išla voj nim slu žbe nim ko li ma) voj nik. Tog 

1) P. V., Srem ska Mi tro vi ca, 8. sep tem bar 1993.
2) K. M., S. Mi tro vi ca, 15. no vem bar 1993.
3) V. N. i S., S. Mi tro vi ca, 3. no vem bar 1993.
4) Š. B., S. Mi tro vi ca, 24. de cem bar 1993.
5) M. M., Be o grad, 17. no vem bar 1993.
6) P. N., Be o grad, 1. no vem bar 1993.
7) N. A., Be o grad, 1. no ve mar 1993.
8) K. Đ., S. Mi tro vi ca, 1. no vem bar 1993.
9) G. N., Be o grad, 8. no vem bar 1993.
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mo ment kad sam ugle da la uni for mu, me ni su svi bi li isti. Kad nam se pri bli žio ja sam se 
po če la tre sti i po če le su da mi idu su ze niz li ce. Ni sam mo gla da shva tim da mi on ne će 
ni šta.”1

Tra ge di ja Sr ba u Mi slo vić po lju, ubi ja nje i pa lje nje me šta na i uni šte no se lo, ima lo je 
za po sle di cu be ža nje od re đe nog bro ja Sr ba iz Spli ta.2

Po ro di ce voj nih li ca do ži vlja va le su po seb ne tor tu re. Ne ga tiv ni na boj hr vat skih eks-
tre mi sta po i sto ve ći vao je JNA sa tim po ro di ca ma, is ka zu ju ći bes pre ma de ci, že na ma, 
ne kret ni na ma. 

U is ka zi ma čla no va ovih po ro di ca, sem na vo đe nja raz lo ga na pu šta nja Spli ta, ni su 
za bo ra vlje na ni do bro čin stva po je di nih kom ši ja, pri ja te lja i dru gih. Po moć, na pri mer, pri 
„iz vla če nju” de ce iz gra da, pri iz be ga va nju mo bi li za ci je i dru go.3 Voj nom mu zi ča ru ži vot 
je spa sao du go go di šnji pri ja telj Hr vat ko ji ga je „iz vu kao” od HOS-ova ca kad je bio pod 
naj že šćom tor tu rom, ukr cav ši ga u tra jekt, „re kao mi je da za bo ra vim Split”.4

Uče ni ca iz Spli ta je za pi sa la da je u ško li „bi lo gro zno”. Po če li su, ka že „da nam na-
me ću hr vat ski je zik, da sa mo hr vat ske ri je či upo tre blja va mo”. To je bi lo te ško, „jer ci je li 
ži vot smo uči li pra vil no da go vo ri mo”. Bi la je od lič na uče ni ca, ali su joj oce ne vre me nom 
us kra ći va ne. Kao je di nu Srp ki nju u raz re du osta li uče ni ci su je mal tre ti ra li i tu kli. Ku ći 
bi se iz ško le vra ća la pla ču ći. No ću je ce la po ro di ca od la zi la u sklo ni šte na spa va nje, ko-
je je otac iz gra dio u bli zi ni ku će. Be ža li su od ZENG-i i Pa ra gi nih do bro vo lja ca, ko ji su 
upa da li u sta no ve, mal tre ti ra li i po ni ža va li uku ća ne. U jed noj puc nja vi ra njen joj je brat u 
vre me kad je gle dao te le vi zor.5

Za od la zak iz Spli ta je dan Sr bin (ži veo u me šo vi tom bra ku sa Hr va ti com) od lu čio se 
po sle raz go vo ra sa kom ši jom ko ji mu je po red osta log, re kao „da ni je vas Sr ba u Hr vat-
skoj ne bi Hr va ti išli po Evro pi tr bu hom za kru hom, ne go bi osta li u svo joj ze mlji”. Su pru-
ga i kćer ka (uda ta za Hr va ta) su osta le u Spli tu. Su pru ga je odo bra va la po li ti ku HDZ-a, 
dok je za ćer ku čuo da je u HOS-u...6

Iz oko li ne Spli ta, je dan od iz be gli ca je ta ko đe imao pro ble me ka rak te ri stič ne za ne u-
spe šne me šo vi te bra ko ve. Od ba čen od pri ja te lja, kom ši ja i na kra ju že ni ne rod bi ne, a na 
dru goj stra ni uvi dev ši ka ko pro la ze dru gi Sr bi (mal tre ti ra nje, ver bal ne pret nje, pod me-
ta nje eks plo zi va pred srp ske ku će i pod auto mo bi le), na pu stio je pre bi va li šte ta ko što je 
pla tio jed nom Mu sli ma nu da ga od ve de do Sa ra je va. An ke ta ri ma je pri lo žio kom plet nu 
do ku men ta ci ju o ot pu šta nju s po sla i re še nje o raz vo du bra ka.7

Rat no si ro če iz Dru gog svet skog ra ta, je dva če ka ju ći da ka že „ba rem de li mič no ose ća-
nja od sve ga onog što sam do ži veo”, po red osta log je iz ja vio da je bio u me šo vi tom bra ku, 
ven čao se u ka to lič koj cr kvi gde je kr stio i jed no de te. Ra dio je kao mu zi čar i mo rao se 
pred sta vlja ti kao Hr vat da bi za ra dio za ži vot. Na kon pr vog mi ni ra nja ku će 1991, od la zi u 
Ne mač ku, a kad je oda tle naj u ren, be ži u iz be gli štvo u Voj vo di nu. U op šti nu Split po no vo 
se vra ća 1992. i ob na vlja ku ću, ko ju mu opet ne po zna ti na pa da či mi ni ra ju. Po što ga i fi -
zič ki na pa da ju i na kon što je „ste kao od re đe no ne po ve re nje u za ko ni tu že nu”, de fi  ni tiv no 

1) G. B., Be o grad, 26. no vem bar 1993.
2) T. B., Be o grad, 12. ok to bar 1993.
3) Đ. B., Be o grad, 30. sep tem bar 1993.
4) S. Ž., Bor, 24. no vem bar 1992. 
5) O. Đ., Be o grad, 19. no vem bar 1993.
6) M. S., Be o grad, 16. de cem bar 1993.
7) P. V., Be o grad, no vem bar 1991.



365

Dr MOMČILO MITROVIĆ    Etničko čišćenje 1991–1995. po oralnoj istoriji

od la zi u Sr bi ju. Uz iz ja vu po ka zao je i re še nje iz ko ga se vi di da se u is tra žnom su du u 
Spli tu vo di po stu pak pro tiv n. n. po či ni te lja za mi ni ra nje ku će.1

Iz be gli cu iz Spli ta ni je mo gao za šti ti ti ni su prug Hr vat, ko ji joj je na kon tra ge di je 
ko ja im je za de si la jed nog od tri si na (ra njen na uli ci a na kon to ga pre mi nuo u bol ni ci), 
sa ve to vao je da ide u Sr bi ju. Po gi nu log si na su joj op tu ži va li da je ra dio za Sr be tj. „čet-
ni ke”, jer je je dan od bra će već bio u Sr bi ji. Grad je na pu sti la, po što su joj po li caj ci dva 
pu ta upa da li u stan i po što su joj re kli da ne ma ve ze što joj je muž Hr vat, „da je ne mo že 
za šti ti ti i da ja ne mam mje sta u Spli tu, te da mi se mo že de si ti isto što i si nu”.2

U Vo di ca ma su na kon do la ska HDZ-a na vlast, od Sr ba, po seb no vla sni ka ugo sti telj-
skih obje ka ta, tra že ni ra zni nov ča ni do pri no si za pla ka te, oruž je i sl. Pre ko Slo bod nog tjed-
ni ka pro gla ša va ni su „čet ni ci ma” a nji ho vi lo ka li „čet nič kim ja zbi na ma”. Po li ci ja, ko ja ih 
je če sto obi la zi la, bi la je ob u če na u cr ne odo re sa zna kom pti ce u ob li ku slo va „U”. Nje ni 
pri pad ni cu su se me đu sob no na zi va li „Cr nom le gi jom”. Kao i u Ši be ni ku, od nos vla sti 
pre ma srp skom sta no vi štvu bio je ne to le ran tan. Kad bi se de si lo da eks tre mi sti pre tu ku 
de cu ko ja su u ško lu pu to va la auto bu som, slu čaj je pro gla ša van „de či jom ša lom„, mi ni ra-
nim objek ti ma ni kad ni su pro na đe ni „po či ni te lji„, a bio je ve ći broj do bro na mer nih sa ve ta 
srp skim gra đa ni ma da pri vre me no na pu ste grad. Ano nim ni te le fon ski po zi vi, izo la ci ja 
su se da, pre tre si sta no va i ku ća ni su se bit no raz li ko va li od dru gih me sta u Hr vat skoj.3

Ot pu šta nja Sr ba sa po sla če sto su oprav da va na ti me da „ni su do sta vi li is pra ve ko ji ma 
bi do ka za li hr vat sko dr ža vljan stvo ili hr vat sku na rod nost”. Fir me su po to me za klju či va-
le da ih isti ne po se du ju, od no sno da ima ju sta tus stran ca. O ovo me je, kao i o vra ća nju 
sta na rad ni ka bro do gra di li štu „Ulja nik” iz Pu le, ured no iz da ta do ku men ta ci ja po čet kom 
ok to bra 1992. go di ne, iako je rad na do zvo la za stran ce u Hr vat skoj tre ba lo da se obez be di 
do 31. de cem bra 1992. (iz ja va N. M.).

Iz Opa ti je je re gi stro va no 144 iz be gli ce, od ko jih su u Sr bi ji naj če šće do la zi la de ca 
i že ne, dok su mu škar ci osta ja li zbog ču va nja imo vi ne. Ne ki su us pe li da ne kret ni ne za-
me ne za imo vi nu Hr va ta iz Sr bi je, dok su dru gi ma, ku će ru še ne, auto mo bi li spa lje ni i 
slič no.4 

Sta ri ca iz se la Či sta Ma la o po no vlje noj sud bi ni se la iz Dru gog svet skog ra ta u ra tu 
1991–1992. go vo ri sa ne skri ve nom gor či nom. Na la ze ći se na gra ni ci su ko ba voj ski, sta-
nov ni ci su vi še pu ta na pu šta li me sto, po no vo se vra ća li, gi nu li od gra na ti ra nja i ko nač no 
od la zi li u iz be gli štvo, Hr va ti pre ma Vo di ca ma i Ši be ni ku, a Sr bi u Kra ji nu, pa da lje za 
Sr bi ju.5 

U ma ju 1991. go di ne ve ći na sta nov ni ka srp ske na ci o nal no sti, sem ne ko li ko sta ra ca 
iz se la Ko sa re, u op šti ni Sinj, na pu šta se lo i od la zi za Knin i Be o grad. Se lo ubr zo na pu-
šta ju i Hr va ti. Iz iste op šti ne iz se la Oti ši ća, Sr bi su iz be gli na kon što je za kla na sta ri ca i 
po red nje pro na đe na po ru ka da su to na pra vi le usta še i da će svi Sr bi ta ko pro ći ako „ne 
po bjeg nu”.6

U Bi go ra du je na uli ci je dan Sr bin dva pu ta pre tu čen, ostao je bez po sla, de ca su mo ra-
la zbog mal tre ti ra nja na pu sti ti ško lo va nje. Na kon što su mu mi ni ra li ku ću, ni je imao mi ra 
ni u ku ći že ni nih ro di te lja ko ji su bi li Hr va ti. I njih su mal tre ti ra li sa mo za to što po ma žu 

1) M. S., Te me rin.
2) G. D., Srem ska Mi tro vi ca, 1. sep tem bar 1993.
3) Vi še iz ja va slič ne sa dr ži ne za be le že no je to kom 1993. 
4) B. B., za be le že no u Be o gra du 22. 10. 1993.
5) L. S., ro đe na 1924. g, za be le že no u Ba nji Ko vi lja či 28. av gu sta 1994.
6) Z. D. i S., Srem ska Mi tro vi ca, 23. 8. 1993.



366

PISATI ISTORIJU JUGOSLAVIJE: VIĐENJE SRPSKOG FAKTORA

Sr bi ma. Grad je na pu stio po što se uve rio da Sr be isme ja va ju i kad ra de naj te že po slo ve 
na uli ca ma.1

Iz Bi o gra da na Mo ru 1992. go di ne re gi stro va no je 173 iz be gli ce, od ko jih je naj vi še 
iz be glo 1995. go di ne, njih 81.2

Hr va ti ca ro đe na 1926. go di ne, ceo ži vot pro ve la je u Bi o gra du, jed no vre me bi la je 
na kon pen zi o ni sa nja sme šte na u „nu žni sme štaj„, a po tom, po što je kon sta to va la da je „ni 
sin ne će„, mo ra la je da ode. Do šla je u Be o grad i shva ti la da je i ov de „ni ko ne će”.3 

„U Hr vat skoj je bo lje bi ti pas ne go Sr bin„, za pi sao je je dan Bi o gra đa nin či ja je po ro-
di ca mo ra la da na pu sti grad.4

Iz Ore bi ća je iz be gao Sr bin, jer mu se de si lo „mno go ru žnih stva ri ko je ne že lim uop-
šte da se sje ćam”.5

Me đu 124 iz be gli ce ko je su iz Cri kve ni ce po be gle u Sr bi ju i tu osta le do 2002. go di-
ne, iz ja vu je da la i jed na uče ni ca. Be le ži la je u pri su stvu oca. Go vo ri la je o do ži vlja ji ma u 
ško li, gde je u ode lje nju bi la je di na Srp ki nja. Tu je na ča su ge o gra fi  je uči te lji ca go vo ri la 
„ka ko Sr bi ho će ve ću te ri to ri ju”. Uče ni ci su za vre me od mo ra plju va li na kar tu Sr bi je, 
uda ra li no ga ma i ce pa li Srp ki nji sve ske i knji ge, a „per ni ce ba ca li u đu bre”. Pro si pa li su 
joj jo gurt pre ko sen dvi ča da bi osta la bez uži ne. Otac je uglav nom do la zio po nju po sle 
ško le, a kad nje ga ni je bi lo, iz la zi la je iz ško le na spo red na vra ta. De ča ci su je za klju ča va li 
u mu ški WC, pla ši la se da je ne ba ce u re ku...6

U Sr bi ji je 2002. go di ni, po pi san 881 Sr bin ko ji je to kom ra ta iz be gao iz Du brov ni ka. 
Sko ro po lo vi na pri spe lih u Sr bi ju je do šla 1991. go di ne. Sle de će go di ne do šlo ih je 264, 
za tim, go di nu da na ka sni je 45 itd.7 

Za vre me rat nih ope ra ci ja oko Du brov ni ka, deo Sr ba bio je pod „pa skom” Ko me sa-
ri ja ta UN za iz be gli ce či je je se di šte bi lo u ho te lu „Ar gen ti na”. To im je omo gu ći lo da 
le gal no na pu ste grad pre ko De be log Bri je ga ka Cr noj Go ri. Dru gi su se do vi ja li na raz ne 
na či ne da bi iz be gli strep nju, oma lo va ža va nje i ši ka ni ra nje. Ot pu šta nje sa po sla čak i rad-
ni ka grad ske či sto će bi la je uče sta la po ja va. Sr bi su ose ća li pot pu nu iz lo la ci ju, ma nje ili 
ve će ne prav de (ne is pla ći va nje ver no sti pred u ze ću od 10 go di na itd.), ali i mi ni ra nje obje-
ka ta, i već do sad vi še pu ta po me nu te pri ti ske, ka kvi su ina če vr še ni u go to vo svim me-
sti ma Hr vat ske. „Pre ra ta ni smo ima li pro ble ma sa kom ši ja ma, ni ti smo ima li za kon skih 
te ško ća da ostva ri mo sva pra va kao i dru gi gra đa ni raz li či tih na ci o nal no sti”, pi še je dan 
od biv ših Du brov ča na. „Sta ri Du brov ča ni” ni su po ka zi va li ne tr pe lji vost ni u ra tu. Mla di 
pak, i po seb no do se lje ni ci bi li su vr lo zli.8

Sto žer ci vil ne za šti te odo bra vao je Sr bi ma iz la zak iz gra da bro dom pre ko Cav ta ta. U 
„po tvr da ma za iz la zak iz Du brov ni ka” be le že ni su osnov ni po da ci o iz be gli ci i me sto u 
Sr bi ji u ko je od la zi.9

Z. je po zvan u ZNG-e ali je ume sto od la ska u je di ni cu po be gao u iz gnan stvo.10 

1) M. R., Srem ska Mi tro vi ca, 30. 7. 1993.
2) Iz be glič ki kor pus..., str. 7, 13.
3) A. K., Be o grad, 28. 10. 1993.
4) Č. D., 6. 10. 1993.
5) C. R., 16. 9. 1993.
6) F. V., Be o grad, 30. 6. 1993.
7) Iz be glič ki kor pus..., str. 6.
8) G. P., Za buč je, 13. 7. 1993, i Vla sti mir Mak si mo vić, Za buč je, 2. 6. 1993.
9) B. S., Be o grad, 16. 9. 1993.
10) M. Z., Be o grad, 26. 10. 1993.
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U gra du se po na vlja la pri ča kod me šo vi tih bra ko va. Jed na Srp ki nja tvr di da je njen 
su prug Hr vat imao ve ćih pro ble ma od nje. Na pu sti li su kom plet no na me šten stan, dva 
auto mo bi la, dva bro da, 10 ri bar skih mre ža, tri brod ska mo to ra. Sve ovo na kon do bi ja nja 
ot ka za u ju nu me se cu 1991. go di ne. 

Pred sta vni ci MUP-a i UN PROFOR-a, su iz la zi li na uvi đaj na kon po sta vlja nja eks-
plo ziv nih na pra va u sta no ve i ku će Sr ba. Po či ni o ce, po pra vi lu, ni su na la zi li, što je, ka žu 
iz be gli, uli va lo strah i na gon za be ža nje. Ubi stva po je di nih Sr ba (Bran ko Bu kvić) u gra du 
sti za la su do nji ho vih uši ju, što je sa mo po ja ča va lo ne si gur nost. Mno gi od Sr ba, me đu tim, 
za pi sa li su u iz ja va ma, u gra du ni su bi li mal tre ti ra ni ali su mo ra li oti ći zbog ne mo guć no sti 
da ra de od re đe ne po slo ve, pri vat ni tu ri zam npr. itd.1

Vla sti u Du brov ni ku bi le su naj ve ćim de lom upo zna te sa onim što se Sr bi ma do ga đa 
u gra du. Je dan mi li ci o ner srp ske na ci o nal no sti ža lio se svo jim pret po sta vlje nim da mu se 
pre ti re či ma: „Na pi će mo ti se srp ske kr vi na slam ku”, „Za kla će mo ti dje cu”, „Za jed nog 
ZNG-u stre lja će mo 10 Sr ba” itd. Go vo rio im je da mu de te tu ku de ca u ško li, da mu pred 
vra ta sta na ba ca ju di na mit i pe tar de, po ka zi vao im pre te ća pi sma ko ja je do bi jao a ko ja su 
bi la pot pi sa na slo vom „U”. Na sve ovo od go vo re no mu je da mu se ne mo že ni šta po mo ći 
i da će kad-tad mo ra ti na pu sti ti stan „i sve osta vi ti na šim lju di ma”.2

Vla sni ci re sto ra na i ku ća su oba ve šta va li po li ci ju da im no ću do la ze „Pa ra gi ni bo jov-
ni ci” i go vo re ka ko su osu đe ni na smrt, a da im je ku ća tre ća na re du za mi ni ra nje. Po li ci-
ja je bi la oba ve šte na i o ra fa li ma ko ji su pu ca ni po srp skim ku ća ma, raz bi ja nju pro zo ra, 
bu še nju zi do va itd.3 

Na kon 22 go di ne ži vo ta u Ma lom Lo ši nju ko ji je pre ra ta bio „div na sre di na”, Srp ki-
nja, ku va ri ca po za ni ma nju, mo ra la je da na pu sti me sto, pre sve ga zbog de ce. Ni su sme la 
da se iz ja šnja va ju kao Sr bi, mo ra li su ići na ve ro na u ku u „ka to lič kom sme ru”. Sve šte nik 
ih je ta mo učio da su usta še he ro ji, a čet ni ci ko lja či. U de cem bru 1992. go di ne iz be gli ca 
je tra ži la spo ra zum ni ras kid rad nog od no sa ka ko bi oti šla u Švaj car sku na rad. Ume sto 
Švaj car ske do šla je u Sr bi ju. Voj na li ca srp ske na ci o nal no sti iz Lo ši nja po vu kla su se pre-
ma Cr noj Go ri.4

U ko lek tiv nom cen tru u Sr bi ji kao iz be gli ca ži vi B. či je su ce lo se lo „usta še” po pa li le 
i uni šti le. Pri li kom tog na pa da ubi jen joj je brat a go di nu da na ka sni je i sin. Osta la je sam 
i ne zbri nu ta. Si na je sa hra i la u Vr ho vi na ma i tu bo ra vi la oko dve go di ne. Kad je i ta mo 
po sta lo ne mo gu će za ži vot, do šla je u Sr bi ju, „da tu pro na đem ne ko uto či šte”.5 

Slič nu sud bi nu do ži ve la je iz be gli ca iz Sjen ca, ta ko đe op šti na Oto čac. Ona je oko 
go di nu da na pro ve la u lo go ru u Go spi ću, sa dvo je de ce, jed no od 17 me se ci i dru go od 
12 go di na. Pro šla je svu tor tu ru, od ko je iz dva ja gle da nje ka ko joj me đu 17 mu ška ra ca 
ve za nih za elek trič ni stub pa le mu ža. Ta da je pa la u ne svest.6

Iz op šti ne Oto čac u Sr bi ji je bi lo 3.097 Sr ba, dok je iz Go spi ća re gi stro va no 4.584 
Sr bi na.7

Iz op šti ne Đa ko vo, to kom 2002. go di ne, ise lje no je 483 Sr ba, ko ji su mo ra li na pu sti ti 
me sto pre bi va li šta zbog pret nji, ot pu šta nja s po sla, izo la ci je itd. 

1) M. Z., P. S. i dru gi 18. 10. 1993.
2) K. Lj., Ru ma, 2. 12. 1992.
3) B. M., Srem ska Mi tro vi ca, 4. 9. 1994.
4) P. M., 25. 10. 1993.
5) M. B., Srem ska Mi tro vi ca, 21. april 1994.
6) V.V., Srem ska Mi tro vi ca, 21. 4. 1994.
7) „Vi ro vi ti ca oči ma iz be gli ce„, (ru ko pis).
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Naj ra spro stra nje ni ji me tod u et nič kom či šće nju kra je va u BiH i Re pu bli ci Hr vat skoj 
bi la su fi  zič ka zlo sta vlja nja lju di i že na. U svim me di ji ma, štam pa nim i elek tron skim mo-
gu će je pro na ći de se ti ne hi lja da iz ja va, re por ta ža, se ća nja i dru gog gde su žr tve opi si va le 
tor tu ru i zlo sta vlja nje ko je je na nji ma iz vr še no. U Sr bi ji su ob ja vlje ni to mo vi knji ga, 
po seb no o zlo de li ma ko je su Hr va ti i Mu sli ma ni na či ni li u za tvo ri ma i lo go ri ma.1 Ne dav-
no je emi to va na emi si ja o lo go ri ma ko ji su u Voj vo di ni po sto ja li za Hr va te iz ba ranj skog 
kra ja (Sta ji će vo i još jed no me sto). Ra di se o lo go ri ma ko ji su du go bi li pri kri va ni i ko ji 
su eg zi sti ra li za vre me vu ko var skih ope ra ci ja.

Li sto vi u Hr vat skoj su ta ko đe be le ži li is ka ze hr vat skih iz be gli ca.
Je dan od njih go vo ri: „Ve za li su nam ru ke i on da nas od ve li do se la Glav ska. Tu su 

nas po če li tu ći no ga ma, pen dre ci ma, kun da ci ma. Vi ka li su da smo usta še, da će nam va di-
ti oči, da će nas za kla ti... Pr vu noć su me ne i R. ne iz me ni ce vo di li u jed nu ma lu pro sto ri ju 
zva nu ‘elek trič na sto li ca‘. Tu su nas tu kli či zma ma, pen dre ci ma i kun da ci ma i ta je pro-
sto ri ja bi la po pr ska na kr vlju. Ci je lo vre me dok smo bi li u is tra žnom za tvo ru u Bi le ću, bi li 
smo ve za ni lan ci ma i sva ta če ti ri da na su nas tu kli...” 

 „Kad smo do šli u lo gor Bi le ću pr vo sam za jed no sa G. bio sme šten u so bi broj 3 
zva noj ‘ka ta kob ma‘. Ve za li su nas lan ci ma za kre vet i u tu su so bu če sto do la zi li če ti ci i 
ču va ri lo go ra te nas tu kli... Tu mi je raz bi je no ne ko li ko re ba ra. Iz ‘ka ta kom be’ sam pre-
ba čen u pro sto ri ju zva nu ‘ka vez‘. Ra di lo se o pro sto ri ji gde se za tvo re ni ci pri pre ma ju 
za is pi ti va nje. U toj pro sto ri ji sam ci je lo vre me bio ve zan lan ci ma... Kad bi ne ko od nas 
za ro blje ni ka za tra žio do pu šte nje za WC, do za ho da smo mo ra li do ći pu ze ći i on da sta vi ti 
gla vu u ču ča vac na kon če ga bi stra žar ko ji bi nas pra tio sta vio svo ju či zmu na na šu gla vu 
i on da pu stio vo du. Sva ko ju tro smo se mo ra li kr sti ti sa tri pr sta. Mo ra li smo se kr sti ti 
pred sva ki obrok i tre ba li iz vi ki va ti ‘Ži vje la Ju go sla vi ja‘. Ka da bi stra ža ri ot kri li da ne tko 
od nas ni je pu šač, on da bi ga pri si lja va li da od jed nom pu ši 3 ci ga re te ko je bi mu na sil no 
sta vi li u usta. U pro sto ri ji gdje smo bi li smje šte ni, pod je bio od par ke ta, pa smo taj par ket 
u vi še na vra ta dnev no mo ra li či sti ti je zi ci ma.”2

Udru ga lo go ra ša u Hr vat skoj ras po la že sa po dat kom da je u srp skim lo go ri ma bi lo 
30.000 nje nih čla no va.3

Za et nič ko či šće nje Hr va ta Dej vid Hal bert stajn ka že: „U po gle du srp skih po ko lja, 
Vu ko var je bio mno go go ri slu čaj od Du brov ni ka, a ka sni je je na zvan pr vim pri me rom 
et nič kog či šće nja.” Oči to se ov de mi sli na či šće nje ko je su vr ši li Sr bi, iako se pre na pa da 
na Vu ko var, sep tem bra 1991. go di ne, hi lja de iz be gli ca Sr ba iz ovog kra ja već na la zi lo u 
Sr bi ji.4 Ta da se zbio i ma lo po znat slu čaj u sa vre me noj isto ri ji da je u Bač koj Pa lan ci jed-
no vre me bi lo vi še iz be gli ca od sta nov ni ka ovog gra da.

Sa vre me ni hr vat ski isto ri ča ri u naj no vi jim ra do vi ma be le že prog na ni ke Hr va te iz me-
sta u Hr vat skoj ko ja su bi la bli že rat nim ope ra ci ja ma. Po čet kom av gu sta 1991, u op šti ni 
Sla von ski Brod re gi stro va no je 40 prog na ni ka. U sep tem bru iste go di ne je u Gun din ci-
ma pr vi put or ga ni zo va no pri hva ta nje 600 prog na ni ka iz Li pov ca. Po čet kom ok to bra od 
2.310 prog na ni ka bi lo je 2.094 Hr va ta, 86 Sr ba, 25 Ro ma, 20 Ju go slo ve na, 10 Ma đa ra i 

1) D. Bo jić, Stra da nje Sr ba u Sa ra je vu, Be o grad, 1996. Ob ra đe ni su lo go ri u Tar či nu i u Ko nji cu. M. Mi-
tro vić, Mu sli man ski lo gor Vi so ko, Dnev nik i ka zi va nja lo go ra ša 1992/1993, Be o grad, 1995; Isti, Sa ra jev ska 
ras kr šća, Be o grad, 1996; Isti, Lo go ri i za tvo ri u Hr vat skoj i BiH; Gru pa auto ra, Ra to vi u Ju go sla vi ji 1991–1999, 
Zbor nik ra do va, Be o grad, 2002.

2) Slo bod na Dal ma ci ja, 6, 7 i 8. april 1996.
3) Dnev nik RTH, 27. 3. 2004.
4) D. Hal bert stan, Rat u vre me mi ra, Buš, Klin ton i ge ne ra li, Be o grad, 2003, str. 43.
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75 osta lih. Kra jem go di ne u ovoj op šti ni broj se po peo na 5.376 od če ga je 92% bi lo Hr va-
ta. Naj vi še ih je bi lo iz vin ko vač ke op šti ne 22%, vu ko var ske 7%, za tim iz osi ječ ke itd.1

Ukup no je to kom 1991. i 1992. go di ne iz se la Lov ska kod Vu ko va ra pro te ra na 1.341 
oso ba. Se lo je 1991. ima lo 1.672 sta nov ni ka, od če ga 1.445 Hr va ta i 52 Sr ba.2

Za Re pu bli ku Hr vat sku bi lo je ka rak te ri stič no i ise lja va nje na osno vu za me ne imo vi-
ne. Po pra vi lu pre tog či na vr še ni su pri ti sci na ise lja va nje sta nov ni štva. U dru goj po lo vi ni 
1991. go di ne sa pod ruč ja op šti ne Vi ro vi ti ca od ve de na su „u ne po zna tom prav cu” če ti ri 
Sr bi na ko ja su li kvi di ra na. Sr bi iz be gli ce to pri pi su ju „Sto ja no vim lju di ma”, ko ji su bi li 
„strah i tre pet” za Sr be sa pod ruč ja Gru bi ši nog po lja, Vi ro vi ti ce, Da ru va ra i Po drav ske 
Sla ti ne. Li kvi di ra ni su: 

1 Ra dlo vić Ste va, ro đen 1915. no si lac spo me ni ce 1941, pen zi o ni sa ni ma jor JNA,
2. Gru bor Vla do, star oko 35 go di na iz se la Maj kov ca, op šti na Vi ro vi ti ca,
3. Sta ro vić, ime ne po zna to, star oko 30 go di na, ro đen u se lu Okru glja či,
4. Le kar sa ode lje nja gi ne ko lo gi je Me di cin skog cen tra Vi ro vi ti ca.
Pr vu tro ji cu iz ku će su od ve li ne po zna ti, na o ru ža ni i ma ski ra ni lju di, sva kom od njih 

se gu bi bi lo ka kav trag.3

Na kon eg zo du sa Sr ba iz op šti ne Vi ro vi ti ca to kom 1992. go di ne, vr še na je za me na 
imo vi ne sa Hr va ti ma iz No vog Slan ka me na, Hrt ko va ca, No vih Kar lo va ca i dru gih me sta 
u Sre mu i Bač koj. Na taj na čin to kom te go di ne ise li lo se oko 170 po ro di ca. Ose ćaj pre va-
re no sti i jed nih i dru gih, ka ko su po ka za li raz go vo ri auto ra ovih re do va sa iz be gli ca ma, 
osta će traj na po sle di ca. Ni su ret ka ni na knad na raz ra ču na va nja, mal tre ti ra nja i fi  zič ki 
na sr ta ji.4

Pro me na ime na na se lji ma ta ko đe je je dan od ele me na ta ko ji su do pri ne li et nič kom 
či šće nju po je di nih kra je va. Kao pri mer, na vo di mo Od lu ku Iz vr šnog ve ća SO Vi ro vi ti ca iz 
kra ja ok to bra 1992. go di ne ko jim se dva na se lja Det ko vac i Kra đor đe vo spa ja ju u jed no 
na se lje pod ime nom Det ko vac, dok je Ha dži će vo pre i me no va no u Li po vac, a Obi li će vo u 
Zvo ni mi ro vo.5 U Sr bi ji je se lo Hrt kov ci pre i me no va no vo ljom pri do šlih iz be gli ca u Sr bi-
slav ce. Slič nih pri me ra ima i u Bo sni i Her ce go vi ni. 

Ni je ne po zna to da su po je di ni po li ti ča ri ili is tak nu ti jav ni rad ni ci, kao npr. dr Ru dolf 
Bri ja čak iz Vi ro vi ti ce jav no se bi pri pi si va li za slu ge za et nič ko či šće nje (ovaj čak i sa sa-
bor ske go vor ni ce). Pri to me su na vo di li mno ge me to de u stva ra nju stra ha kao osnov nog 
po kre ta ča iz be gli štva. Opet se vra ća mo na pri mer iz vi ro vi tič ke op šti ne. No ću 12. na 13. 
no vem bar 1991. go di ne kid na po va no je iz svo jih ku ća vi še se lja ka iz Su ho po lja, Ka pa na 
i Pče li ca (me đu nji ma je bi la i jed na že na) ko ji su za tim raz me nje ni za po gi nu log bo jov ni-
ka u bor bi Sr ba i ZENG-a. Mi ni ra nje ku ća, po slov nog pro sto ra i dru gog bi la je iz u zet no 
ras pro stra nje na po ja va u ce loj Hr vat skoj na pod ruč ji ma gde su vo đe ne bor be, ali i ta mo 
gde rat nih ope ra ci ja ni je bi lo. Či ni se lo gič nim ob ja šnje nje da su ta kvi po stup ci ima li u 
osno vi et nič ko či šće nje. Mar tin Špe gelj po mi nje ci fru od 10.000 obje ka ta ko je su mi ni ra-

1) J. Mi šku lin, „Pri log pro u ča va nju po vje sti sla von sko brod skog pod ruč ja u 1991. go di ni”, Skri ni ja Sla vo-
ni ca, sve zak 4, (2004), str. 388. U op šti ni je 1991. go di ne ži ve lo 114.249 sta nov ni ka, od če ga 97.379 Hr va ta, 
7.385 Sr ba i 3.037 Ju go slo ve na. U gra du Sla von skom Bro du od 55.683 sta nov ni ka Hr va ta je bi lo 44.541 a Sr ba 
4.685. Isto, str. 374.

2) Ši mun Pe na va, „Stra da nje hr vat skih ci vi la u se lu Lo vac od po stoj be ju go slo ven ske voj ske i čet ni ka 
1991. go di ne”, Skri ni ja Sla vo ni ca, sve zak 4 (2004), str. 391, 392.

3) „Vi ro vi ti ca oči ma iz be gli ce”, (ru ko pis).
4) Isto. 
5) Isto.
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le pa ra voj ne sna ge u Hr vat skoj. Isti na, on ne ka že da je to či nje no Sr bi ma, ali ka že da su 
to ura di li bra ni te lji u sa sta vu pa ra voj nih sna ga.1

Ra zna udru že nja, po je din ci i or ga ni za ci je, u ne do stat ku pre ci znih po da ta ka, ko ji si-
gur no po sto je u in sti tu ci ja ma Re pu bli ke Hr vat ske, ura di li su spi sko ve mi ni ra nih ku ća, po-
je di nih me sta, op šti na ili ve ćih te ri to ri jal nih je di ni ca. Sa mo u raz do blju od 15. de cem bra 
1991. do 20. ja nu a ra 1992. u op šti ni Vi ro vi ti ca mi ni ra no je pre ko 180 ku ća: u No voj Gra-
di ni 9, Su ho po lju 12, Po drav skom So kol cu 5, Ca bu ni 9, No voj Bre zo vi ci 21, Vi ro vi ti ci 
7 itd. Po pra vi lu su objek ti pr vo pljač ka ni, od vo že ne su po ljo pri vred ne ma ši ne a ima nje 
pa lje no. Iro ni ja je tim ve ća što su ne ki od za to če nih Sr ba mo ra li pot pi sa ti do ku ment „da 
su sa mi za pa li li svo ju imo vi nu”.2 

U „Dal ma tin skoj kri stal noj no ći” u Za dru, 2. ma ja 1991. go di ne, uni šte no je 116 srp-
skih rad nji i lo ka la.3 

U Ar hi vu In sti tu ta za is tra ži va nje zlo či na pro tiv čo vječ no sti i me đu na rod nog pra va 
u Sa ra je vu uzi ma ne su iz ja ve-ka zi va nja mno go broj nih stra dal ni ka ko ji ma se do ka zu ju ili 
pot kre plju ju ra zni do ga đa ji ve za ni za rat u BiH i et nič ko či šće nje. Baš kao što je i to slu čaj 
sa mno go broj nim is ka zi ma ko ji su u Sr bi ji za be le že ni od Sr ba iz be gli ca iz BiH. 

Is tra ži va nja sa rad ni ka ovog in sti tu ta u mno go me se za sni va ju na slič noj ili is toj me to-
do lo gi ji oral ne isto ri je kao što je to slu čaj i u Sr bi ji. Uz na po me nu da In sti tut ras po la že sa 
vi še ope ra tiv ne ar hiv ske gra đe, jer je ova in sti tu ci ja od ve li kog zna ča ja za po li ti ku no vo-
for mi ra ne bo san sko-her ce go vač ke dr ža ve. 

O zlo či nu u Vr ba nji ju la 1993. go di ne, ka da su Hr va ti ubi li 54 mu sli ma na, a 45 za tvo-
ri li i zlo sta vlja li, ob ja vlje no je 30 ka zi va nja u ko ji ma su za be le že na bor be na de lo va nja 
hr vat ske voj ske po ci vi li ma, mno gi zlo či ni nad kom ši ja ma, tu če, oti ma nja imo vi ne, zla ta, 
kao i ko pa nje ro vo va, grob ni ca i slič no.

Mu če nje uz „vre li zid” sa sto ja lo se od te ra nja mu sli ma na da se na slo ne na zid ku će 
ko ja je pre to ga go re la. Ope ko ti ne, pa da nja u ne svest, sa mo su ne ke od po sle di ca. U po dru-
mu gde je bi lo me sta za pe de se tak lju di, sme šta no je i po tri pu ta to li ko i to od be ba od 17 
da na, pa do sta rih ne po kret nih oso ba. Iz bi ja nje zu ba, gu ra njem ce vi od pi što lja, uda ra nje 
gu me nim pa li ca ma, pu ška ma i dru gim de lo vi ma na o ru ža nja vr še no je ne po sred no pred 
do la zak UN PRO FOR-a, ka da je or ga ni zo va na raz me na za ro blje ni ka. Mu če nja su naj vi še 
vr ši li tzv. „Ga ra vi”, pri pad ni ci HVO, oči to pa ra voj na for ma ci ja. Mno gi od pre ži ve lih mu-
sli ma na bi li su sve do ci ubi ja nja, ma sa kra, ba ca nja le še va u Vr bas. Pre po zna va li su žr tve 
i po či ni te lje. „Ako smo od go va ra li, uda ra li su nas za to što go vo ri mo”, ka zao je E. Ć. iz 
Cr ni ća, „ako smo šu tje li opet su nas uda ra li, ako smo re kli ‘hi lja da’ umje sto ‘ti su ća’ opet 
su nas uda ra li.”4 Na kon pre bi ja nja te ra ni su da li žu krv sa po da. 

Hra na je bi la vr lo oskud na, po 48 sa ti ni je se je lo ni pi lo. Nu žda je vr še na u pro sto ri-
ja ma gde su mu sli ma ni za tva ra ni. R. D. iz Vr ba nje čuo je raz go vor pri pad ni ka HVO pre 
na pa da na se lo. Stra te gi ja je bi la: „Pr vo će mo sve po pa li ti i po ru ši ti, pa će mo ih on da 
do kraj či ti.” U grob ni ca ma gde su za ko pa va ni lju di na kon za vr šet ka „ope ra ci je”, na la že ni 

1) Mar tin Špe gelj, Sje ća nje voj ni ka, Za greb 2004.
2) „Vi ro vi ti ca oči ma iz be gli ce”, (ru ko pis).
3) K. Ke pru ner, Pu to va nja u ze mlju ra to va, No vi Sad, 2002.
4) Zlo čin u Vr ba nji ju la 1993, Sa ra je vo, 2001, str. 355. O zlo či ni ma nad mu sli man skim sta nov ni štvom 

vi de ti: B. Ma cić, Zlo či ni pro tiv mi ra, Sa ra je vo, 2001; R. Ar na u to vić, Dje ca u vi ho ru ra ta, Sa ra je vo, 2000; R. 
Ci gor, Ge no cid u Bo sni „po li ti ka et nič kog či šće nja”, Sa ra je vo, 1998; Isti, Ulo ga srp skih ori jen ta li sta u oprav da-
va nju ge no ci da nad Mu sli ma ni ma Bal ka na, Sa ra je vo, 2001; Gru pa auto ra, Ge no cid u BiH 1991–1995, Zbor nik 
ra do va, Sa ra je vo, 1997; S. Li va da, Et nič ko či šće nje – zlo čin sto lje ća, Za greb, 1997, S. Če kić i dr., Ge no cid u 
Sre bre ni ci, si gur noj zo ni Uje di nje nih na ci ja ju la 1995, Sa ra je vo, 2000. 
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su mu škar ci, že ne i de ca, ali i ži vo ti nje, psi, kra ve i dru go. U iz ja va ma zlo sta vlja nih mu-
sli ma na iden ti fi  ko va ni su iz vr ši o ci iz do ta da naj bli žeg okru že nja žr ta va. Bi le su to kom ši je, 
ko le ge sa ko ji ma su ra di li do iz bi ja nja ra ta. Po mno gim iz jav ma ko je na vo di mo, me to de 
zlo sta vlja nja žr ta va ni su se raz li ko va le od slič nih ko je su do ži vlja va ne na dru gim stra na ma. 
Jed na od njih je pe va nje pe sa ma, u ovom slu ča ju „usta ških” a pro tiv ar mi je BiH. U dru gim 
slu ča je vi ma bi le su to „čet nič ke”, „mu sli man ske”, „ju go slo ven ske”, him na „Hej, Slo ve ni” i 
slič no. I ko pa nje ro vo va na pr vim bor be nim li ni ja ma, za klo na, grob ni ca, te ški fi  zič ki po slo-
vi, kod ko jih je žr tva iz lo že na opa sno sti, ta ko đe su op šta me sta et nič kog či šće nja. 

Ka zi va nje S. Č. iz Vr ba nje ka rak te ri stič no je za „raz dva ja nje na ro da” i pri pre mu kr-
vo pro li ća. Pre me sec i ne što vi še, „pri mje tio sam da se spre ma opa snost od stra ne HVO, 
ob zi rom da su se po če li uko pa va ti na vi ken di ca ma u Vr ba nji, iz nad sa mog punk ta, a ko je 
su ina če dr ža li. U par na vra ta otje ra li su lju de TO, po ci je pa li u vi še na vra ta za sta vu sa 
lji lja ni ma i po če li stra ho vi te pro vo ka ci je.” Mu sli ma ni su na to kre nu li sa be ža njem od 
svo jih ku ća. „Hr va ti (kom ši je) po če li iz bje ga va ti da se s na ma po zdra vlja ju, no ću odr-
ža va li taj ne sa stan ke”. U ka fa na ma se pi jan či lo do ka sno u noć, pro vo ci ra lo, pe va ne su 
na ci o na li stič ke pe sme, po če lo je sa puc nja vom, kao i sa pr vim hap še nji ma. „Ipak sve se 
to svo di lo na to, da je na še milj še nje bi lo da nas ne će na pa da ti”, ka že S. Č. ne ma ju raz lo-
ga, kom šij ski su od no si uvek bi li u re du, jed ni dru gi ma smo do la zi li i slič no. Odva ja nje 
je ot po če lo po ja vom na ci o nal nih stra na ka i pr vim vi še stra nač kim iz bo ri ma, za klju ču je S. 
Č. On da lje opi su je ka ko su iz gle da li „bo jov ni ci HVO”, sa cr nim ma skir nim uni for ma ma 
i ozna ka ma na ru ka vi ma „Cr nič ki gro mo vi” i „Ga ra vi”. Na fo to gra fi  ja ma ob ja vlje nim uz 
ci ti ra nu iz ja vu vi de se pri pad ni ci ovih for ma ci ja, sa usta škim, na ci stič kim po zdra vi ma, 
ku ka stim kr sto vi ma i dru gim obe lež ji ma na ci zma u NDH-a to kom Dru gog svet skog ra ta. 
Ova iko no gra fi  ja, slič no kao kod dru gih pa ra voj ski (čet ni ka, mu dža he di na), do pri ne la je 
da su žr tve po pra vi lu za svo je pro tiv ni ke upo tre blja va le na zi ve „čet nik”, „usta ša”, „ba-
li ja”, „Tur čin” i dru go. Za mno ge pri pad ni ke ovih ka zne nih je di ni ca upo tre blja va ni su 
ra zni na dim ci: „Ko kum”, „Če do”, „Di zel”, „Me do”, Đo na”, „Tar zo”, „Šin tar”, „Ko ča”, 
„Ram bo”, „Ge ca”, „Ru di”, „Pa ja”, „Zo ka”, „Ti ki”, „Si ro nja”.1

Oni ko ji su pre ži ve li zlo čin u Vr ba nji go vo re o plan skom uni šta va nju ku ća, opet jed-
noj op štoj po ja vi et nič kog či šće nja u ra tu 1991–1995. Ka žu ka ko su „eks tre mi sti HVO 
sva mo gu ća sred stva ko ja su ima li sru či li na na še na se lje”. Ka zu ju i o „ži vom šti tu”, ko ji 
su či ni li ko pa ju ći ro vo ve iz me đu bo ra ca HVO i bo ra ca BiH, gde je bi lo ra nje nih i po gi nu-
lih. Oni ot kri va ju da je u je di ni ca ma HVO bi lo i stra nih dr ža vlja na. Za po ved nik I boj ne 
HVO bio je Ge org Jir gen Šmit - ne mač ki dr ža vlja nin.

Po seb na te ma kod ve ći ne da va la ca iz ja va je pljač ka nje imo vi ne od stra ne je di ni ca 
HVO. Sva po kret na imo vi na je prak tič no opljač ka na, svi auto mo bi li, trak to ri, pri ključ ne 
ma ši ne, na me štaj, po kuć stvo, sto ka itd. 

Sve te ške tre nut ke opi sa la je i Š. S. ko ja je bi la pri nu đe na da gle da zver stva po či-
nje na na svo jim ze mlja ci ma, a nju je si lo va lo pet ma ski ra nih pri pad ni ka HVO u ka fa ni 
„Rit mo”.2

1) Op šir ni je u na ve de nim knji ga ma. Do kle se išlo sa na ci stič kim sim bo li ma po ka zu je i ne ret ko nji ho vo 
ure zi va nje te lo žr ta va (slo vo „U” na pri mer).

2) Vi de ti: Zlo čin u Vr ba nji 1993, Sa ra je vo, 2001, Svje do če nja, str. 335–460.
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Sum mary

Et hnic Cle an sing ac cor ding to Oral Hi story

The pa per pre sents met hods and re sults of et hnic cle an sing in cer tain ci ti es of Cro a tia 
and towns in Bo snia and Her ze go vi na thro ugh in di vi dual exam ples. Exam ples il lu stra te 
all met hods of pres su re on the po pu la tion to mo ve out and le a ve the ir ho me land. Sta te-
ments of re fu ge es in Ser bia, as well as in Cro a tia, and Bo snia and Her ze go vi na show what 
pres su re was exer ted on them and the ir fa mi li es to le a ve the ir apart ments, ho u ses, pro-
perty and everything el se. So me met hods ha ve been pre sent in al most all ci ti es and towns 
(pho ne calls, di smis sal from job, ha ras sment of fa mi li es, pres su re on chil dren, thre ats of 
iso la tion, blo wing up of pro perty, pri sons, pri son camps, mur ders, etc.) and al ways en ded 
up in one way: fl e e ing to re fu ge. Thus cer tain ci ti es as well as vil la ges and small towns 
chan ged the ir et hnic com po si tion thro ugh et hnic cle an sing and per ma nent mi gra tion of 
the po pu la tion to Ser bia and third co un tri es.

In ad di tion to the sta te ments of vic tims the pa per al so pro vi des sta ti sti cal da ta on re gi-
ste red re fu ge es in Ser bia who be ca me re fu ge es bet we en 1991 and 1996.

Be fo re the out bre ak of wars 1991–1995, Serbs ac co un ted for 12% of the to tal po pu-
la tion in Cro a tia. Af ter the war, the ir sha re drop ped to 4.52%. Et hnic cle an sing ob vi o usly 
pro ved ef fec ti ve. Ac cor ding to the last cen sus in ci ti es men ti o ned in the pa per, the po pu la-
tion struc tu re was the fol lo wing:

Cro a tia Cro ats % Serbs %
Si sak 43,402 83.09 3,897 7.46
Za greb 716,344 91.94 18,811 2.41
Kar lo vac 50,997 85.86 5,076 8.55
Va ra ždin 47,069 95.91 437 0.89
Ri je ka 115,797 80.39 8,946 6.21
Za dar 67,457 92.77 2,382 3.28
Osi jek 99,234 86.58 8,767 7.65
Ši be nik 48,469 94.02 1,627 3.16
Split 179,546 95.15 3,047 1.61
Pu la 41,984 71.65 3,425 5.83
Du brov nik 38,690 88.39 1,426 3.26
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Dr Gor da na KRI VO KA PIĆ-JO VIĆ
In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je

KA KO JE FRAN CU SKA VI DE LA JU GO SLO VEN SKU 
KRA LJE VI NU 1918–1929, PO SEB NO HR VAT SKO PI TA NJE 

(Po vo dom knji ge Mi ra Ko va ča, Fran cu ska i
hr vat sko pi ta nje 1914–1929, Dom i svi jet, Za greb, 2005)

Ko ji je smi sao, op šti ili po se ban, ba vlje nja „hr vat skim pi ta njem” da nas? Od go vor na 
ovo pi ta nje je si gur no vi še zna čan. Za hr vat sku i srp sku ši ru jav nost, i užu na uč nu jav nost, 
sa mo po sta vlja nje ovog pi ta nja iz ve sno ima raz li čit smi sao i zna če nje. Pri kri ve no (ili još 
bo lje kon tro li sa no) su prot sta vlje ne jav no sti i isto ri o gra fi  je, i na uč ne i va na uč ne, ne osta-
vlja ju mno go pro sto ra do ma ćim isto ri ča ri ma, na obe stra ne, za objek tiv no sa gle da va nje 
isto rij skog i isto ri o graf skog sa dr ža ja ko ji je u ju go slo ven skom i evrop skom kon tek stu do-
bio ime „hr vat sko pi ta nje”. S dru ge stra ne, ame rič ke i evrop ske isto ri o gra fi  je i jav na mne-
nja, ka da su uop šte raz mi šlja le (ili još uvek raz mi šlja ju) o ovom pi ta nju, bi le su uhva će ne 
u mre žu iz me đu za stra šu ju će me dij ske je ke ko ja se ostva ri va la pre ko glo bal nih me dij skih 
mre ža i ge o stra te ških i dru gih ve li kih i ma lih in te re sa svo jih vla da i dr ža va. One, bar do 
sa da, ni su us pe le da iz ne su ne ko ne za vi sno na uč no, pu bli ci stič ko i slič no mi šlje nje ko je 
bi se ču lo, ko je bi od re đe nim po sre do va njem do bi lo ši ri zna čaj i smi sao, ko je bi bi lo pod-
lo ga za ši re isto rij sko ob ja šnje nje ono ga što je u pro šlo sti bi lo i po seb no ono ga što da nas 
pred sta vlja „hr vat sko pi ta nje” i nje go vo raz re še nje.

Za hr vat sku na uč nu i ši ru jav nost ba vlje nje „hr vat skim pi ta njem”, u bli žoj i da ljoj 
isto rij skoj per spek ti vi/pro šlo sti, ima za svoj naj du blji smi sao ob ja šnje nje po stig nu ća „ne-
za vi sne hr vat ske dr ža ve”, kroz tzv. „do mo vin ski rat” 1991–1995. go di ne. Već sam na ziv 
„do mo vin ski rat” pod ra zu me va da se ra di lo o spolj noj agre si ji na, na iz ve stan na čin, 
ne za vi snu hr vat sku dr žav nu te ri to ri ju.1 S dru ge stra ne, i hr vat ska na uč na i ši ra jav nost 
su sklo ne da sre di šnja i su štin ska do ga đa nja (ogro man deo) ko ja se pod vo de pod taj na-
ziv na slo ve i kao „srp ska po bu na u Hr vat skoj 1990–1995”.2 No tor na je stvar, za na u ku 
i jav nost u Hr vat skoj (i u sve tu), jav na i taj na ve za iz me đu „spo lja šnjeg i unu tra šnjeg 

1) A. J. P. Taylor, Haw Wars End, Lon don (Ha mish Ha mil ton), 1985; Brian Orend, Jus post Bel lum, Jo ur-
nal of So cial Phi lo sophy (JSPh), Vol. 31, No. 1, Spring 2000, p. 117–137; Rex Mar tin, „Just Wars and Hu ma ni-
ta rian In ter ven ti ons”, JSPh, Vol. 36, No. 4, Win ter 2005, p. 439–456. U po sled njem tek stu se na str. 440 go vo ri 
u od re đe nom kon tek stu o si tu a ci ja ma gde su obe za ra će ne stra ne uvu če ne u rat u ko me ne ma či stog agre so ra, u 
sva kom slu ča ju ne ma spolj njeg agre so ra. To su si tu a ci je unu tra šnje po bu ne i gra đan skog ra ta.

2) To je na slov obim ne i kon tro verz ne knji ge Ni ki ce Ba ri ća Srp ska po bu na u Hr vat skoj 1990–1995, Gol-
den mar ke ting - Teh nič ka knji ga, Za greb, 1995, str. 614.
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ne pri ja te lja” Hr va ta i Hr vat ske u tom ra tu, iz me đu Be o gra da i „kra ji ških Sr ba”. Ovo na-
gla ša va mo sa mo za to što je to je dan od naj ra spro stra nje ni jih mo ti va či je se zna če nje (da 
li ne ga tiv no?) iz sa vre me no sti pre no si na pro šlost i po seb no za to što se tu vi di du bin ska 
po ve za nost „hr vat skog pi ta nja” sa „srp skim pi ta njem” i na užem hr vat skom pro sto ru i na 
ce li ni ju go slo ven skog pro sto ra. Ako se do ga đa nja u Hr vat skoj od kra ja 80-ih go di na 20. 
sto le ća pa na da lje mo gu po sma tra ti kao od jek, kao po sle di ca i ši rih evrop skih do ga đa nja 
i užih unu tar ju go slo ven skih do ga đa nja, pi ta nje je za isto ri ča re da li se i do ga đa nja ko ja 
stva ra ju „Sr bi u Hr vat skoj” mo gu sme sti ti u iste po seb ne i op šte okvi re.

Po što je po li tič ki i voj no, dru štve no i kul tur no po stig nu će ne za vi sne (hr vat ske) na-
ci o nal ne dr ža ve po sta vlje no kao do stig nu ti ideal, to je nu žno uti ca lo na iz me nu op šteg 
po gle da na ce li nu vla sti te isto ri je, na po je di ne nje ne va žne sa dr ža je, na „re vi zi ju” sve ga 
što se u isto rij skoj na ra ci ji „ne ukla pa u”, „ne sla že sa” no vim sta njem stva ri, pa i no vim 
dnev nim do ga đa nji ma. Za to su za hr vat sku na uč nu i ši ru jav nost ne ki va žni fe no me ni iz 
vla sti te pro šlo sti nu žno do bi li cr tu ne ga tiv nog tu ma če nja, a ne ki pak po zi tiv ni jeg ili sa-
svim po zi tiv nog. Mi sli mo pre sve ga na sve isto rij ske for me ju go slo ven stva, na pra va štvo 
i usta štvo u svim nji ho vim po jav nim ob li ci ma. Oni su va žni i kao idej no/ide o lo ško i kao 
do ga đaj no iz vo ri šte da na šnje hr vat ske dr žav no sti. Da li je mo že mo na zva ti mo der nom i 
de mo krat skom je pi ta nje ko je tra ži svoj od go vor. Isto ri o graf ski for mu li sa no to zna či da 
tre ba ana li zi ra ti sa ko jim dru štve nim, eko nom skim i dru gim ide ja ma (u kul tu ri pre sve ga) 
se ona – hr vat ska dr žav na ide ja ja vlja la, ko je su op šte i po seb ne okol no sti u ko ji ma se 
otva ra lo „hr vat sko pi ta nje”, ka kva su bi la po stig nu ća/re zul ta ti i po sle di ce nje go vog otva-
ra nja i bor be za nje go vo ostva re nje. (Na sre ću isto ri ja po sto ji i van „isto rij ske na ra ci je” i 
ima svo je uta ba ne sta ze ko ji ma se ot kri va po ar hi vi ma i bi bli o te ka ma.)

Po seb no su bi le va žne op šte okol no sti u ko ji ma se for mu li še pa po sle otva ra tzv. hr-
vat sko pi ta nje. Utvr đi va nje op štih okol no sti pod ra zu me va od go vor na pi ta nje u ka kvoj 
sa gla sno sti su bi le „ide je vo di lje” i ce li na po kre ta za ne za vi sno šću hr vat skog na ro da i tzv. 
hr vat skog pro sto ra sa ide ja ma ko je je pro mo vi sa la i pro mo vi še Evro pa i sa „sta njem stva-
ri” u Evro pi. Već je dan od pr vih po ku ša ja da se to is pi ta, u knji zi Mi ra Ko va ča Fran cu ska 
i hr vat sko pi ta nje 1914–1929. (iz dao Dom i svi jet, Za greb, 2005) po ka zu je ko li ko je to 
za lu dan po sao uko li ko se ne ma kr tič ka po zi ci ja i pre ma vla sti toj pro šlo sti, i sa da šnjo sti 
ta ko đe, kao i pre ma pro šlo sti i sa da šnjo sti dru gih, po seb no onih iz ne po sred nog okru že nja 
sa ko ji ma se de li sva ko dne vi ca, ži vot i pro šlost. Od već mno go pro šlo sti, a ma lo isto ri je.1 
Pi ta nje je da li je „ko nač no raz re še nje” hr vat skog pi ta nja, sa ta ko fa tal nim is ho dom po 
ži vot i da lju sud bi nu Sr ba sa tih pro sto ra, pri li ka da se o to me go vo ri vi še kao o isto ri ji/
isto ri o gra fi  ji ne go kao o muč noj još jed nom pre ži vlje noj pro šlo sti, ili sjaj nom po čet ku u 
no voj bu duć no sti. Ako je bi lo smi sle no u pro šlo sti po sta vlja ti i otva ra ti hr vat sko pi ta nje, 
bo ri ti se za nje ga, on da je smi sle no da nas postaviti pi ta nje da li je ono i re še no, i ka kav je 
smi sao tog re še nja. A pre sve ga ka kva je još jed na po ru ka Evro pe (i sve ta) ko ja je ovo ga 
pu ta po dr ža la i za lo ži la se za raz re še nje hr vat skog pi ta nja ona ko ka ko se od i gra lo to kom 
ra ta u Ju go sla vi ji 1991–1995. go di ne.

Hr vat sko pi ta nje je, do naj no vi jih pre lom nih do ga đa nja kroz ko ja je do stig nu ta pu na 
na ci o nal na i dr žav na ne za vi snost, op sto ja lo kroz go to vo ce lo 20. sto le će, i raz re ša va no u 
ne ko li ko bit no raz li či tih evrop skih si tu a ci ja. Ono je po sto ja lo i to kom 19. ve ka, to kom tra-
ja nja Hab zbur ške mo nar hi je, i ja vlja lo se pod raz li či tim ime ni ma i u raz li či tim for ma ma. 

1) M. Ek me čić, Ogle di iz isto ri je, dru go iz da nje, Be o grad, 2002; Isti, Di ja log pro šlo sti i sa da šnjo sti, zbor-
nik ra do va, Be o grad, 2002.
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Me đu tim, i do ma ća i stra na isto ri o gra fi  ja su bi le da le ko od to ga da ga za seb no raz ma tra ju, 
po go to vo kroz voj no-stra te ške pla no ve evrop skih i dru gih ve li kih si la. A stra te ški pla no vi 
su uslo vlja va li na čin po sma tra nja ce li ne pro sto ra ju go i stoč ne Evro pe od no sno ju go slo ven-
skog pro sto ra u nje mu po seb no.1

U ju go slo ven skom kon tek stu „hr vat sko pi ta nje” se ja vi lo to kom stva ra nja Kra lje vi ne 
Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca/Ju go sla vi je na osno va ma srp sko-hr vat skog pro ži ma nja i su če-
lja va nja du žeg tra ja nja u okvi ru Hab zbur ške mo nar hi je. Za raz u me va nje smi sla i zna ča ja 
hr vat skog pi ta nja u tom pe ri o du osnov no je da se raz u me po li tič ki, eko nom ski i kul tur ni 
po lo žaj svih Ju žnih Slo ve na u Mo nar hi ji, i op šta pri ro da vla sti, od no sno na čin na ko ji se 
pro sto ri ma ko je oni na se lja va ju vla da lo. Hr vat sko pi ta nje ona ko, ka ko je otvo re no to kom 
1918. go di ne, bi lo je po sle di ca re zul ta ta ra ta ko ji su se u le to 1918. go di ne već ja sno na zi-
ra li, ge o stra te ških in te re sa ve li kih si la, od su stva Ru si je sa Bal ka na.2 Otva ra nje hr vat skog 
pi ta nja je usko ro po sta lo deo tzv. na ci o nal nog pi ta nja u Kra lje vi ni SHS/Ju go sla vi ji, ka ko 
su to for mu li sa li ju go slo ven ski ko mu ni sti, po nu div ši ko mu ni stič ku ide ju i fe de ra tiv no dr-
žav no ure đe nje kao re še nje, ko je je po sle po sta lo po bed nič ko.3 Oni ni su bi li je di ni ko ji su 
nu di li fe de ra tiv no dr žav no ure đe nje kao raz re še nje tzv. na ci o nal nog pi ta nja u Kra lje vi ni 
SHS/Ju go sla vi ji. In spi ri sa li su se re še nji ma ko ja je od po čet ka nu dio fe de ra li stič ki blok 
(uglav nom hr vat ske i slo ve nač ke gru pe i par ti je), a po sle pri hva ti le i ne ke po li tič ke sna ge 
sa srp ske stra ne.4 Uoči iz bi ja nja Dru gog svet skog ra ta raz re še nje tzv. hr vat skog pi ta nja 
je do bi lo svo ju ra di kal nu va ri jan tu stva ra njem Ba no vi ne Hr vat ske, a iz bi ja njem Dru gog 
svet skog ra ta usta ška va ri jan ta re še nja hr vat skog pi ta nja je po sta la po bed nič ka pod okri-
ljem Si la oso vi ne, pre sve ga Ne mač ke i Ita li je.5 U evrop skom kon tek stu, ovo ga pu ta pod 
okri ljem „uje di nje ne Evro pe” ko ja je pre va zi šla svo je na ci o na li zme iz grad njom kon cep ta 
Evrp ske uni je, hr vat sko pi ta nje se, u pu nom zna če nju, ja vi lo kra jem 80-ih i po čet kom 90-
ih go di na 20. sto le ća, uoči i to kom ru še nja Ber lin skog zi da. Ta da je ot po če lo ras ta ka nje 
ko mu ni stič kih re ži ma u is toč noj Evro pi, nji ho vog voj nog i eko nom skog sa ve za, epo ha 
tran zi ci je is toč ne i ju go i stoč ne Evro pe. Iz per spek ti ve za pad ne Evro pe, po dr ža va nje hr vat-
skog po kre ta za ne za vi snost je do bi lo ja sno an ti ko mu ni stič ko obe lež je. Oni su vi đe ni kao 

1) Eze qu i el Ada movsky, „Euro-Ori en ta lism and the Ma king of the Con cept of Eastern Euro pe in Fran ce”, 
1810–1880, The Jo ur nal of Mo dern Hi story 77, Sep tem bar 2005, p. 591–628.

2) Jean-Bap ti ste Du ro sel le, Clemançeau, Fayard, Pa ris, 1988, 1989, 1998; Gor da na Kri vo ka pić, „Ru si ja u 
Pa ši će vom pro jek tu spolj no po li tič ke ori jen ta ci je no ve ju go slo ven ske dr ža ve u je sen 1918. go di ne”, To ko vi 1–2, 
Be o grad, 1993, str. 5–11. Po sle Fe bru ar ske re vo lu ci je 1917. go di ne u Ru si ji, ne ke zna čaj ne pra va ške gru pe u 
Kra lje vi ni Hr vat skoj i Sla vo ni ji, npr. ona u Go spi ću, su se ja ko uzda le u po zi ti van efe kat ko ji na osnov ni po lo žaj 
Hr vat ske mo že ima ti „de mo krat ska Ru si ja”. Mi jo Mi šku lin, is tak nu ti pri pad nik go spić kih pra va ša je go vo rio 
„da će de mo krat ska Ru si ja bi ti Ar hi me do va po lu ga ko jom će mo iz dvo je va ti ne za vi snu dr ža vu Hr vat sku.” (Ar-
hiv Ju go sla vi je – AJ, fond Mi ni star stva unu tra šnjih po slo va – MUP, sv. i doc. b. b., bez da tu ma ta ko đe, u gru pi 
dok. ko ji go vo re o an ti dr žav noj de lat no sti). 

3) A. J. P. Tej lor, Hab zbur ška Mo nar hi ja 1809–1918. Isto ri ja Austrij ske Ca re vi ne i Austro-Ugar ske, CLIO 
(Be o grad) 2001, str. 286–296: Epi log. Na ro di bez di na sti je. Tu Tej lor, iz me đu osta log, ve li da bi sa ma ne kon-
tro li sa na pri me na na ci o nal nog na če la bi la in stru ment ne mač ke he ge mo ni je. „Slo vač ka i Hr vat ska bi mo gle da 
po sta nu ‘ne za vi sne dr ža ve’ sa mo u si ste mu ko ji bi kre i ra la Ne mač ka” (str. 294–295). Mir ja na Ste fa nov ski u 
svo joj knji zi Ide ja hr vat skog pra va i stva ra nju Ju go sla vi je, (Agen ci ja „Dra ga nić”, Ze mun, 1995), za klju ču je, 
na osno vu obim ne i ube dlji ve ana li ze, da su dr žav no prav ni na zo ri hr vat skih po li tič kih i in te lek tu al nih gru pa 
ko je vo de hr vat sku po li ti ku u vre me kon sti tu i sa nja ju go slo ven ske dr ža ve, kon fe de ral ni. Ra di se o pr va ci ma Star-
če vi će ve stran ke pra va, in te lek tu al nom kru gu oko li sta Ob zor, po sle o gru pa ci ji ob je di nje noj u okvi ru Hr vat ske 
za jed ni ce. 

4) Lju bo Bo ban, „Ma ček i po li ti ka Hr vat ske se ljač ke stran ke 1928–1941”, 1–2, Iz po vi je sti hr vat skog pi-
ta nja, Li ber, Za greb, 1974. 

5) F. Je lić-Bu tić, Usta še i NDH 1941–1945, Li ber, Za greb; Bog dan Kri zman, Pa ve lić i usta še, Glo bus, 
Za greb, 1978; Ivo Gol štajn, Ho lo ka ust u Za gre bu, No vi Li ber, Za greb, 2001.
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ma nje ko mu ni sti ili an ti ko mu ni sti, za raz li ku od Sr ba, što se mo že pra ti ti kroz upo tre bu 
sin tag mi „sr bo-ko mu ni stič ka agre si ja”, ili „sr bo-čet nič ka agre si ja”, i u hr vat skoj i u evrop-
skoj i svet skoj štam pi, pu bli ci sti ci i me di ji ma. 

U vre me po sto ja nja Ju go sla vi je (NRJ, SFRJ) isto ri o gra fi  ja je iz par tij ske (KPJ, SKJ) 
po li ti ke upi la ne ga ti van stav pre ma pr voj Ju go sla vi ji tj. Kra lje vi ni SHS/Ju go sla vi ji, iako 
je tzv. dru ga Ju go sla vi ja bi la prav no-po li tič ki na sled nik pret hod ne dr ža ve. Isto ri čar Jo van 
Mar ja no vić je go vo rio da ne bi bi lo „dru ge Ju go sla vi je” da ni je bi lo „pr ve”.1 Ona je vi đe na 
kao „ve štač ka tvo re vi na”, tzv. ver saj ska Ju go sla vi ja, od no sno „tvo re vi na ve li ko srp skog 
he ge mo ni zma”. Ova kvo vi đe nje Ju go sla vi je je u 20-im i 30-im go di na ma 20. ve ka iz ne-
mač ke de sni ce do spe lo u ne mač ku le vi cu, oda tle u Ko min ter nu, a iz nje u Ko mu ni stič ku 
par ti ju Ju go sla vi je. Ju go slo ven ski ko mu ni sti su se ova kvim per cep ci ja ma i sta vo vi ma in-
spi ri sa li i ne po sred no, u sa moj Ju go sla vi ji, i po seb no pod uti ca jem pro pa gan de Stje pa na 
Ra di ća i H(R)SS-a. A nje go va vi đe nja i sta vo vi su če sto li či li ili bi li isti sa oni ma ne mač ke 
re vi zi o ni stič ke de sni ce, i uop šte po be đe nih re vi zi o ni stič kih dr ža va u Evro pi. Ni autor knji-
ge Fran cu ska i hr vat sko pi ta nje... ni je mo gao da po beg ne od ci ti ra nja Ra di će vih go vo ra 
i čla na ka ova kvog sa dr ža ja.2 I kod nje ga su ista iz vo ri šta vi đe nja Kra lje vi ne SHS/Ju go sla-
vi je kao „tvo re vi ne ve li ko srp skog he ge mo ni zma”. Iz ovo ga je pro iz i la zio po zi ti van stav 
i Par ti je i isto ri o gra fi  je o svim lič no sti ma i po li tič kim par ti ja ma i dru štve nim i kul tur nim 
po kre ti ma ko ji su se bo ri li za ova kve „re vi zi o ni stič ke” ide je, od no sno za re še nje tzv. na-
ci o nal nog pi ta nja u Kra lje vi ni SHS/Ju go sla vi ji, za pra vo hr vat skog pi ta nja. U ova kvim 
okol no sti ma, srp ska i hr vat ska isto ri o gra fi  ja su če sto iz gle da le kao da do bro la žu jed na 
dru gu, to li ko su če sto mi sli le/tu ma či le jed nu istu stvar na isti ili sli čan na čin. (Ili su pak 
ću ta le na is tra ži vač ki op se žna, po sred na ili di rekt na, raz ma tra nja hr vat skog pi ta nja).3 Do 
pred kraj Ju go sla vi je, ma lo je bi lo dis pu ta o sa dr ža ji ma isto ri je, ili o isto ri o gra fi  ji, ko ji su 
se od no si li na sa mo hr vat sko pi ta nje ili za nje ga usko ve za na pi ta nja. Po ku ša ji nje go vog 
kon cep tu a li zo va nja su rđa vo pro la zi li.4 S tač ke gle di šta po to njih do ga đa nja, ali i uop šte, 
naj zna čaj ni ji je bio dis put iz me đu Mir ja ne Gross i Mi lo ra da Ek me či ća iz 1974, ka da su 
po kre nu ta sva va žni ja pi ta nja isto ri je srp sko-hr vat skih od no sa u epo hi na ci o na li za ma (19. 
i po če tak 20. ve ka). Po se ban zna čaj su ima la pot pu no su prot na tu ma če nja naj zna čaj ni jih 
in te gra tiv nih fe no me na na ju go slo ven skom pro sto ru u 19. i 20. ve ku, ve li ko srp ske ide je i 
po kre ta, ve li ko hr vat ske ide je i po kre ta, i ju go slo ven stva.5 

Knji ga auto ra Mi ra Ko va ča sle di ne ke prav ce ovog dis pu ta, uz još je dan ina u gu ri san 
knji gom Na ci o nal no pi ta nje u Ju go sla vi ji. Po ri je klo, po vi jest, po li ti ka, ko ju je na srp sko-
hr vat skom je zi ku 1988. go di ne ob ja vio Glo bus/Za greb. Ban če va na ra ci ja je, iako na sta la 
iz van SFRJ i nje ne/nje nih isto ri o gra fi  ja, još vi še ne go SKJ i nje go vim ide o lo škim sta vo vi-
ma in spi ri sa na isto ri o gra fi  ja, po ja ča la op šti ne ga ti van stav pre ma Ju go sla vi ji stvo re noj u 
Ver sa ju 1919/20. go di nu. Na ta ko ne ga tiv nom fo nu po ja čan je po zi ti van smi sao i zna čaj 
hr vat skog pi ta nja. Tom knji gom do mi ni ra, usu đu je mo se re ći, ne ga tiv na sli ka go to vo sve-
ga što do la zi sa srp ske stra ne, ne ga tiv no je i vi đe nje i tu ma če nje, iz me đu ko jih ima vr lo 

1) K. Ni ko lić, Pro šlost bez isto ri je, ISI, Be o grad, 2003, str. 16–19, 27–8, 38, 213, 272, 327–8.
2) M. Ko vač, Fran cu ska i hr vat sko pi ta nje 1914–1929, Dom i svi jet, Za greb, 2005, str. 163–257.
3) Đor đe Stan ko vić, Ni ko la Pa šić i ju go slo ven sko pi ta nje, 1–2, BIGZ, 1985, str. 238+307; Isti, Ni ko la Pa-

šić i Hr va ti (1918–1923), BIGZ, (Be o grad), 1995, str. 502.
4) Bo žić, Ćir ko vić, Ek me čić, De di jer, Isto ri ja Ju go sla vi je, Pro sve ta, Be o grad, 1973, str. 201–335, (Deo 

tre ći, Bor ba za na ci o nal ne dr ža ve i mo der no dru štvo). 
5) Ko sta Ni ko lić, Pro šlost bez isto ri je. Po le mi ke u ju go slo ven skoj isto ri o gra fi  ji 1961–1991. Glav ni to ko vi, 

ISI, Be o grad, 2003, str. 46–67; Ča so pis za su vre me nu po vjest, II/1973; Ju go slo ven ski isto rij ski ča so pis (JIČ), 
br. 1–2/1974, 217–281; JIČ 3–4/1975; JIČ 1–2/1976; JIČ 1–2/1977.
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ma lo raz u me va nja i ob ja šnje nja. Svo đe nje jed ne od cen tral nih lič no sti ju go slo ven skog 
uje di nje nja, Ni ko le Pa ši ća, na ka ri ka tu ru, uz ka ri ki ra nje i nje go ve lič no sti i po li ti ke, bez 
prem ca je u ju go slo ven skim isto ri o gra fi  ja ma. Mi ro Ko vač je uspe šno „upio” ova kvo vi-
đe nje, uslov no re če no in ter pre ta ci ju, Pa ši će ve lič no sti i po li ti ke. No ka ko se ba vio „Fran-
cu skom i hr vat skim pi ta njem”, ni je mo gao da „po beg ne” od fran cu ske gra đe i li te ra tu re, 
ko jom „do mi ni ra” Pa ši će va po li tič ka fi  gu ra u raz do blju ko jim se ba vio, jed no re a li stič no 
vi đe nje nje go ve ulo ge u tim va žnim do ga đa nji ma, op šta dis kret na na klo nost, čak i ka da se 
on sta vlja u iz ri či to kri tič ki kon tekst. Ta ko se Ko va ču do go di lo da mu se omak ne da ka že 
„ve li ki srp ski po li ti čar”, ali ni je po ka zao spo sob nost da „pre đe Ru bi kon” i uđe u bit ku za 
ne što što bi li či lo na objek tiv no isto rij sko mi šlje nje i za klju či va nje.1

Kao i evrop ske di plo ma ti je (vla de i ge ne ral šta bo vi, jav no sti ta ko đe) ta ko su i evrop-
ske isto ri o gra fi  je, sa do sta ne do re če no sti i ka da im je pa žnja bi la usme re na na to, u od re-
đe nim pe ri o di ma i ne za in te re so va no sti, po sma tra le i ba vi le se hr vat skim pi ta njem (kao 
i „hr vat skim či ni o cem/fak to rom”). Naj če šće je to bi lo u ve zi sa ne kim krup ni jim pro ble-
mom ko ji je pri ti skao za pad nu Evro pu, kao što je bi lo pi ta nje pre u re đe nja Hab zbur ške 
mo nar hi je ko je se po sle pre tvo ri lo u pi ta nje nje nog op stan ka. Ili kao što je bi lo za nje ga 
usko ve za no ugar sko pi ta nje u Mo nar hi ji, (oba po seb no u epo hi ne u spe lih li be ral nih re-
vo lu ci ja i tzv. li be ral nih re vo lu ci ja na par če iz me đu 1848. i 1914). Ta ko je bi lo i u ve zi 
sa ju go slo ven skim i sa njim du bo ko po ve za nim is toč nim pi ta njem ko je je uklju či va lo i 
srp sko pi ta nje. Ju go slo ven ske i evrop ske isto ri o gra fi  je du gu ju se bi da poč nu op se žno i 
ozbilj no da se ba ve hr vat skim pi ta njem, po seb no za to što je ono svo jim ne pre ki nu tim 
ti nja njem, vi še pu ta u 20. ve ku, po slu ži lo za ru še nje po sto je ćeg „sta nja stva ri” na ju go-
slo ven skom pro sto ru i u ju go slo ven skoj dr ža vi, i ši re. I to sva ki put sa fa tal nim po sle di-
ca ma po po lo žaj i sud bi nu srp ske po pu la ci je na tim pro sto ri ma. Tu je i naj va žni ji smi sao 
i zna čaj ba vlje nja tim pi ta njem i za srp sku užu na uč nu i ši ru jav nost. Na rav no u sklo pu 
is tra ži va nja uzro ka ne u spe ha ju go slo ven skog pro jek ta, na ko me su Sr bi, ova ko ili ona ko, 
us tra ja li sko ro dva ve ka.

Ako po ku ša mo da od go vo ri mo ka da je otvo ren srp sko-hr vat ski su kob, ri val stvo i 
su kob dve dr žav ne i na ci o nal ne ide je mo der nog sa dr ža ja, na isto rij skom pro sto ru tzv. Tro-
jed ne kra lje vi ne, do ći će mo nu žno do Re vo lu ci je 1848. go di ne i po sle di ca ko je je njen 
slom u Hab zbur škoj mo nar hi ji imao na ju go slo ven skom pro sto ru. Ovo je va žno jer sva ko 
ob ja šnje nje na stan ka i otva ra nja hr vat skog pi ta nja u ši rem ju go slo ven skom kon tek stu 
po či nje tom pri čom. Autor knji ge Fran cu ska i hr vat sko pi ta nje 1914–1929. Mi ro Ko vač 
ni je mo gao da po beg ne od to ga, u ma ni ru već spo me nu tih „re vi zi o ni stič kih” po gle da na 
vla sti tu hr vat sku i srp sku isto ri ju. 

Već u sa mom Pred go vo ru (M. Ko vač, Fran cu ska i hr vat sko pi ta nje 1914–1929, str. 
7–11), iz la žu ći struk tu ru svo ga ra da, autor iz no si jed nu kon sta ta ci ju ko ja sa ma po se bi, 
i bez da ljeg či ta nja tek sta, iza zi va sum nju. On ka že ka ko u pr vom de lu svog ru ko pi sa 
go vo ri o po lo ža ju Hr vat ske uoči Pr vog svet skog ra ta, „a na po se o ne za u sta vlji vom ja ča-
nju ju go sla ven stva, ko je je uoči Sa ra jev skog aten ta ta po sta lo do mi nant na ide o lo gi ja u 
hr vat skoj po li tič koj eli ti”. Taj za klju čak, ko ji po či va na slo že noj struk tu ri či nje ni ca, ne ma 
ube dlji vu ar gu men ta ci ju, ni u iz vo ri ma ni u li te ra tu ri. Na pro tiv, i iz vo ri i li te ra tu ra, i sam 
sa dr žaj Ko va če ve knji ge nam po ka zu ju da je hr vat ska eli ta i in di vi du al no i grup no, kroz 
po li tič ke par ti je i dru ge or ga ni za ci je i in sti tu ci je, bi la iz ra zi to ide o lo ški ne kon zi stent na 
(ta kva su bi la i sva zna čaj na idej no-po li tič ka opre de lje nja), u svo jim po li tič kim opre de-

1) Mi ro Ko vač, Fran cu ska i hr vat sko pi ta nje 1914–1929, Dom i svi jet, Za greb, 2005, str. 137.
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lje nji ma kraj nje ne sta bil na, sklo na na glim dra ma tič nim obr ti ma, ne str plji va, u po tra zi za 
br zim efek ti ma svog po li tič kog de lo va nja. To mo že da go vo ri o dra ma tič nim okol no sti ma 
sve u kup nog eg zi sti ra nja u Hab zbur škoj mo nar hi ji u epo hi ve li kih li be ral nih na da nja i ne u-
spe ha od 1848. do 1914. go di ne ili o eko nom skoj be di i du hov noj uz ne mi re no sti agrar nih 
za jed ni ca (ka ko god da su se one ose ća le).1

U istom de lu Pred go vo ra se ta ko đe na vo de no ve isto rij ske sin tag me, dva su prot sta-
vlje na kon cep ta dr žav nog i na ci o nal nog uje di nje nja, Trum bi ćev kon cept uje di nje nja ko ji 
je do ži veo po raz, a to je do ve lo „do na stan ka pri kri ve ne Ve li ke Sr bi je za ko ju se za u zi mao 
Trum bi ćev po li tič ki pro tiv nik, pred sed nik sr bi jan ske vla de Ni ko la Pa šić”.2 Ti me se u da-
toj isto rij skoj si tu a ci ji („isto rij skim okol no sti ma”) tzv. hr vat ski fak tor iz jed na ča va sa tzv. 
srp skim fak to rom u uje di nje nju/stva ra nju za jed nič ke ju go slo ven ske dr ža ve. To je pro sto 
neo dr ži vo sa sta no vi šta osnov nih isto rij skih či nje ni ca ko ji ma se opi su ju ta da šnje okol no-
sti (ali je ra zu mlji vo kao pro jek to va nje sa vre me nih okol no sti, i po lo ža ja Sr ba i Hr va ta u 
nji ma, na pro šlost). 

Voj no i po li tič ki srp ski fak tor je imao sta tus i tret man sa ve zni ka, ko ji ni je bio po seb-
no zna ča jan ali ni be zna ča jan. Sta tus i tret man hr vat skog fak to ra je bio pot pu no raz li čit. 
On je vi đen i tre ti ran vi še kao ne pri ja telj ne go bi lo šta dru go. U po sled njim go di na ma 
ra ta, to kom 1917. i 1918. Hr va ti su ima li svo je pred stav ni ke u ino stran stvu, u Ju go slo ven-
skom od bo ru. Ali oni ni su bi li je di ni Ju go slo ve ni u nje mu, pa ni su je di ni od lu či va li u po-
li tič ko-pro pa gand nim pi ta nji ma. Si le An tan te, po sle 1917. i Sje di nje ne Ame rič ke Dr ža ve, 
do ne kle su lu ta le u svo jim opre de lje nji ma za i pro tiv ru še nja Hab zbur ške mo nar hi je. Si-
tu a ci ja na fron to vi ma je sve dik ti ra la. Bi lo je i po ku ša ja se pa rat nog mi ra sa Mo nar hi jom. 
Ka da su se i od lu či le za nje no ru še nje, nji ho vim re še nji ma su do mi ni ra li voj no-stra te ški 
in te re si, a ne ide je na ci o nal ne ili so ci jal ne prav de. Po sto ja lo je iz ve sno raz u me va nje za 
hr vat ski fak tor, za hr vat sko pi ta nje, ka ko se po če lo for mu li sa ti i otva ra ti u za vr šni ci ra ta.3 
Ru si ja ni je bi la vi še u ra tu, ni ti je bi la fak tor ko ji od lu ču je.4 Si le An tan te i SAD su po ka-
zi va le iz ve sno ko le ba nje oko ko nač ne od lu ke za ru še nje Mo nar hi je. Ju go slo ven ski od bor 
je po ka zi vao te žnju, pr vo pri kri ve nu pa po sle otvo re nu, da po sta ne le gi tim ni pred stav nik 
Ju go slo ve na Hab zbur ške mo nar hi je, kao i od bor ko ji je za stu pao in te re se Če ha i Slo va ka. 
To je zna či lo da ga sa ve zni ci pri zna ju kao ta kvog. Uz to je išlo pri zna nje voj nih for ma ci ja 
sa sta vlje nih od ju go slo ven skih de zer te ra iz austro u gar ske voj ske za „sa ve znič ku voj sku”. 
U pro le će i le to 1918. Ju go slo ven ski od bor je po čeo da ko or di ni ra svo ju ak tiv nost sa 
ak tiv no šću na rod nih vi je ća po ju go slo ven skim po kraj na ma. To je mo glo da do ve de do 
dvoj stva, Ju go slo ven ski od bor i srp ska vla da, u za stu pa nju ju go slo ven skih in te re sa u za-
vr šni ci ra ta i na bu du ćoj kon fe ren ci ji mi ra je bi la pri pre ma na. Po sle di ca to ga je mo gao 
da bu de su kob oko te ri to ri ja, oko raz gra ni če nja do od re đe nja šta je či je, ce nio je Pa šić i 
srp ska vla da, a i sa ve zni ci.5 Tu ni je bi lo mno go di le ma i okle va nja oko od lu ke da je Sr bi ja 

1) M. Ko vač, Fran cu ska i hr vat sko pi ta nje 1914–1929, Dom i svi jet, Za greb, 2005, str. 35–52.
2) M. Ko vač, Fran cu ska i hr vat sko pi ta nje 1914–1929, Dom i svi jet, Za greb, 2005, str. 7.
3) M. Ko vač ko ri sti gra đu ko ju smo i mi kon sul to va li ra de ći na ovoj te mi. Mi nistère des Af fa i res Etran ge-

res –Ar chi ves Di plo ma ti qu es (MAE-AD); Série Z–Euro pe 1918–1940, So us-série Autric her Doss. No./Vol. 50, 
Qu e sti on yugo sla vie, (ler Juin – 25me Sep te bre 1918), doc. – iz ju na, ju la, av gu sta i sep tem bra 1918. go di ne na 
re la ci ji MAE – Pa ris, AF Ro me, AF Lon dre, LS – Pa ris, LF – Fon te nay.

4) Ar hiv Ju go sla vi je (AJ), fond Mi ni star stva unu tra šnjih de la/po slo va, sv. b. b., dok b. b. (Ta ko đe bez da-
tu ma, u gru pi do ku me na ta o an ti dr žav noj de lat no sti). Taj do ku ment sa dr ži iz ja vu Mi je Mi šku li na, po zna ti jeg 
pra va ša iz Go spi ća, for mu li sa nu iz me đu fe bru a ra i ok to bra 1917. go di ne o to me ka ko će „de mo krat ska Ru si ja” 
bi ti „Ar hi me do va po lu ga” ko jom će se iz vo je va to ne za vi sna hr vat ska dr ža va. To su me se ci iz me đu Fe bru ar ske 
i Ok to bar ske re vo lu ci je 1917. go di ne u Ru si ji.

5) AD MAE, Série Z – Euro pe 1918–1940, So us-série Yougo sla vie; vol. 50, (isto kao nap. 17).
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pred stav nik i za stup nik in te re sa svih Ju go slo ve na i da je nje na voj ska sa ve znič ka voj ska 
ko ja je pod ne la zna čaj ne žr tve u bor bi pro tiv za jed nič kih ne pri ja te lja.1 Ni je bi lo go vo ra o 
rav no prav no sti hr vat skog i srp skog fak to ra u toj isto rij skoj si tu a ci ji. S fran cu ske stra ne tu 
ni je bi lo ozbilj nih di le ma, tek ma njih okle va nja zbog ita li jan skih in te re sa, i pra vo jed nih 
se ni je iz jed na ča va lo sa pra vom dru gih. Tu se vi di ka ko su po zi ci je iz po to njih isto rij skih 
si tu a ci ja, po seb no iz naj no vi je, pre ne te na opi sa nu isto rij sku si tu a ci ju. 

Po seb no tre ba na gla si ti da je po ku šaj otva ra nja hr vat skog pi ta nja u le to i je sen 1918. 
go di ne, uko li ko je i bi lo na go ve šta ja „raz u me va nja i do bre vo lje” na stra ni sa ve zni ka, a 
Ko vač je u tom pi ta nju na pra vio naj zna čaj ni ji is tra ži vač ki pro dor,2 pro pao pred sna gom i 
zna ča jem voj no-stra te ških in te re sa sa ve zni ka, po seb no Fran cu ske i Ita li je. Ne mo gu će je 
dru ga či je ob ja sni ti si tu a ci ju ko ja je pret ho di la i do ve la do „že nev skih raz go vo ra i spo ra zu-
ma” ka da je Pa šić ja sno po ka zao da raz u me za seb ne in te re se Ju go slo ve na iz Mo nar hi je, 
sprem nost da se do go vo ri, od no sno šta je tu bi lo srp sko a šta ju go slo ven sko, što je za u sta-
vlje no ras ce pom u srp skom vr hu i pre ba ci va njem te ži šta uje di nje nja na di na sti ju, voj sku 
i po li tič ke fak to re u sa moj ze mlji.3 Tu je Pa šić pr vi put pre do čio „Ju go slo ve ni ma” da i 
Sr bi ja, kao i oni, ima svo je za seb ne, uže in te re se. To je on da, kao i da nas, pro tu ma če no 
kao nje go vo od u sta ja nje od ju go slo ven skog pro jek ta, kao za go va ra nje „ve lo ko srp skog 
pro jek ta”. On je ta da na go ve stio i po čeo pre ci zno da for mu li še ka ko on vi di na čin-for mu 
ju go slo ven skog uje di nje nja: uve ća na Sr bi ja sa de lo vi ma Ju žne Ugar ske (Ba nat, Bač ka i 
Ba ra nja, tzv. „BBB” ka ko se to on da go vo ri lo), sa Cr nom Go rom i Bo snom i Her ce go vi-
nom uje di ni la bi se sa „ju go slo ven skim te ri to ri ja ma” Hab zbur ške Mo nar hi je. Že leo je, 
kao stra te ški ne po vo ljan, da spre či upra vo ona kav tok uje di nja va nja ka kav se od i grao, 
ko ji je pod ra zu me vao in di rekt no pri zna nje dr ža ve Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca (dr ža va SHS) 
u onom op se gu u kom se ona pro gla si la u ok to bru 1918. go di ne i u kom je hte la da iza đe i 
na me đu na rod nu sce nu tra že njem pri zna nja Ju go slo ven skog od bo ra za nje nog le gi tim nog 
pred stav ni ka.4

In te res si la An tan te je bio od lu ču ju ći, i kod Ita li ja na po ja čan rat nim is ku stvom i ši-
ro ko ras pro stra nje nim sta vom da se Hr va ti pri mar no tre ti ra ju kao ne pri ja te lji. Osnov ni 
voj no-stra te ški in te res, ko ji je uslo vio da no va dr ža va mo že bi ti ure đe na sa mo kao uni tar-
na, bio je da se spre či „si la zak ger man stva na oba le Ja dran skog mo ra”. Još u Pred go vo ru 
(str. 7–8), ka da opi su je sa dr žaj Tre ćeg di je la svo je knji ge za ko ji ve li da se „go to vo pot-
pu no te me lji na fran cu skoj ar hiv skoj gra đi”, Ko vač ka že da je to raz do blje (1918–1929) 
obe le že no „hr vat skim bun tom pod vođ stvom Stje pa na Ra di ća, ko ji se ubr zo pre tvo rio 
u na ci o nal ni po kret, srp skim (i fran cu skim) od ba ci va njem fe de ra tiv nog dr žav nog ure đe-
nja”. „Lajt-mo tiv” ce li ne fran cu ske gra đe za to raz do blje ko ja se od no si na glav na pi ta nja 
stva ra nja i or ga ni zo va nja ju go slo ven ske dr ža ve je upra vo taj da ta dr ža va ne mo že bi ti 
fe de ral na, jer kao ta kva ne mo že oba vlja ti ulo gu u si ste mu „la ce in tu re sla ve” (slo ven ski 
po jas) oko Ne mač ke. Gle da ju ći svu onu fran cu sku gra đu Ko vač ni je mo gao da to ne vi-

1) Ko vač pot pu no ig no ri še voj ni aspekt si tu a ci je ko ji je kao i u pret hod nim go di na ma ra ta, ta ko i to kom 
1918. go di ne od lu či vao o sve mu. Srp ski voj ni fak tor za nje ga ne ma ni ka kav zna čaj osim ka da mu se, bez do ka-
za, do de lju je ne ga tiv na ulo ga. Na stra na ma 132–136 pa do 139, gde se opi su je si tu a ci ja oko pro bo ja So lun skog 
fron ta to se ja sno vi di. Tu se go vo ri o „po bje di Sr ba nad Hr va ti ma”, „o po dje li plije na iz me đu Sr ba i Ta li ja na”, 
o Ame ri ci ko ja „ni je po sla la tru pe” da spa se Hr va te od Sr ba i Ta li ja na. 

2) M. Ko vač, n. d., str. 86–162. (Če tvr to i Pe to po gla vlje).
3) Ko sta St. Pa vlo witch, The First World War and the Uni fi  ca tion of Yugo sla via, Y u g o s l a v i s m. Hi sto-

ri es of a Fa ild Idea 1918–1992, (ed.) De jan Djo kić, Hurst&Com pany, Lon don, 2003, p. 27–42.
4) MAE – AD: Série Gu er re 1914–1918, doss. 159, 160, 161; MAE – AD : Série Z – Euro pe 1918–1929, 

So us-série Yougo sla vie, vol: 1–16, 17–30, 31–39, po seb no vol. 40 , 41. i 42. ko ji se od no se na Hr vat sku. 
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di. Fran cu sko je ob ja šnje nje da bi te fe de ral ne je di ni ce mo gle la ko da po sta nu pod lo žne 
ne mač kom uti ca ju i omo gu će nje go vo spu šta nje na oba le Ja dran skog mo ra. Ni je li se iza 
to ga kri la te žnja da se traj no za šti ti ita li jan ski in te res na is toč no ja dran skoj oba li, da se 
spre či da je nje no ne za do volj stvo u bu duć no sti ne od ve de na stra nu re vi zi o ni stič kih si la, 
i da se kroz po dr šku „ja čeg fak to ra” tj. mno go ve će i ja če dr ža ve i dru štva traj no za šti ti 
in te res Fran cu ske, ko ji se tu u pot pu no sti po kla pao sa ita li jan skim in te re som.1 

Ova kvi sta vo vi Fran cu ske, o ure đe nju ju go slo ven ske dr ža ve ko ja se stva ra la, u kraj-
njoj li ni ji su bi li re zul tat ra ta, ali i ide ja i pla no va o po li tič kom pre u re đe nju ju go i sto ka 
Evro pe ko ji su da ti ra li od 1906. go di ne. O to me go vo ri i Mi ro Ko vač u Dru gom po gla-
vlju Pr vog di je la pod na slo vom „Hr vat sko-srp ska su rad nja: put pre ma ju žno sla ven skom 
uje di nje nju (od po čet ka XX Sto lje ća do 1914.)”, (str. 35–55). Šarl Lo a zo, Ste fan Pi šon i 
Ro ber de Bi li (Char les Lo i se au, Step ha ne Pic hon, Ro bert de Billy) su bi li one pu bli ci ste 
i di plo ma te ko je su pro mo vi sa le te ide je. Ita li jan ska ide ja/plan o po li tič kom pre u re đe nju 
ju go i stoč ne Evro pe je bio „Ve li ka Ma đar ska”, a fran cu ski „Ve li ka Ju go sla vi ja”. Ka da su 
Šarl Lo a zo i Žo zef de Fon te ne (Jo seph de Fon te nay)2 1906. is ta kli kao „pro kla mo va ni 
cilj” an ti ger man ski blok na ju go i sto ku Evro pe, Mi ro Ko vač za klju ču je da je to bi la rad nja 
ko ja je pret ho di la stva ra nju Ju go sla vi je. Pri tom na vi še me sta ci ti ra Lo a zoa „... da ta mo 
po sto ji le pe za in te re sa ko je tre ba uve za ti, na pra vom mje stu, na naj bo ljem mje stu, go vo re-
ći ze mljo pi sno i po li tič ki, pro tiv Ne mač ke i Austri je”. Da lje ka že: „Ne bi smo li čak tre ba li 
na sto ja ti da udru ži mo svo je in te re se s oni ma ma đar skog i hr vat skog na ro da, ne po sred nih 
su sje da bal kan skih dr ža va, ka ko bi smo pru ži li ot por nje mač koj po li ti ci, ko ja te ži pri stu pu 
is toč nom Sre do ze mlju na nji ho vu šte tu, baš kao što na na šu šte tu te ži pri stu pu za pad nom 
Sre do ze mlju.” Pra te ći ovu li ni ju fran cu skih in te re sa, osta je ne ja sno za što ni je mo gao da 
za klju či da ta no vo stvo re na ju go slo ven ska dr ža va ni je mo gla bi ti do uni tar na. Ko vač je 
te ži šte u pro jek to va nju te dr ža ve kao uni tar ne sta vljao na srp sku stra nu, kao iz raz vo lje, 
in te re sa i te žnji srp skih po li tič kih kru go va, do ne kle i voj nih, dok dru ge ne spo mi nje. Po-
se ban je na gla sak u tom smi slu na lič no sti Ni ko le Pa ši ća, ko ji se opi su je kao po li ti čar i 
čo vek ne spo so ban da vla da u dru ga či jem kon tek stu od onog u pred rat noj Sr bi ji. 

Ko va čev Pred go vor je za ni mljiv i zbog eks pli cit nog is ka za o „na šem shva ća nju ulo-
ge isto ri o gra fi  je” (str. 8). Tu ci ti ra Ni če o vu knji gu Ne su vre me na raz ma tra nja..., gde se 
ka že da je sva kom na ro du po treb no od re đe no po zna va nje pro šlo sti, ali da je ono „uvi jek 
po želj no sa mo u slu žbi bu duć no sti i sa da šnjo sti, a ne za to da osla bi sa da šnjost, ne za to da 
za tre vi tal nost bu duć no sti”.3 Po što je na gla sio da je va žno zna ti ka ko je stvo re na Kra lje vi-
na SHS, Ko vač je kon sta to vao da se „kon sta la ci je mi je nja nju i da sva ka no si no ve iza zo ve 
ko ji iz i sku ju no va rje še nja”, pa to va ži i za od no se iz me đu Hr vat ske i Fran cu ske. Po re di si-
tu a ci ju od pre 80 go di na, ka da je Pa riz „po dr ža vao” cen tra li stič ki ure đe nu ju go slo ven sku 
dr ža vu pod vođ stvom Be o gra da, za to što mu je na ju go i sto ku Evro pe tre bao oslo nac pro-
tiv mo gu ćeg oži vlja va nja ger man skog eks pan zi o ni zma (i što je za ni mlji vo ovu sin tag mu 
sta vlja pod na vo de), sa da na šnjom kon ste la ci jom/okol no sti ma ko je su dru ga či je. U njoj 
Ne mač ka i Fran cu ska već de ce ni ja ma ne gu ju usku sa rad nju i spro vo de po li ti ku po mi re nja 

1) Isto. 
2) Do 1906. g. je slu žbo vao u Be o gra du, a od 1906. do 1914.. bio ata še u Bu dim pe šti. Od 1917. do 1921. 

bio je am ba sa dor Fran cu ske pri srp skoj/ju go slo ven skoj vla di. Ro bert de Billy je do ju la 1917. go di ne bio ot-
prav nik po slo va fran cu ske vla de pri srp skoj vla di. O De Fon te nau vi de ti čla nak Vo ji sla va Pa vlo vi ća, „Une 
con cep tion tra di ti o na li ste de la po li ti que ori en ta le de la Fran ce. Le vi com te Jo seph de Fon te nay, en voyé pléni po-
ten ti a i re au près du roi Pi er re Ier Ka ra ge or ge vitch (1917–1921)”, Gu er res mon di a les et con fl its con tem po ra i nes, 
n° 193, 1999, p. 70–81.

3) Ra di se o knji zi pre ve de noj na srp ski: Fri drih Ni če, O ko ri sti i šte ti isto ri je za ži vot, Gra fos, Be o grad, 1977.
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i pre vla da va nja me đu sob nih an ta go ni za ma, uskla đu ju svo je spolj no po li tič ke sta vo ve, pa i 
one pre ma Hr vat skoj. Ta ko Fran cu ska da nas raz vi ja pri ja telj ske od no se pre ma Hr vat skoj. 
Zbog to ga je, ve li Ko vač, va žna mi sao o re la ti vi zo va nju isto rij skog na sle đa „da bi se pro-
na šla re še nja za no ve iza zo ve”. Da je to bi lo te ško i za jed nog Fran soa Mi te ra na vi di se 
iz be le ške ko ju na vo di Ko vač o raz go vo ru ko ji je sa njim vo dio Mi šel Ber ni je, je dan od 
mi ni sta ra spolj nih po slo va Fran cu ske iz po sled njih go di na.1 To je po zna to i iz sve do če nja 
Ibe ra Ve dri na ko je on iz no si u svo joj knji zi Les mon des de François Mi te ra nd.2 Ko vač 
ne ide da lje u ob ja šnja va nju raz lo ga ko ji su opre de li li Mit te rana da se pri klo ni ne mač kim 
re še nji ma na ju go slo ven skom pro sto ru i, još va žni je od to ga, ne vi di ono što je isto u raz-
li či tim isto rij skim si tu a ci ja ma/kon ste la ci ja ma, onoj iz vre me na Pr vog i Dru gog svet skog 
ra ta i iz me đu, i onoj iz po sled njeg gra đan skog ra ta u Ju go sla vi ji. Ono što je upa dlji vo isto 
u svim an ti ju go slo ven skim re še nji ma na za jed nič kom pro sto ru, a to su re še nja u ko ji ma 
uži na ci o nal no-dr žav ni in te res ni je uskla đen sa ši rim ju go slo ven skim in te re som, bi la je 
sud bi na Sr ba na tzv. isto rij skom pro sto ru Hr vat ske tj. sud bi na Sr ba iz Hr vat ske. Sem 
to ga, upa dlji vo je bi la vi dlji va či nje ni ca da bez ju go slo ven skog dr žav nog okvi ra ma le ju-
go slo ven ske na ci o nal ne dr ža ve od po li tič kog su bjek ta u ši rem kon tek stu po sta ju obje kat 
po li ti ke ve li kih si la.

U svom po ku ša ju re de fi  ni sa nja/re vi zi je sva tri in te gra tiv na fe no me na na ju go slo ven-
skom pro sto ru, Ko vač tu pr ven stve no mi sli na „hr vat stvo” i „ju go slo ven stvo”, dok se 
srp ska na ci o nal na i dr žav na ide ja u tek stu ja vlja kao mrač na ide ja i si la iz po za di ne, bez 
osnov nih i ključ nih či nje ni ca, bez ob ja šnje nja/in ter pre ta ci je. Čak ni u sklo pu ju go slo ven-
ske ide je i po kre ta, nje gov srp ski deo go to vo da ne ma ni ka kvu ulo gu, ako je su di ti po Ko-
va če voj na ra ci ji. On se go to vo is klju či vo ba vi ide o lo gi ja ma u Pr vom di je lu svog tek sta ko-
ji ina če no si na ziv „Po lo žaj Hr vat ske pri je Pr vog svjet skog ra ta”. Hr vat ska se tu uka zu je 
kao do bra pod lo ga za ide o lo ške bor be ko je cve ta ju na be zna čaj no sti „hr vat skog fak to ra” 
u eko nom skom i po li tič kom smi slu. No Ko vač nam o to me go to vo ni šta ne go vo ri, kao ni 
o re ci di vi ma iz ve snog zna ča ja hr vat skog fak to ra u voj nom smi slu. (Po sto ji ja sna i vi dlji-
va ten den ci ja u Ko va če vom tek stu, ko ju je on pre u zeo iz hr vat ske isto rij ske na ra ci je za 
pe riod 1849–1918, da se kri vi ca za hr vat ske ne u spe he pri pi su je Sr bi ma, upi su je u „srp ski 
greh”). Da li se sve sno za ne ma ru je onaj deo isto ri je ko ji bi nam omo gu ćio da shva ti mo 
za što pro stor Tro jed ni ce (Kra lje vi na Hr vat ska i Sla vo ni ja) ni je mo gao da po slu ži za in te-
gra ci ju ju go slo ven skog pro sto ra ni na hr vat skim ni na ju go slo ven skim pret po stav ka ma. 
Smi sao ide ja i pla no va za pre u re đe nje evrop skog ju go i sto ka na sta lih u kru gu fran cu skih 
pu bli ci sta i di plo ma ta 1906. le ži u to me da se pro me ni to za par lo že no po li tič ko i sve u kup-
no sta nje. Lo a zo je u fe bru a ru 1906. go vo rio da „taj po kret” (mi sli na Ri ječ ku re zo lu ci ju, 
za jed nič ku po li tič ku plat for mu Ma đa ra i Hr va ta ko joj su pri šli i Sr bi) ni je to li ko za ni mljiv 
s fran cu skog sta no vi šta po pro me na ma ko je mo že une ti u unu tra šnji po re dak Austro u gar-
ske mo nar hi je, ko li ko po svo joj pri ro di pro te sta i oštre kri ti ke slo ven skog sve ta pro tiv 
ne mač ke he ge mo ni je u Hab zbur škom car stvu.3

U okvi ri ma Hab zbur ške mo nar hi je hr vat ski či ni lac, za pra vo tzv. hr vat ski pro stor i 
lju di na nje mu po seb no (ili kao deo ju go slo ven skog pro sto ra za pra vo srp sko-hr vat sko-
mu sli man skog), bio je pri mer voj ne, eko nom ske i po li tič ke eks plo a ta ci je i ma ni pu la ci je 
du gog tra ja nja, ko ja je stra te ški one mo gu ći la da bi lo „na ci o nal na Hr vat ska” ili „isto rij ska 

1) M. Ko vač, n. d., str. 9.
2) Hu bert Védri ne, Les Mon des de François Mit te rand, Fayard, Pa ris, 1996.
3) AD – MAE, Série Pa pi ers d’agents, Billy; sv. 65, pi smo iz fe bru a ra 1906, Lo i se au – ne i den ti fi  ko va nom 

fran cu skom mi ni stru, str. 10.
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Tro jed na Kra lje vi na” (Kra lje vi na Hr vat ska, Sla vo ni ja i Dal ma ci ja) u pr vim po volj ni jim 
isto rij skim si tu a ci ja ma po sta ne cen tar oku plja nja Ju go slo ve na. Po seb no je za ni mlji va tvo-
re vi na bi la Voj na gra ni ca – Kra ji na, gde su se srp ska, hr vat ska i ju go slo ven ska ide ja i 
po kre ti ja vi li za seb no i u spe ci fi č nim for ma ma.1

Po stig nu ća naj u že sa rad nje srp sko-hr vat skog po kre ta u Kra ji ni i Tro jed ni ci i srp skog 
u tzv. Ju žnoj Ugar skoj to kom Re vo lu ci je 1848–49. go di ne su bi la po ni šte na uz mi ca njem 
Hab zbur ške mo nar hi je u Ita li ji (1858–59) i Ne mač koj (1866), i Beč se na ga đao sa Bu dim-
pe štom na ra čun Ju žnih Slo ve na. Pr vo je 1859. go di ne uki nu to Voj vod stvo Srp sko i Ta mi-
ški Ba nat, a on da je Austro u gar skom na god bom 1867. i Hr vat sko-ugar skom na god bom 
1868. go di ne Kra lje vi na Hr vat ska i Sla vo ni ja sve de na na vr lo sku če nu auto no mi ju u okvi-
ru „Ve li ke Ugar ske”, što je bi lo u pot pu nom ne skla du sa nji ho vim am bi ci ja ma i že lja ma. 
Tu je po li tič ki ži vot, u uslo vi ma op šte ma đa ri za ci je, uzeo pa ra dok sa lan pra vac: na unu-
tra šnjem pla nu Ma đa ri su bi li ul tra kon zer va tiv ni, a pre ma Be ču su stal no po ja ča va li svoj 
pri ti sak za ne za vi sno šću. Ma đu tim, du al ni si stem je oču van i u uslo vi ma voj ne oku pa ci je 
Bo sne i Her ce go vi ne 1878. go di ne i po sle nje ne anek si je 1908, gde se upra vlja lo za jed nič-
ki, uz oču va nje be gov skog si ste ma vla sti, a to je zna či lo oču va nje fe u dal nih od no sa.

Pro stor Kra lje vi ne Hr vat ske i Sla vo ni je je bio re pli ka ma đar skih ul tra kon zer va tiv nih 
re ži ma ka ko su se sme nji va li u Bu dim pe šti. I tu je po li tič ki i uop šte dru štve ni tok uzeo 
pa ra dok sal ni pra vac. S jed ne stra ne su lju bo mor no ču va ne iura mu ni ci pa lia, a s dru ge 
stra ne je po sta ja la oče vid na ne moć da se pro stor ele men tar no sa ču va od ger ma ni za ci je i 
ma đa ri za ci je. U pre la znom pe ri o du od hab zbur škog uz mi ca nja u Ita li ji 1859, či me je za-
vr še na de ce ni ja Ba ho vog ap so lu ti zma, nu žno sti na god be sa Ma đa ri ma, uki da nja Voj vod-
stva Srp skog i Ta mi škog Ba na ta, pa do stva ra nja na god bi 1867. i 1868. go di ne, otvo ren 
je svom sna gom srp sko-hr vat ski su kob i do bio je sve po jav ne ob li ke ko ji će se re pli ci ra ti 
to kom 19. i 20. i do če ka ti i 21. vek. Za obe isto ri o gra fi  je je za to va žni je ne go ika da pre da 
ob ja sne su šti nu tog su ko ba da bi raz u me le nje gov fa ta lan is hod. Ne ma raz u me va nja sa vre-
me nih do ga đa nja bez po mnog is pi si va nja isto ri je tog su ko ba i tu ma če nja nje ne su šti ne.

Su šti na srp sko-hr vat skog su ko ba u Har zbur škoj mo nar hi ji u vre me du al nog si ste ma, 
ka da je ne što ma nje oja ča na dr žav nost tzv. Tro jed ni ce a uki nu ta jed na dr žav nost sa srp-
skim obe lež jem, je su kob te dve ide je, jed na ko sti i rav no prav no sti. On da šnja hr vat ska 
vla da ju ća eli ta na če lu sa „na rod nim ba nom” Iva nom Ma žu ra ni ćem (1873–1880) je po ku-
ša la da po sta vi te me lje mo der nog dru štva da ju ći mu či sto hr vat ska na ci o nal na obe lež ja 
a ko ri ste ći kao op šti okvir ide ju jed na ko sti. Autor Mi ro Ko vač to zgod no for mu li še kao 
„mo der ni zi ra nje upra ve i ge ne ra li zi ra nje puč ko škol ske na sta ve”.2 Ta eli ta je tra ži la br zu 
„re in kor po ra ci ju” Voj ne Kra ji ne i u bli skoj bu duć no sti pri klju če nje Bo sne i Her ce go vi ne, 
ko ju je Mo nar hi ja upra vo bi la oku pi ra la, po što je usta nak u njoj bio skr šen. (Fran cu ski 
na uč nik Ežen Pi tar je sma trao da su har zbur škom oku pa ci jom Bo sne i Her ce go vi ne „ka-
to lič ki Hr va ti” pri do bi je ni za Po du nav sku mo nar hi ju).3 Op šti okvir do ga đa nja (pre li va nje 
srp skog usta nič kog po kre ta 1875–1878. na pro stor Kra ji ne) i po seb ne te žnje ove eli te su 
uči ni li da nji ho ve me re do bi ju gru be for me an ti srp ske po li ti ke kro a ti za ci je, onih za jed ni-
ca u njoj ko je su se već ose ća le srp skim. Srp ska po li tič ka eli ta, ali i srp ske za jed ni ce, su 
pru ži le ot por ovo me bo re ći se pre ko ide je rav no prav no sti za oču va nje ma kar de la svo je 

1) Dra go Rok san dić, „Sr bi u Hr vat skoj od 15. sto lje ća do na ših da na”, Vje snik – po seb no iz da nje, Za greb, 
1991.

2) M. Ko vač, n. d., str. 25–30.
3) M. Ek me čić, Vi še od voj nih sa ve zni ka 1914 (Pri log o fran cu skom iz u ča va nju et nič ke pri ro de Ju go slo ve-

na), u: Ogle di iz isto ri je, Be o grad, 2002 (dru go iz da nje), str. 191–221.
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raz li či to sti. Trebalo je da budu ravnopravna na ci o nal na ime na i na zi vi jed nog te istog 
je zi ka ko jim su go vo ri li, re li gi je, pra vo na vla sti te ško le, pa je i pra vo na ne ki ob lik dr-
žav no sti tre balo da bu de isti. Oda tle te žnja srp ske vla da ju će eli te u Kra lje vi ni Hr vat skoj 
i Sla vo ni ji u Ku e no voj epo hi (1883–1903) da ne koj od žu pa ni ja, pre sve ga Srem skoj i 
Lič ko-kr bav skoj da srp sko obe lež je.1

Na pre lo mu iz 19. u 20. sto le će u po li ti ku je ušla jed na no va ge ne ra ci ja ko ja je re vi ta-
li zo va la ju go slo ven sku ide ju, i kao na ci o nal nu i kao dr žav nu, po ve zu ju ći ide ju jed na ko sti 
sa ide jom rav no prav no sti. Nji ma je ma nje va žno bi lo da li će na ju go slo ven skom pro sto ru 
bi ti or ga ni zo va na ju go slo ven ska na ci o nal na dr ža va ili dr ža va gra đa na ju go slo ven skog 
pro sto ra, od ide je da taj pro stor i lju di na nje mu mo ra ju da se or ga ni zu ju i de fi  ni šu pre ma 
spo lja, pre ma „ne ju go slo ven skom okru že nju” ko je su vi de li kao iz ra zi to ne pri ja telj sko u 
na ci o na li stič koj at mos fe ri pre lo ma 19. u 20. sto le će. Ju go slo ven stvo kao od re đe nje „pre-
ma spo lja” je ima lo ap so lut ni pri o ri tet u po re đe nju sa mut nim ose ća nji ma raz u me va nja i 
na klo no sti jed ne ju žno slo ven ske za jed ni ce pre ma onoj dru goj.

Ju go slo ven sko pi ta nje je, od ka ko se ja vi lo u hab zbur škom i evrop skom kon tek stu, 
bi lo kao Ja nus iz grč ke mi to lo gi je, ima lo je uvek dva li ka, ali se za pra vo ra di lo o jed nom 
pi ta nju. 

To pi ta nje se po sta vlja lo iz hab zbur ške per spek ti ve kao pi ta nje pre sve ga dr žav no-
prav ne re or ga ni za ci je pro sto ra ko ji su u okvi ri ma Mo nar hi je na se lja va li Ju žni Slo ve ni.2 
U eko nom skom, dru štve nom i kul tur nom po gle du to su uvek bi li naj za ba ta lje ni ji kra je vi 
Mo nar hi je. Re or ga ni za ci ja je, kao i u du bljoj pro šlo sti, i na po čet ku 20. sto le ća ima la bli-
žu ili da lju, ali uvek voj nu po za di nu i smi sao. I na po čet ku 20. sto le ća pro stor je tre balo 
da po slu ži za agre siv ne i osva jač ke voj ne pla no ve.3 

Iz evrop ske per spek ti ve, pre sve ga fran cu ske, op ser vi ra nje i per cep ci ja ju go slo ven-
skog pro sto ra i lju di na nje mu je bi la vi še stru ko osmi šlje na. Fran cu sku na u ku je in te re-
so va lo jed no, a dr ža vu dru go. Če sto su se ova dva in te re so va nja, ili in te re sa, spa ja la ili 
uza jam no pod sti ca la. Fran cu ska na u ka je da va la ši ra, traj ni ja, zna čaj ni ja ob ja šnje nja u 
obla sti an tro po ge o gra fi  je, et no lo gi je, knji žev no sti i je zi ka, isto ri je, dru štva i po li ti ke, dok 
je u po sma tra nju i tu ma če nju pro sto ra di plo ma ta i dru gih ko ji su ra di li za dr ža vu do mi ni-
rao ge o stra te ški in te res.4 

Iz nu tra, „ju go slo ven sko pi ta nje” je ima lo du blju pod lo gu u spo zna ja ma, i su bjek tiv-
nim i objek tiv nim, o je din stve nom et nič kom po re klu za jed ni ca ko je su na se lja va le tzv. 
za pad ni Bal kan, (ka ko se to da nas ka že a što je za me na za ono što se to kom 20. sto le ća 
na zi va lo ju go slo ven skim pro sto rom). Ono je na sta lo iz ne mo ći ma lih slo ven skih za jed-
ni ca-na ci ja na tom pro sto ru da sa mo stal no raz re še ne po volj ne okol no sti, i spo lja šnje i 
unu tra šnje, svog po sto ja nja. Da po sta nu od objek ta su bje kat evrop ske po li ti ke i da pre ma 
evrop skim uzo ri ma osmi sle svoj na ci o nal ni i kul tur ni iden ti tet, kao i mo guć no sti svo ga 
raz vo ja.

1) Gor da na Kri vo ka pić-Jo vić, „Sr bi u Hr vat skoj pre ma hr vat skoj dr žav noj ide ji na pre lo mu 19. i 20. sto le-
ća”, Di ja log po vje sni ča ra/isto ri ča ra 5 (Her ceg No vi, 2 – 4. ožuj ka 2001), Za greb, 2002, str. 173–191.

2) An drej Mi tro vić, Pro dor na Bal kan i Sr bi ja 1908–1918. Sr bi ja u pla no vi ma Austro-Ugar ske i Ne mač ke 
1908–1918, No lit, Be o grad, 1981.

3) Oscar Jas zi, The Dis so lu tion of the Hab sburg Mo narchy, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go and 
Lon don, 1971.

4) M. Ek me čić, „Vi še od voj nih sa ve zni ka 1914 (Pri log o fran cu skom iz u ča va nju et nič ke pri ro de Ju go slo-
ve na)”, u: Ogle di iz isto ri je, Be o grad, 2002 (dru go iz da nje), str. 191–221; E. Ada movsky, „Euro-Ori en ta lism 
and the Ma king of the Con cept of Eastern Euro pe in Fran ce, 1810–1880”, The Jo ur nal of Mo dern Hi story, 77 
(Sep tem ber 2005), str. 591–628.
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Go to vo svi ju go slo ven ski na ci o nal no-po li tič ki po kre ti su do če ka li po če tak dva de se-
tog ve ka sa pro gra mi ma ko ji su po či nja li sa po zna tom sin tag mom „slo bo da spo lja, slo bo-
da iz nu tra”.1 Po ve zi va nje unu tar ju go slo ven skog pro sto ra je na gla še no po sta lo ži vot na i 
po li tič ka nu žnost u okol no sti ma du bo ke evrop ske po de lje no sti i su prot sta vlje no sti nje nih 
ve li kih, ali i ma lih na ci o na li za ma, ko ji su ima li agre siv nu i ra zor nu sna gu. Da kle, ju go slo-
ven ski pro stor se pre u re đi vao, pre sve ga vla sti tim sna ga ma (za to je to ure đe nje iz gle da lo 
ta ko tra lja vo), u uslo vi ma du bo ko po de lje ne, me đu sob no su prot sta vlje ne, unu tar svo jih 
gra ni ca agre siv ne Evro pe, van njih oda ne im pe ri jal nim osva ja nji ma. Glav na ne moć, u 
oba na ve de na prav ca, ko ju su is po lji li uži ju go slo ven ski na ci o na li zmi, pre sve ga srp ski 
i hr vat ski, bi la je to što ni su us pe li u svom in te re su i „na vre me” da raz re še „ostat ke is-
toč nog pi ta nja”, od no sno pi ta nje Bo sne i Her ce go vi ne i Sta re Sr bi je (Ko sov ski vi la jet) 
i Ma ke do ni je. Re še nje pi ta nja Bo sne i Her ce go vi ne u ko rist Austro u gar ske mo nar hi je, a 
pi ta nja Sta re Sr bi je i Ma ke do ni je u ko rist Sr bi je, stvo ri lo je za pa lji vu si tu a ci ju na Bal ka nu 
i u sred njoj Evro pi, u ko joj se či ni lo da su obe stra ne na do mak ci lja. To je tre nu tak ka da je 
ma la bal kan ska dr ža vi ca kao što je bi la Sr bi ja, to li ko go di na obje kat ar bi tri ra nja ve li kih 
si la, po sta je „ju go slo ven ski pi je mont”.

Ko vač nam ce lu ovu slo že nu voj no-stra te šku i po li tič ko(-eko nom sku) si tu a ci ju pri ka-
zu je kroz ide o lo ške su ko be ma lih hr vat skih i srp skih po li tič kih par ti ja, gru pa i po je di na-
ca. Do sta go vo ri o idej nim iz vo ri šti ma glav nih hr vat skih po li tič kih sna ga ko je ne pe kid no 
tra ju od 60-ih go di na 19. ve ka i do če ku ju po če tak Pr vog svet skog ra ta, uz po ja vu ne kih 
no vih po kre ta, ka to lič kih pre sve ga, ko je on uop šte ne spo mi nje. Iako bi tu mo gao da nam 
po nu di od go vor na pi ta nje za što Za greb i Tro jed ni ca ni su ta da po slu ži li kao cen tar za 
oku plja nje i in te gra ci ju ju go slo ven skog pro sto ra u Mo nar hi ji. Kod nje ga ne ma evrop ske 
per spek ti ve u osnov nom pred sta vlja nju idej nih iz vo ri šta ni pra va štva, ni ju go slo ven stva, 
a ka mo li po li tič kih or ga ni za ci ja i po kre ta kod Sr ba u Mo nar hi ji i ši re, za ko je ne ko ri sti 
ni naj no vi ju li te ra tu ru.2 Po re klo, ide je i de lo va nje An te Star če vi ća su ta ko pred sta vlje ni 
da pot pu no pri kri va ju nje go vu in spi ra ci ju ra si stič kim te o ri ja ma Žo ze fa de Me tra (1819, 
Du Pa pe) i Ar tu ra Go bi noa (1853, Es sai sur inéga lité des ra ces hu ma i nes). Oni su stvo ri-
li te o ri je o Sr bi ma kao pri pad ni ci ma in fe ri or ne vi zan tij ske ci vi li za ci je i ni že ra se, i ka ko 
is ti če Ek me čić, to su bi li je di ni iz vo ri iz ko jih je ta te o ri ja pro cve ta la. On da lje ka že da je 
Go bi no svo jim ob ja šnje njem zna če nja „le mot Serb” bez sum nje in spi ri sao knji gu An te 
Star če vi ća Ime Serb iz 1868. go di ne.3 Za istu knji ži cu Ko vač ve li da je na pi sa na 1852. 
go di ne i ob ja vlje na 1868! Star če vić je u „ime nu Serb” vi deo ko ren la tin skog iz ra za za 
ro bo ve, na su prot Hr va ti ma kao nor dij skoj ra si (bez na zi va) ko ja je je di na na tom pro sto-
ru do ne la vla da ju ću kla su plem stva. Ra si stič kim te o ri ja ma je fran cu ska an tro po lo gi ja na 
po čet ku 20. ve ka su prot sta vi la na u ku o ra sa ma, či ji je glav ni za klju čak bio da ne po sto je 
vi še i ni že ra se, in fe ri or ne i su per i or ne. Sa da šnji gra đan ski rat u Ju go sla vi ji je oži veo 
ra si stič ke te o ri je o ra snoj i ci vi li za cij skoj in fe ri or no sti Sr ba, ko je su pro cve ta le na kon 
po čet ka ra ta 1914. go di ne. 

1) V. Kre stić i R. Lju šić, „Pro gra mi i sta tu ti srp skih po li tič kih stra na ka do 1918. go di ne”, Knji žev ne no vi ne 
Be o grad, 1991.

2) G. Kri vo ka pić-Jo vić, Srp ska na rod na sa mo stal na stran ka 1903–1914, SKD „Pro svje ta”, Za greb, 2000; 
Ran ka Ga šić, „No vi kurs” Sr ba u Hr vat skoj, SKD „Pro svje ta”, Za greb, 2001; Ni ves Ru me njak, Srp ski za stup-
ni ci u Ban skoj Hr vat skoj. Okvir za ko lek tiv nu bi o gra fi  ju 1881–1892, SKD „Pro svje ta”, Za greb, 2003; Ivan 
Ju ri šić, Mi lan Ma ti je vić i Go ran Ni kić, Srp ske ško le i is tak nu ti srp ski uči te lji u Hr vat skoj do 1941. go di ne, SKD 
„Pro svje ta”, Za greb, 2005.

3) M. Ek me čić, „Vi še od voj nih sa ve zni ka 1914 (Pri log o fran cu skom iz u ča va nju et nič ke pri ro de Ju go slo-
ve na)”, Ogle di iz isto ri je, Be o grad, 2002, str. 200–201.
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Star če vi će vo ne pri ja telj stvo pre ma Sr bi ma i ne pri zna va nje nji ho ve isto rij sko-po li tič-
ke in di vi du al no sti Ko vač ob ja šnja va kao re ak ci ju, „u ve li koj me ri”, na ve li ko srp ske ose-
ća je Sr ba iz Ju žne Ugar ske „ute me lje ne na po čet nim, po gre šnim shva ća nji ma sla vi sta 
Ša fa ri ka ‘da je ime Srb bi lo sta ro za jed nič ko ve ćeg di je la Sla ve na.’ Star če vić je ri ječ 
‘Sla vo serb’, ko joj je Kol lar bio dao po zi ti van pri zvuk, ra bio za ozna ča va nje ‘lju di ni skih 
osje ća ja u svim na ro di ma’, a po seb no svo jih po li tič kih ne pri ja te lja. To što je Star če vić 
upor no ne gi rao po vje sno-po li tič ku in di vi du al nost Sr ba bi lo je ra zu mlji vo s ob zi rom na 
nje go vu od luč nost da afi r mi ra hr vat stvo...”1 Ov de je kraj nje ume sno za pi ta ti se, bar ka da 
je Ko va če va in ter pre ta ci ja u pi ta nju, a i ši re bu du ći da se on po zi va i ci ti ra M. Gross, W. 
D. Behschnit ta, Ivu Pi la ra, ni je li afi r ma ci ja hr vat stva ostva ri va na kroz ne gi ra nje srp stva? 
Da li je srp sko pi ta nje za Hr va te pi ta nje iden ti te ta?

I ka da go vo ri o ju go slo ven stvu, Ko va ču ne ka ko iz mi če evrop ska per spek ti va u po-
sma tra nju. Ono li ko ko li ko mu je bi lo po treb no da is tak ne isto rij ski zna čaj pra va štva, 
to li ko mu je tre ba lo da uma nji isto rij ski zna čaj ju go slo ven stva. Za pra va še ka že da su 
ima li uspe ha u ši re nju ide je „po vi je sne i ne za vi sne Hr vat ske” u Hr vat skoj i Sla vo ni ji, ali 
je pra va ška ide o lo gi ja bit no uti ca la i na ar ti ku li sa nje „hr vat skog na ci o nal nog osje ća ja” u 
Dal ma ci ji, Is tri i Bo sni. Za „ju go slo vjen stvo” ka že da je „ide o lo ška kon struk ci ja” „kle-
rič kog tan de ma” Jo si pa Jur ja Štro sma je ra i Fra nje Rač ko ga ko ji su kul tur no, du hov no i 
po li tič ki de lo va li u prav cu ju go slo ven skog/ju žno slo ven skog i po li tič kog je din stva. Da lje 
ka že da je „gle da ju ći una trag” kon cept Fra nje Rač ko ga imao fun da men ta lan uti caj na 
raz voj hr vat ske na ci je i to „ne sa mo za to što je ide ja na ci o nal nog i kul tur nog srp sko-hr-
vat skog je din stva pre vla da va la u raz mi šlja nji ma ve ći ne hr vat skih in te lek tu a la ca pri je i za 
vri je me Pr vo ga svjet sko ga ra ta te do ve la do stva ra nja pr ve Ju go sla vi je, ne go i za to što se 
pla men ko ji je za pa li la u du hu za pad nih po li ti ča ra i in te lek tu a la ca do da nas još ni je pot pu-
no uga sio”.2 Ne ma ni ka kvog sa dr ža ja, raz mi šlja nja, in ter pre ta ci je, za što su za pad ni in te-
lek tu al ci, po li ti ča ri, a mi bi smo do da li i na uč ni ci, vi de li taj pro stor kao je din stven i za što 
su lju de na nje mu vi de li i raz u me va li kao je dan na rod. Ne ma ni ka kvog pre do ča va nja mi-
ni mal ne isto ri je pri su stva fran cu ske di plo ma ti je na Bal ka nu i u ju go slo ven skim de lo vi ma 
Hab zbur ške mo nar hi je, ne ma po me na da ta di plo ma ti ja, uz broj no pri su stvo fran cu skih 
na uč ni ka, pu bli ci sta, si ste mat ski pro u ča va taj pro stor od Na po le o no vih ra to va, u do me nu 
et no lo gi je, an tro po lo gi je, ge o gra fi  je, lin gvi sti ke, isto ri je knji žev no sti i isto ri je; da se pom-
no pra ti šta se do ga đa na nje mu, po seb no iz per spek ti ve voj no-stra te ških in te re sa ve za nih 
za po li ti ku pre ma tri ma car stvi ma.

Ka da raz mi šlja o po li tič ko-dr žav nim re še nji ma bi sku pa Štro sma je ra ali i tzv. na rod-
nog ba na Iva na Ma žu ra ni ća i dru gih po li ti ča ra ko ji su va ži li za pred stav ni ke li be ral ne ili 
li be ral no-kon zer va tiv ne mi sli i opre de lje nja, Ko va ču ta ko đe ne do sta je evrop ska per spek-
ti va u nji ho voj pro ce ni. Iz mi če mu ko je su osnov ne li be ral ne ide je (kao rav no prav nost) 
ka da uop šte go vo ri o sta vu pre ma Sr bi ma, kao što mu iz mi če ka kav su stav li be ral ni po li ti-
ča ri ima li pre ma po sto je ćim dr žav nim tvo re vi na ma. Za to kraj nje neo d re đe no in ter pre ti ra 
austro-ju go sla vi zam jed nog Štro sma je ra ili po li ti ku kro a ti za ci je na rod nog ba na Ma žu ra ni-
ća. Re for mom škol stva ko ja je ob u hva ti la i srp sko-pra vo slav ne pa ro hij ske ško le, od u zev-
ši im ne sa mo „pa ro hi sko” ne go i ono „srp sko” obe lež je, Ko vač sma tra da je Ma žu ra nić 
„ge ne ra li zi rao puč ko škol sku na sta vu”, uz mo der ni za ci ju upra ve.3

1) M. Ko vač, n. d., str. 18.
2) M. Ko vač, n. d., str. 22.
3) M. Ko vač, n. d., str. 25.
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Zna čaj i smi sao voj no-stra te ških in te re sa Ita li je nu žno je mo rao bi ti raz ma tran u jed-
noj ova kvoj knji zi, za to što je, za jed no sa fran cu skim voj no-stra te škim in te re si ma, bio od-
lu ču ju ći za raz re še nje „ju go slo ven skog pi ta nja” i u okvi ru nje ga i „srp skog” i „hr vat skog 
pi ta nja”. Autor Mi ro Ko vač ni je mo gao da po beg ne od to ga da ce li nu, u toj isto rij skoj si-
tu a ci ji kom ple men tar nih fran cu sko-ita li jan skih (tzv. la tin skih) in te re sa, ne po sma tra kao 
„po pu šta nje” Fran cu ske pred ita li jan skim zah te vi ma, a na šte tu hr vat skih in te re sa. U toj 
isto rij skoj si tu a ci ji hr vat ski in te re si su raz u me va ni strikt no u sklo pu sa srp skim, od no sno 
či ni li su tzv. ju go slo ven ske in te re se i „ju go slo ven sko pi ta nje”. Fran cu ska (da li zbog Ita li-
je i Sr bi je ko je su joj bi le vi še od voj nih sa ve zni ka?) ni je do zvo lja va la da se ne ki „hr vat ski 
in te re si” iz dvo je iz ju go slo ven skog kom plek sa, čak ni da se cen tar ju go slo ven skog oku-
plja nja pre me sti u Za greb, iako je na kra ju is pa lo da se ju go slo ven sko uje di nje nje oba vi lo 
iz dva cen tra. Mi ro Ko vač u svo joj in ter pre ta ci ji za šti te hr vat skih in te re sa od ita li jan skih 
aspi ra ci ja Fran cu skoj do de lju je dis kret no ne ga tiv nu ulo gu, a Sr bi ji otvo re no ne ga tiv nu. 
Za Ita li ju za klju ču je da je bi la ne ki put dis kret no a ne ki put otvo re no za iz dva ja nje srp skih 
in te re sa iz ju go slo ven skih, što Mi ro Ko vač tu ma či kao nje no za la ga nje za „ma lu Ve li ku 
Sr bi ju”.1

Tu na sta ju naj ve će pro iz volj no sti u nje go vom tek stu, jer on ni na jed nom me stu ne-
ma po tvr du u iz vo ri ma za svo je po je di nač no i op šte za klju či va nje o srp skoj ulo zi u za šti ti 
ju go slo ven sko-hr vat skih in te re sa, za pra vo te ri to ri je, na spram ita li jan skih zah te va. Po na-
vlja mo, on ni na jed nom me stu ne ma po tvr du o ne ka kvim spe ci jal nim ve za ma i od no si-
ma Pa ši ća i Sr bi je sa So ni nom i Ita li jom po pi ta nju ju go slo ven sko-hr vat skih te ri to ri ja. 
Fla grant ni pri me ri su na 105. i 111. stra ni tek sta gde se pri ka zu je „po li tič ko, di plo mat sko 
i voj no de lo va nje ko je je do ve lo do ras pa da Dvoj ne Mo nar hi je i pro gla še nja Kra lje vi ne 
SHS 1. pro sin ca 1918. go di ne”.2 Autor tu na vo di da se to vi še stru ko de lo va nje po sle Rim-
skog kon gre sa (8–16. apri la 1918) kre ta lo uglav nom oko tri pi ta nja: pr vo, pro pa gan de na 
ita li jan skom fron tu i u hr vat skim i slo ve nač kim ze mlja ma Hab zbur ške Mo nar hi je, dru go, 
sud bi ne „ju žno sla ven skih” za tvo re ni ka i nji ho vog ras po re đi va nja na So lun skom fron tu i 
tre će, An tan ti nog pri zna nja Ju go slo ven skog od bo ra kao sa ve znič ke vla de. 

Iz me đu osta log i kao re zul tat sa ve znič ke pro pa gan de u ma ju me se cu 1918. go di ne, 
ne kih 20.000 ju go slo ven skih za ro blje ni ka se na la zi lo u ru ka ma Ita li ja na, ko ji su spre ča-
va li da se me đu voj ni ci ma vr ši slo ve nač ko-hr vat sko-srp ska pro pa gan da, od no sno ju go slo-
ven ska. Ne po pu stljiv stav ita li jan ske vla de osu di la je i Sr bi ja u de mar šu fran cu skoj vla di, 
gle da ju ći na to kao na po ten ci ra nje ver skih raz li ka me đu Ju go slo ve ni ma i pro vo ci ra nje 
ver skog pi ta nja. Mi ro Ko vač stav i po na ša nje Sr bi je tu ma či kao de lo va nje, ko je je otvo re-
no ili pri kri ve no, ali uvek bi lo pro tiv Hr va ta i „hr vat skog in te re sa”. Uvek, pa i na ovom 
me stu im pri pi su je „zad nje mi sli”, ali bez do ka za. Po što nam da je ob ja šnje nje za što su 
ta ko po stu pa li ita li jan ski vla da ju ći kru go vi, on do slov ce za „srp ske vla sti” i Pa ši ća ka že 
sle de će: „No ne tre ba se za va ra va ti o sta vu srp skih vla sti pre ma tom pi ta nju: to ni po što 
ni je zna či lo da su Pa šić i nje go vi sljed be ni ci od lu či li od u sta ti od prak se da sa si je ku sva ku 
ini ci ja ti vu ko ja je ima la za cilj ja ča nje po lo ža ja Trum bi će va od bo ra.”3 Tu ne ma ni go vo ra 
o smi slu i zna ča ju Trum bi će vih zah te va i ce lo kup ne po li tič ko-di plo mat ske ak tiv no sti za 
pri zna nje Ju go slo ven skog od bo ra za le gi tim nog pred stav ni ka Ju go slo ve na Austro u gar ske 
mo nar hi je, o to me ka kav je bio op šti smi sao i mo gu ći do ma ša ji odva ja nja ju go slo ven skog 

1) To se naj bo lje vi di na stra ni 105. Ko va če vog tek sta (M. Ko vač, n. d., str. 105), ma da je ra za su to po 
mno gim dru gim de lo vi ma tek sta. 

2) M. Ko vač, n. d., str. 103.
3) M. Ko vač, n. d., str. 105–106.
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po kre ta u Mo nar hi ji pod hr vat skim vođ stvom od Sr bi je, šta je to zna či lo za Sr bi ju, i uop-
šte ce li nu ju go slo ven skog po kre ta.

U no vom pa su su on na sta vlja ka ko se srp sko ne sla ga nje sa Ri mom mo že uglav nom 
ob ja sni ti na me rom Sr bi je da po ve ća de lo tvor nost svo je voj ske na So lun skom fron tu gde 
se spre mao pro boj. Po zi va ju ći se na tekst Pe tra Opa či ća „Srp ska voj ska na So lun skom 
fron tu i stva ra nje ju go slo ven ske dr ža ve” (u: Stva ra nje ju go slo ven ske dr ža ve 1918. Zbor-
nik ra do va pod ne tih na na uč nom sku pu u Ilo ku od 16. do 19. ma ja 1979, Be o grad, Na-
rod na knji ga, 1979, str. 122, ur. Ni ko la B. Po po vić), ko ji ci ti ra ta ko ne spret no da iza zi va 
za bu nu, on da lje ka že da je po sle dič ni smi sao po ve ća nja de lo tvor no sti srp ske voj ske tre ba-
lo da bu de ne sa mo oslo bo đe nje Sr bi je (on to for mu li še kao us po sta vlja nje srp ske ci vil ne 
upra ve „u svim de lo vi ma pred rat ne Sr bi je”, što ja ko pod se ća na sin tag me iz naj no vi jeg 
gra đan skog ra ta u Ju go sla vi ji) ne go i „po se da nje te ri to ri ja Austro-Ugar ske”. Sve to pre ma 
Pe tru Opa či ću ko ji se tu po zi vao na fran cu sko-srp ski do go vor iz 1916. go di ne. Kre šen do 
u za klju či va nju sa dr žan je u sle de ćo im re če ni ca ma : „Ta od red ba i obe ća nje ‘da će se pri 
re ša va nju ju go slo ven skog pi ta nja na kra ju vo di ti ra ču na o in te re si ma Sr bi je’ sve do če pre-
ma Ja sni Adler o to me da je Fran cu ska jam či la ’Sr bi ji pra vo oku pi ra nja Ju žnih Sla ve na 
Mo nar hi je’, či me je bla go slo vlje na pa ši ćev ska vi zi ja ju žno sla ven skog uje di nje nja pre ma 
ko joj bi Sr bi ja kao oslo bo di te lji ca ju žnih Sla ve na sa ma od re di la ob lik i ve li či nu no ve 
dr ža ve, tj. ob no vlje ne i pro ši re ne Sr bi je. To ob ja šnja va za što je po sto ja la naj ma nje jed na 
do dir na toč ka iz me đu srp skih i ta li jan skih in te re sa: od luč nost da se što vi še sma nji ulo ga 
Trum bi će va od bo ra te mu se odu zme sva ki po li tič ki le gi ti mi tet.”1 

Na ovu pro iz volj nu in ter pre ta ci ju do bro osmi šlje nog i pla si ra nog de mar ša srp ske 
vla de kod fran cu ske vla de u go re opi sa noj si tu a ci ji ita li jan ske „ne po pu stlji vo sti”, na do-
ve zu ju se još ve će pro iz volj no sti ka da se opi su je si tu a ci ja ko ja je usle di la. Od Rim skog 
kon gre sa u pr voj po lo vi ni apri la me se ca pa do po čet ka sep tem bra 1918. go di ne si tu a ci ja 
se po zi tiv no raz re ša va la za tzv. po tla če ne na ro de Mo nar hi je. Na me đu sa ve znič koj, fran-
cu sko-en gle skoj kon fe ren ci ji kra jem ma ja 1918. u Lon do nu de fi  ni tiv no se od u sta lo od 
mo guć no sti se pa rat nog mi ra sa Austro-Ugar skom, in ten zi vi ra na je pro pa gan da me đu tim 
po tla če nim na ro di ma Mo nar hi je u prav cu nji ho ve ma sov ne po bu ne, for mi ra ju se nji ho ve 
voj ne je di ni ce u sa ve znič kim ze mlja ma i pri zna ju se na ci o nal ni od bo ri u iz be gli štvu za 
le gi tim ne pred stav ni ke tih na ro da u ino stran stvu. To je me to da ko ja je pri me nje na i u 
slu ča ju Po lja ka i Če ho-Slo va ka. Ju go slo ven ski od bor je i tu je do šao u su kob sa srp skom 
vla dom ko ja je ima la iste aspi ra ci je i na ne ki na čin se već sma tra la pred stav ni kom Ju go slo-
ve na. Ona je bi la i osno va la Ju go slo ven ski od bor i za du ži pe riod ga i iz dr ža va la, da bi se 
on po sle fi  nan sij ski osa mo sta lio uglav nom iz dr ža van od ju go slo ven ske di ja spo re.2 

Pa šić je u le to i je sen 1918. go di ne (ju li, av gust i sep tem bar) shva tio da Ju go slo-
ven ski od bor ula zi u otvo re nu bor bu sa Sr bi jom oko vođ stva ju go slo ven skog po kre ta i 
uje di nje nja, po što je pro pao po ku šaj da se je dan zna ča jan broj čla no va od bo ra ko op ti ra 
u srp sku vla du. To je bi la ide ja fran cu ske vla de ko ju je Ju go slo ven ski od bor sa bo ti rao. 
Kod Ko va ča o to me ne ma po me na. Za tim je Pa šić po ku šao da de fi  ni še, i u di plo mat skim 
kru go vi ma i u fran cu skoj jav no sti, ko ja bi to bi la po zi ci ja Sr bi je u toj de li kat noj si tu a ci ji 
u ko joj je tre ba lo da od u sta ne od svo jih pro kla mo va nih rat nih ci lje va, pre sve ga onog o 
oslo bo đe nju i uje di nje nju svih Ju go slo ve na. Po što su iz ja ve, po na ša nje i di plo mat ska ak-

1) M. Ko vač, n. d., str. 106.
2) Ivan Či zmić, Ju go sla ven ski ise lje nič ki po kret u SAD i stva ra nje ju go sla ven ske dr ža ve 1918, Za greb, 

Sve u či li šte u Za gre bu – In sti tut za hr vat sku po vi jest, 1974.
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tiv nost Ju go slo ven skog od bo ra na če lu sa Trum bi ćem ja sno po ka zi va li da že le Sr bi ju da 
osta ve po stra ni, da im ona ne tre ba u po sti za nju ono ga što su Če ho-Slo va ci već do bi li, 
Pa šić je po ku šao da de fi  ni še ko ji bi to on da bi li no vi rat ni ci lje vi Sr bi je, no vi in te re si ko je 
bi ona kao sa ve znič ka dr ža va po ku ša la da za šti ti. Iz to ga se iz ro di la ona nje go va po zna-
ta for mu la ci ja da bi Sr bi ja uve ća na/oja ča na za te ri to ri je sa ve ćin skim srp skim sta nov ni-
štvom (na vo dio je Bo snu i Her ce go vi nu, Cr nu Go ru, Ba nat, Bač ku i Ba ra nju, pot pu no 
sve stan ne mo guć no sti da se po vu ku ja sne gra ni ce raz gra ni če nja iz me đu ju go slo ven skih 
na ro da) mo gla, uko li ko bi se ta ko do go vo ri li, da stu pi u ne ku vr stu dr žav nog sa ve za sa 
osta lim Ju go slo ve ni ma i nji ho vim u dr žav nom smi slu kon sti tu i sa nim te ri to ri ja ma. Pa ši će-
va ak tiv nost u ovom prav cu to kom sep tem bra i ok to bra me se ca 1918. go di ne pro gla še na 
je na mno gim stra na ma kao ve li ko srp ska pro pa gan da, pa ni sam autor tu ni je mo gao da 
po beg ne čak ni od fran cu skih do ku me na ta.1 Ce la ta Pa ši će va ak tiv nost se, pre ma Ko va-
ču, do ga đa la u ne koj vr sti do slu ha sa So ni nom i Ita li ja ni ma, sa ko ji ma je Sr bi ja de li la 
iste in te re se ko ma da nja ju go slo ven sko-hr vat skih te ri to ri ja.2 Je dan od naj či sti jih pri me ra 
ta kvih tvrd nji bez po zi va nja na do ku men te, ma kar oni sve do či li o to me i po sred no, je ste 
sle de ći : „No ka da je reč o Trum bi ću i nje go vim pri ja te lji ma ko ji ma je je di na utje ha bi lo 
to što je Pich on spo me nuo ‘ju go sla ven sku dr ža vu‘, či ni lo se da će nji ho va bor ba za ju-
žno sla ven sko uje di nje nje bi ti mno go te ža. Oni su na Rim skom kon gre su bi li u jed na kom 
po lo ža ju kao osta li dru go ra zred ni na ro di Austro-Ugar ske, da bi na kra ju osta li izo li ra ni i 
iz vrg nu ti s jed ne stra ne ne pri ja telj stvu ve ći ne ta li jan skog esta blis hmen ta, a s dru ge stra ne 
Pa ši će vim ‘pi je mont skim’ am bi ci ja ma ko je je Fran cu ska bi la volj na pri hva ti ti. K to me su 
ju žno sla ven ski emi gran ti mo ra li tr pje ti po slje di ce po vre me nog do slu ha iz me đu Pa ši ća i 
Son ni na. Znat ni ja po moć mo gla je, zna či, do ći sa mo s ne ke dru ge stra ne, bi lo od bri tan-
skog ili u pr vom re du od ame rič kog sa ve zni ka, bi lo iz unu tra šnjo sti Mo nar hi je u ob li ku 
ma sov nog ustan ka sta nov ni štva.”3

Ka da go vo ri o ulo zi ma so na u stva ra nju ju go slo ven ske dr ža ve, uglav nom u kon tek-
stu nji ho ve ne sklo no sti da po dr že „hr vat ske zah te ve”, autor Mi ro Ko vač je mno go ma nje 
sklon da sa ti me „špe ku li še”, o če mu nas otvo re no na ne kim stra ni ca ma oba ve šta va.4 
Ali on pom no iden ti fi  ku je u sva koj pri li ci ko ji je od ak te ra u „ju go slo ven skom pi ta nju” 
ma son i vr lo če sto je to onaj po da tak ko ji tre ba da nas na ve de da za klju ču je mo o zna ča ju 
ma son skih ve za u stva ra nju te dr ža ve u „no voj Evro pi”. Kao da je to bi la ona ne vi dlji va 
mre ža po ve za no sti i de lo va nja lju di ko ja je bi la va žni ja od vi dlji vih ide ja, po li tič kih po kre-
ta, po kre ta voj ske, ak tiv no sti jav ne di plo ma ti je.

Isto ri o graf ski sa dr žaj ko ji se kri je pod na slo vom Fran cu ska i hr vat sko pi ta nje 1914–
1929 još jed nom po ka zu je za što se ta ko ma lo ba vi lo fran cu skom per cep ci jom ju go slo ven-
skog pro sto ra i lju di na nje mu, kao i fran cu skom ulo gom u ju go slo ven skom uje di nje nju. 
No vi mo del Ju go sla vi je ko ji je iz gra đi van od 1945. go di ne na o va mo te me ljio se na dr ža vi 
ko ja je bi la stvo re na 1918–1921. go di ne, ali je bio su štin ski raz li čit od nje. Ni su sa mo 
ide o lo gi ja i zva nič ne dr žav ne ide je i sta vo vi spre ča va li ju go slo ven sku isto ri o gra fi  ju da se 
ba vi „fran cu skim fak to rom” ju go slo ven skog uje di nje nja i fran cu skim vi đe njem pro sto ra. 

1) MAE – AD, Série Z–Euro pe 1918–1940, So us-série: Autric he, Doss: N° 51, doc. pod na slo vom „Etat 
de la Qu e sti on Yougo-Sla ve a la da te du 31 Oc to bre 1918”. Bi li smo u mo guć no sti da ima mo na uvid isti do ku-
ment. 

2) Ce la ta si tu a ci ja je u Ko va če voj knji zi opi sa na na str. 111–126, po seb no 115–126. Na str. 123 se go vo ri 
o „pre šut nom srp sko-ta li jan sko-fran cu skom spo ra zu mu”.

3) M. Ko vač, n. d., str. 111.
4) Isto, str. 103.
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Ono što je Fran cu ska (na po čet ku 20. ve ka) per ci pi ra la kao za jed nič ke osno ve za uje di-
nje nje, no va ju go slo ven ska dr ža va je po če la dis kret no pa po sle sve vi dlji vi je da pri kri va 
u svim sfe ra ma dru štve nog ži vo ta: ge o graf ska lo gi ka tla po ko me su se Ju žni Slo ve ni 
ras pro str li, vi sok ste pen iz me ša no sti sta nov ni štva do tle da je ne mo gu će na pra vi ti ho mo-
ge ne en ti te te, isti za jed nič ki je zik, pri pad ni štvo is toj ra si, srod ne kul tu re sa di na mič nom 
ko mu ni ka ci jom, ne pre ki nu ti niz et nič ki, fol klor no, je zič ki slič nih ili istih za jed ni ca, ši-
ro ko ras pro stra nje na otu đe nost tih za jed ni ca od ur ba nih cen ta ra ko ji su ima li ma lo užeg 
na rod no-na ci o nal nog ili ši reg ju go slo ven skog obe lež ja. Jed no stav no re če no fran cu ska 
na u ka, pu bli ci sti ka, pu to pi sci, no vi na ri, di plo ma ti ja, dr žav ni ci su lju de na tom pro sto ru 
vi de li kao je dan na rod. Ja sno su vi de li ka kvu opa snost pred sta vlja ver ska po de lje nost 
sta nov ni štva, a Ežen Pi tar je na vi še me sta upo zo ra vao da „ne tre ba pot ce nji va ti po li tič ke 
oso bi ne ovih re li gi o znih na ci ja.”1 Sin tag mu „les na ti o nes re li gi e u ses” je ši ro ko upo tre blja-
va la fran cu ska di plo ma ti ja, ko ja joj je oba ve zno da va la do da tak da je to pro iz vod ži vo ta 
u Hab zbur škoj mo nar hi ji.2 Ozbilj nost, te melj nost, ši ri na, du bi na i ube dlji vost fran cu skih 
na uč nih i uop šte in te lek tu al nih spo zna ja je si gur no za bri nja va la sve ko ji ma ni je bi la bli-
ska i mi la mi sao o je din stvu i ko ji su ju go slo ven ski pro stor vi de li kroz raz li ke i bi li pro tiv 
pre u re đe nja tog pro sto ra na na ci o nal nim i de mo krat skim osno va ma. Du blji smi sao su 
fran cu skom voj no-stra te škom opre de lje nju za stva ra nje Ju go sla vi je da va la ona vi đe nja, 
tu ma če nja, sta vo vi i ube đe nja ko ja su do la zi li iz na uč nih i uop šte in te lek tu al nih kru go va. 
Ti kru go vi su ima li sre di šnu ulo gu iz me đu po li tič ko-voj no-di plo mat skih kru go va i ši re 
jav no sti či je su mi šlje nje u ve li koj me ri ob li ko va li.3 

Osta vlja nje po stra ni ovih va žnih sa dr ža ja isto ri je ju go slo ven stva, va žnog aspek ta 
ka ko su ga dru gi vi de li i raz u me va li i iz ko jih raz lo ga su po ma ga li da se ono ostva ri, na-
sta vlja se i sa knji gom Mi ra Ko va ča. Ne mo gu se op šta obe lež ja epo he, ceo slo že ni spoj 
ide ja i po kre ta, voj no-po li tič ko-di plo mat ske ak tiv no sti Sr bi je i sa ve znič kih ze ma lja, pre 
sve ga Fran cu ske, svo di ti na Pa ši će ve pi je mont ske am bi ci je, na zah te ve „ju nač kog srp-
skog sve zni ka” ote lo vlje nog u Pa ši ću, ko ji ma je Fran cu ska bi la sprem na da udo vo lja va. 
Ova kvo po jed no sta vlji va nje stva ri je po sle dič no od ve lo auto ra do jed ne ja ko re du ko va ne 
sli ke onih isto rij skih lič no sti ko ji ma je on, kao pot pu no rav no prav ni ma u svim isto rij skim 
si tu a ci ja ma ko je su na sta ja le, su prot sta vio Pa ši ća. Pa ši će vom kon cep tu i ak tiv no sti je 
to kom rat nih go di na su prot sta vio An tu Trum bi ća i nje go ve ide je i ak tiv nost, a u vre me 
kon sti tu i sa nja i or ga ni zo va nja dr ža ve SHS Stje pa na Ra di ća. I je dan i dru gi su iz fran cu-
ske per spek ti ve vi đe ni kao ne baš pri vlač ne po li tič ke fi  gu re. Ne pri ja tan do ži vljaj ko ji je 
o Trum bi ću ste kao Kle man so Ko vač je spu stio u fu sno tu ko ju vre di ci ti ra ti jer upu ću je 
na one sa dr ža je jed ne isto rij ske si tu a ci je ko je Ko vač ta ko đe „osta vlja po stra ni”: „Do bar 
pri mjer fran cu ske pri vr že no sti Sr bi ji da je Ha u mant, ko ji pre no si ka ko je Cle men ce au pro-
svje do vao pro tiv Trum bi će va član ka u li stu Ec ho de Pa ris od 20. ožuj ka 1916., i to za to 
što je Ma ke do ni ju ‘pre pu stio’ Bu gar skoj. ‘Ima pre vi še fi  ne sa u toj dvo lič noj di plo ma ci ji’, 
na pi sao je Cle men ce au u svo jem li stu Hom mee en chainé od 24. ožuj ka 1916. ‘Htje lo bi 
se da mi Fran cu zi iz da mo Sr be!’ Ha u mant to ko men ti ra ovim ri je či ma: ‘Vr sta ve ze ko ju 

1) M. Ek me čić, „Vi še od voj nih sa ve zni ka 1914. Pri log o fran cu skom iz u ča va nju et nič ke pri ro de Ju go slo-
ve na”, Ogle di iz isto ri je, Be o grad, 2002, str. 191–221. Eugène Pit tard je bio me đu naj zna čaj ni jim an tro po ge o-
gra fi  ma po sle Jo sep ha De ni ke ra ko ji su is tra ži va li Bal kan sko po lu o str vo.

2) MAE – AD, Série Z – Euro pe; So us-série: Yougo sla vie, Doss. No 40–41.
3) M. Ek me čić, n. d. On tu ana li zi ra na uč na i pu bli ci stič ka de la i ak tiv nost oko 30 fran cu skih na uč ni ka i 

pu bli ci sta o ju go slo ven skom pro sto ru i lju di ma na nje mu. Ne ka me đu tim ime ni ma su svet ska kao npr. Er nest 
De nis ko ji je sma tran naj bo ljim struč nja kom za slo ven ska i po seb no srp ska pi ta nja.
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Trum bić ta ko pre ko ras ko ma da ne Sr bi je us po sta vlja iz me đu svo jih pri ja te lja i ne pri ja te lja 
ob ja šnja va ne po ve re nje Cle men ce a ua i mno gih dru gih.’ (Emi le HA U MANT, La for ma-
tion de la Yougo sla vie, n. dj., str. 683–684).”

Bi la je još jed na dra ma tič na si tu a ci ja, sa po sled nje sed ni ce Vr hov nog ve ća Mi rov ne 
kon fe ren ci je ko joj je pred se da vao Kle man so 20. ja nu a ra 1920. go di ne, u ko joj je on hr vat-
sku tvr do gla vost/upor nost vi deo kao iz raz nji ho ve dvo lič no sti. I ova si tu a ci ja, is pri ča na u 
Ko va če voj ne pot pu noj i neo bjek tiv noj ver zi ji je pri mer ka ko se oče vid na ne moć i be zna-
čaj nost „ju go slo ven skog fak to ra” spram ita li jan ske va žno sti i in te re sa tu ma či kroz far su 
me đu sob nih op tu žbi srp ske i hr vat ske stra ne o to me ko je ko ga iz dao i ko je bio vi ši šo-
ven. To je po zna ta si tu a ci ja ko ja se to kom le ta i je se ni 1919. ple la oko Ri je ke, kul mi ni ra la 
u ja nu a ru 1920. na Kon fe ren ci ji mi ra, a raz re ši la Ra pal skim ugo vo rom de cem bra 1920. 
go di ne.1 Pa šić je to tu ma čio ta ko što je re kao da je za Kra ljev stvo SHS iz gu bljen Ska dar 
ko ji je mo gao bi ti do bi jen, a ta ko đe i Ri je ka ko ja ni ka ko ni je mo gla bi ti do bi je na.

Tre ćim, za vr šnim de lom knji ge (Tre ći dio, Od nos Fran cu ske i Kra lje vi ne SHS pre ma 
hr vat skom pi ta nju 1918.–1929), do mi ni ra Ra di će va lič nost, ide je i po li tič ka ak tiv nost, ko-
je u ovom pe ri o du „utje lo vlju ju/ote lo tvo ru ju” hr vat ske te žnje, za ko je Ko vač ne sum nja 
da su išle u prav cu po sti za nja hr vat ske ne za vi sno sti. Ali sum nja da je Ra dić iskre no po dr-
ža vao ide ju upo tre be si le (iza zi va nje gra đan skog ra ta, evrop skog ra ta, re vo lu ci je), ma da 
je u raz go vo ru sa du če o vim po ve re ni kom, no vi na rom Ati li om Ta ma rom iz ja vlji vao „da 
že li uči ni ti sve da bi do ka zao Ita li ji da ‘Hr va ti uisti nu že le re vo lu ci ju i ne za vi snost, a ne 
auto no mi ju’.”2 Ra di će va ak tiv nost na pro pa gi ra nju ide je pra va hr vat skog na ro da na sa mo-
stal nost (u bolj še vič koj va ri jan ti pra vo na ro da na sa mo o pre de lje nje do ot ce plje nja) do ve-
la ga je u si tu a ci ju da na ne ki na čin „ko ke ti ra” sa fa ši stič kim i ko mu ni stič kim ide ja ma, pa 
i vi še od to ga. Autor se u pred sta vlja nju i tu ma če nju Ra di ća do sta uda ljio od fran cu skog 
vi đe nja i tu ma če nja nje go ve lič no sti i po li tič ke ak tiv no sti, gde je on vi đen kao agi ta tor 
i pro pa ga tor re vi zi o ni stič kih, ko mu ni stič kih i fa ši stič kih ide ja, ko je su se Fran cu zi ma či-
ni le opa sni jim od nje go vih auto no mi stič kih ili se pa ra ti stič kih te žnji. Za što – za to što je 
to pod ra zu me va lo da taj pro stor po sta ne po lje uti ca ja pro tiv nič kih ili kon ku rent skuh si la 
Evro pe (Ne mač ke pre sve ga, Ita li je, even tu al no Ru si je). Tu su svi vo de ći srp ski po li tič ki 
fak to ri sta vlje ni u ne pri jat nu ulo gu ču va ra dr žav nog i na ci o nal nog je din stva, pa je iz gle-
da lo da je Fran cu skoj vi še sta lo do ju go slo ven skog je din stva od sa mih „Ju go slo ve na”. I 
u ovoj fa zi tra ja nja „hr vat skog pi ta nja” „taj nom raz u me va nju i ve za ma” iz me đu Sr bi je i 
Ita li je se pri da je ve li ki zna čaj kao oni ma ko ji su jav no i taj no ra di li pro tiv hr vat skih ži vot-
nih in te re sa. Da je se za klju či ti, pre ma Ko va ču, da ni Sr bi ni Ita li ja ni ni su že le li da po dr že 
hr vat ske te žnje za ne za vi sno šću, re a li za ci ju nji ho vog pra va na sa mo stal nu dr ža vu, ma 
ka kvu da su oni že le li, i da su je di no že le li da obez be de za se be one de lo ve „hr vat skih 
te ri to ri ja” za ko je su mi sli li da im pri pa da ju.

U utvr đi va nju mno gih va žnih či nje ni ca, u mno gim va žnim tu ma če nji ma, po u zda nim 
opi si ma okol no sti, hr vat ska isto ri o gra fi  ja je sva ka ko u de li kat nom po lo ža ju ka da tvr di 
da je isti na mno go od ono ga što su pret hod ne ge ne ra ci je nje nih isto ri ča ra tvr di le da su 
la ži i kon struk ci je u funk ci ji oprav da nja „ve li ko srp skog he ge mo ni zma”, naj ra blje ni je i 
naj ne ja sni je sin tag me ne ka da šnje ju go slo ven ske isto ri o gra fi  je. Svi na ci o nal ni pre po ro di 
i uje di nje nja ko ji su se od i gra va li pred oči ma Sr ba i osta lih Ju go slo ve na, pre sve ga ita li-

1) An drej Mi tro vić, Ju go sla vi ja na Kon fe ren ci ji mi ra 1919–1920, Be o grad, Za vod za iz da va nje uđ žbe ni-
ka, 1968.

2) M. Ko vač, n. d., str. 235. 
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jan ski i ne mač ki pri mer, ima li su svoj „Pi je mont”, svog he ge mo na. Fran cu ska je vi de la 
Sr bi ju kao onu dru štve nu, eko nom sku, po li tič ku sna gu ko ja bi na pri rod nim osno va ma 
mo gla da bu de ju go slo ven ski „Pi je mon t”. Za srp sku isto ri o gra fi  ju osta je, da uz po moć 
ova kvih isto ri o graf skih sa dr ža ja, i da lje od go va ra na pi ta nja da li je i ka ko to Sr bi ja bi la 
ju go slo ven ski „Pi je mont”.
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Résumé

Com ment la Fran ce a vu le Royaume des Ser bes,            
Cro a tes et Slovè nes/Yougo sla vie: la qu e sti on cro a te

Etu di er la „qu e sti on cro a te” est d’une portée sig ni fi  ca ti ve non se u le ment po ur l’hi-
sto ri o grap hie cro a te, ma is aus si po ur la ser be, et to u tes les hi sto ri o grap hi es yougo sla ves. 
El le sert de ba se po ur les ex pli ca ti ons: d’abord, des so ur ces des idées et des événe ments 
qui ont con du it à l’Etat cro a te ac tuel; en su i te, du de stin tra gi que des Ser bes ori gi na i res 
des espa ces, dits, hi sto ri qu es cro a tes; plus loin, des chan ge ments de l’état des cho ses sur 
l’en sem ble du ter ri to i re yougo sla ve au co urs du XXème siè cle. L’analyse des cir con stan-
ces so us le squ el les s’ouvra it la „qu e sti on cro a te”, et éga le ment les autres idées aux qu el-
les est liée, dans les cir con stan ces hi sto ri qu es données, l’idée de l’Etat cro a te (des idées 
con ser va ti stes – du type austro-hon gro is, com mu ni stes, de dro i te et fa sci stes), est d’une 
im por tan ce in com pa ra ble. Ce la a con di ti onné le sort des dits Ser bes de la Cro a tie et l’état 
des cho ses sur l’espa ce yougo sla ve.

L’objet de la présen te analyse, à tra vers l’œuvre de Mi ro Ko vac La Fran ce et la qu-
e sti on cro a te 1914 – 1929 (pu bliée à Za greb en 2005; et aus si à tra vers les œuvres qui 
re présen tent le fon de ment sci en ti fi  que et plus généra le ment, in tel lec tuel de cet te œuvre), 
sont les cir con stan ces hi sto ri qu es plus éten du es et la si tu a tion plus étro i te de l’espa ce 
yougo sla ve qui ont im pli qué la création et l’or ga ni sa tion de cet Etat pen dant la péri o de 
1914 – 1929. La po si tion des Etats européens à l’égard de l’espa ce yougo sla ve et de ses 
pe u ples re présen te un autre fac te ur im por tant dans l’étu de de la „qu e sti on cro a te”, de la 
„qu e sti on ser be ” en Cro a tie, ou, plus lar ge ment, de la „qu e sti on yougo sla ve”. Pen dant 
cet te péri o de, la Fran ce ob ser va it la „qu e sti on cro a te” ex clu si ve ment com me fa i sant par-
tie de la „qu e sti on yougo sla ve” et de l’or ga ni sa tion de l’en sem ble du ter ri to i re yougo sla-
ve sur les no u vel les ba ses. Son intérêt stratégi que fut d’empêcher l’accès des Al le mands 
à la côte adri a ti que et c’éta it la ra i son po ur la qu el le el le so u te na it l’or ga ni sa tion uni ta i re 
de l’Etat yougo sla ve. El le a com pris que les mo u ve ments yougo sla ve et ser be se re co u pa-
i ent idéolo gi qu e ment, ter ri to ri a le ment, so ci a le ment et en événe ments et que ce la po ur ra it 
pro vo qu er des con fl its. El le exi ge a it une en ten te et un ac cord en tre eux. El le voyait Pa sic, 
le go u ver ne ment ser be, la Ser bie et Bel gra de com me les for ces géopo li ti qu es et l’espa ce 
géograp hi que qui éta i ent censés por ter l’uni fi  ca tion yougo sla ve, ce ux-ci s’être tro uvés du 
côté de la par tie gag nan te dans la gu er re n’étant pas sa se u le ra i son.
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La Fran ce a to u jo urs, dans les mo ments déci sifs, donné la préféren ce à l’intérêt ita lien 
sur yougo sla ve (et à ce ti tre, cro a te), car el le esti ma it que l’Ita lie, en tant qu’un grand Etat 
et pe u ple, po ur ra it mi e ux empêcher la sor tie al le man de aux côtes de la Mer adri a ti que, là 
où c’éta it le plus pro ba ble à se pro du i re. La pos si bi lité s’ouvra it po ur el le, en sa tis fa i sant 
les intérêts ita li ens avec l’ac cord de Lon dres de 1915, d’as su rer une al li an ce du ra ble avec 
l’Ita lie. Con tra i re ment à la Fran ce, l’Ita lie mon tra it ouver te ment l’in cli na tion, sur to ut en 
autom ne 1918, avant et après la sig na tu re de l’ar mi sti ce, de sépa rer la „qu e sti on cro a te” 
de la „qu e sti on ser be”, c’est-à-di re, du con tex te yougo sla ve, de so u te nir une Ser bie élar-
gie, de tra i ter les Cro a tes et le ur ter ri to i re en en ne mi que les al liés de vra it par ta ger en tre 
eux. La Fran ce ouvra it à li mi ter les aspi ra ti ons ita li en nes, à ame ner l’ob sti na tion cro a te 
à ra i son (qu’el le voyait com me son hypoc ri sie) et, na tu rel le ment, à sa tis fa i re les intérêts 
ser bes. Ce n’éta it pas se u le ment par ce que les Ser bes éta i ent ses al liés dans la gu er re, 
qui ava i ent su bi d’im men ses sac ri fi  ces dans la lut te con tre l’Autric he-Hon grie, ma is éga-
le ment à ca u se de sa pro pre com préhen sion de l’espa ce yougo sla ve et de ses pe u ples 
com me uni que et uni ta i re. C’éta it le résul tat de lon gu es étu des de cet espa ce de la part 
des sla vi stes, anthro po lo gu es, di plo ma tie, hom mes de po li ti que français. To ut ce la éta it 
im prégné des do u tes qu ant à la qu e sti on com ment les Yougo sla ves al la i ent sur mon ter le-
urs différen ces re li gi e u ses, ma is aus si de l’espo ir que le con cept mo der ne de na tion et de 
so ciété à l’exem ple européen ras sem ble ra it les pe u ples yougo sla ves. Il n’est pas pos si ble 
de com pren dre le ur po int de vue sur la „qu e sti on cro a te” en de hors de le ur com préhen sion 
de la na tu re et hni que des Yougo sla ves.

Dr GORDANA KRIVOKAPIĆ-JOVIĆ  Kako je Francuska videla Jugoslovensku kraljevinu 1918-1929.
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Dr Mi le BJE LA JAC
In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je

KON TRO VER ZE O SA VRE ME NOJ ISTO RI JI KO SO VA

Ži vo po li tič ko pi ta nje ka kvo je u svet skim raz me rama Ko so vo, pra ti jed na ne pre kid-
na pro duk ci ja isto ri o graf skih i ana li tič kih tek sto va i knji ga. Pi šu ih na uč ni ci, vi so ko obra-
zo va ni pu bli ci sti i no vi na ri. Nji ma se pri dru žu ju svo jim po li tič kim me mo a ri ma is tak nu ti 
ak te ri, po li ti ča ri po sred ni ci, am ba sa do ri, pred sed ni ci vla da, nji ho vi pr vi sa vet ni ci, ge ne ra-
li (UN, NA TO itd.).1 Te ma „Ko so vo” sa mo je je dan seg ment u pra će nju i tu ma če nju ra za-
ra nja Ju go sla vi je i nje ne isto ri je. Ko so vo je jed na ko ne za o bi la zno ka da se pi še o Slo bo da-
nu Mi lo še vi ću, ali i o NA TO-kam pa nji 1999. te po sle di ca ma ko je tra ju do da nas. Te mom 
Ko so va iz ugla bli že i da lje pro šlo sti ba vi li su se isto ri ča ri-eks per ti Me đu na rod nog su da 
za zlo či ne po či nje ne na pro sto ru biv še Ju go sla vi je (ICTY) u Ha gu. Ta mo je pri ku plje na i 
pr vo ra zred na gra đa ko ja sve do či o po je di nim aspek ti ma su ko ba i ra ta 1998–1999. 

Iz da nja ko ja smo pra ti li, kao i kon tro ver ze ko je su na sta ja le kao od raz če sto ne ve što 
pri kri ve nih po li tič kih su prot sta vlja nja, pa te od slič nih sla bo sti i pre du be đe nja. Za mno ge 
auto re ko ji su se devedesetih po du hva ti li pi sa nja o slo že nom pro ble mu bi la je ne po zna-
ni ca da su du go tra ja le po le mi ke i kon tro ver ze unu tar sa me ju go slo ven ske isto ri o gra fi  je, 
pa i me đu sa mim et nič kim Al ban ci ma. Ne sve sno, pre u zi ma li su ar gu men te če sto jed ne 
(al ban ske) stra ne. Ne ka od naj ka rak te ri stič ni jih me sta spo re nja su et nič ki ka rak ter sta nov-
ni štva u sred njem ve ku, po sle di ca ra to va 1876–78, srp sko oslo ba đa nje Ko so va 1912, pr-
ve go di ne po sle ra ta 1914–18, po seb no 1920. i 1921. ko je pra te oru ža ni su ko bi, mi gra ci je 
i emi gra ci je u to ku či ta vog pe ri o da, ku lu tr na i dru ga po li ti ka Ju go sla vi je pre ma et nič kim 
Al ban ci ma, ka rak ter auto no mi je ko ja se iz gra đi va la u SFRJ, po bu ne 1968. i 1981, po ja va 
Slo bo da na Mi lo še vi ća 1987. go di ne i po ku šaj od re đe nja te go di ne kao is ho di šta ras pa da 
ju go slo ven ske dr ža ve, ka rak ter srp ske upra ve na Ko so vu po sle 1990. go di ne, ka rak ter 
oru ža ne ak ci je UČK 1998. i NA TO na pad 1999. 

Srp ska isto ri o gra fi  ja je od go va ra la u me ri svo jih mo ći da se nje na reč pla si ra i uva ža-
va u jed nom vre me nu u kome Ko so vo ni je bi lo je di no pi ta nje ko je je od re đi va lo vi đe nje 
Sr ba sa stra ne, pa i nji ho vih na uč nih re zul ta ta. Nje ni re zul ta ti su po ne kad do pi ra li do 

1)  Mar ti Ah ti sa ri, Mi si ja u Be o gra du, Fi lip Vi šnjić, Be o grad 2000; Bill Clin ton, My Li fe, Hutchin son, 
Lon don 2004; Al bright Ma de le i ne, Ma da me Sec re tary, New York 2003; Wesly K. Clark, Wa ging Mo dern War: 
Bo snia, Ko so vo and the Fu tu re of Com bat, Pu blic Af fa irs 2001. Po me ni mo da je Klark na stra ni ca ma me mo a ra 
u kon tra dik ci ji sa svo jim slu žbe nim iz ja va ma i ra por ti ma pred naj vi šim pred stav nič kim te li ma svo je ze mlje (vi-
deti: Le nard J. Co hen, Ser pent in the Bo som. The Ri se and Fall of Slo bo dan Mi lo še vić, We stvi ew Press, Bo ul der 
2000 (rev. 2002), s.273–275, 297).
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po je di na ca ili zna čaj nih in sti tu ta.1 No, naš je uti sak, pot pu no ne sra zmer no „do mi nant noj 
stru ji’’.2

Da li na u ka pret ho di po li ti ci ili po li ti ka od re đu je po želj ne to ko ve u na u ci?

Sla že mo se sa pro fe so rom Le nar dom Ko e nom ko ji ve o ma ar gu men to va no in di ku je 
po ve za nost iz me đu isto ri o graf skih (ana li tič kih) ra do va o ju go slo ven skoj i bal kan skoj kri-
zi kra jem 20. ve ka i pro ta go ni sta po li ti ke u cen tri ma mo ći, pr ven stve no SAD.3

Bi lo je i u ra ni j oj isto ri ji da se struč nim auto ri te tom (knji ga ma) že le la osna ži ti ili 
pri do bi ti po li tič ka po dr ška za ne ki pro je kat. Na bri tan sku bal kan sku po li ti ku iz me đu dva 
svet ska ra ta ili to kom Dru gog svet skog ra ta ima li su uti ca ja Si ton Vot son (R. W. Se ton-
Wat son), Ar nold Tojn bi (Ar nold J. Toynbee) i ne ki dru gi kod ko jih je pre su dan bio an ti-
so vje ti zam i za la ga nje za po du nav sku (kon)fe de ra ci ju.4 Ta ko đe smo sve do ci da su ne ke 
po li tič ki ute me lje ne knji ge, go to vo pam fl e ti, po ka za le traj nu ot por nost i da kroz re cep ci ju 
du go tra ju i po vre me no se na no vo in stru men ta li zu ju.

Ka da su se u svo je vre me po ja vi le ta kve knji ge kao što su Eko nom ska pod lo ga hr-
vat skog pi ta nja dr Ru dol fa Bi ća ni ća (1938) sa pred go vo rom vo đe Hr vat ske se ljač ke 
stran ke dr Vlat ka Ma če ka ili knji ga Re be ke Vest Cr no jag nje i si vi so ko5  ve ro vat no ni ko 
ni je po mi šljao da će iste, bez ob zi ra na svo ju pro pa gand nu ute me lje nost, slo vi ti kao ne za o-
bi la zno šti vo isto ri ča ri ma i po li ti ča ri ma ko ji se ba ve Bal ka nom već, evo, sko ro še zde set 

1)  Na ve di mo sa mo ne ke: Ru ža Pe tro vić, Ma ri na Bla go je vić, Se o be Sr ba i Cr no go ra ca sa Ko so va i Me to-
hi je. Re zul ta ti an ke te spro ve de ne 1985–1986, SA NU, Be o grad 1989; Du šan Ba ta ko vić, The Ko so vo Chro nic les, 
Bel gra de 1992; isti, Ko so vo la spi ra le de la ha i ne, La u san ne 1994; isti, Ko so vo i Me to hi ja u srp sko-ar ba na škim 
od no si ma, Be o grad 2006; Đor đe Bo ro zan, Ve li ka Al ba ni ja, po ri je klo ide je, prak sa, Be o grad 1995; Mi loš Kne-
že vić, Kr sta re ća de mo kra ti ja, Agre si ja NA TO na Ju go sla vi ju 24. mart – 11. jun 1999, Be o grad 1999; Pre drag 
Si mić, Put u Ram bu je, ko sov ska kri za 1995–2000, Be o grad 2000; Ko so vo i Me to hi ja u ve li ko al ban skim pla no-
vi ma 1878–2000, Zbor nik ra do va, ISI, Be o grad 2001; Od go vor na knji gu No e la Mal kol ma Ko so vo – krat ka 
isto ri ja, Isto rij ski in sti tut SA NU, Be o grad 2000; Re spon se to Noel Mal colm’s Bo ok Ko so vo. A Short Hi story, 
In sti tu te of Hi story of the Ser bian Aca demy of Sci en ces and Art, vol. 18, Be o grad 2000.

2)  Sa mi smo se ogle da li sa ne ko li ko ana li tič kih tek sto va: „Pro et Con tra: So me We stern Ec ho es of Noel 
Mal colm’s Bo ok Ko so vo. A Short Hi story”, u: Sla ven ko Ter zic (ed.) Re spon se to Noel Mal colm’s Bo ok Ko so vo. 
A Short Hi story, In sti tu te of Hi story of the Ser bian Aca demy of Sci en ces and Art, vol. 18, Be o grad 2000; Za 
i pro tiv: ne ki od je ci na Za pa du po vo dom knji ge No e la Mal kol ma: Ko so vo. Krat ka isto ri ja, Isto rij ski in sti tut 
SA NU, Zbor nik ra do va, knj.18. Be o grad 2000; „Ko so vo – pro iz vod nja mi ta o 1987. go di ni i ta o ci po li tič ki ko-
rekt nog go vo ra”, NSPM vol.XI II (2006), no. 1-4, s.235–262; pri kaz: Tim Džu da, „SR BI. Isto ri ja, mit i ra za ra nje 
Ju go sla vi je”, Dan Graf, Be o grad 2003, To ko vi isto ri je 1-2/2004, s.204–213; „Di plo ma te – ak te ri i ana li ti ča ri kra-
ja SFRJ. Po sled nji ra port Zim mer ma na iz Be o gra da ma ja 1992. go di ne”, To ko vi isto ri je 1-2/2004, s.157–174; 
Mi ran da Vic kers, Bet we en Serb and Al ba nian: A Hi story of Ko so vo, Co lum bia Uni ver sity Press, New York 
1998 (sa D. Alim pi ćem, ALEK SAN DRIA, no.3, 6. jun 1998); Ro bert El sie (ed) Ko so vo in the He art of the Pow-
der Keg, East Euro pean Mo no graphs, Bo ul der, New York, 1997; Noel Mal colm, Ko so vo: A Short Hi story, New 
York Uni ver sity Press, 1998 („Pro pa gan da za o gr nu ta pla štom na u ke”, VOJ SKA, 16. 7. 1998, s.20-1); Sa bri na 
Ra met, Who se De moc racy? Na ti o na lism, Re li gion, the Doc tri ne of Col lec ti ve Rights in Post-1989 Eastern Euro-
pe, Bo ul der, New York, Ox ford, 1997; M. Vic kers, Bet we en Serb and Al ba nian: A Hi story of Ko so vo, Co lum bia 
Uni ver sity Press, New York, 1998 („Na kli za vom te re nu pro pa gan de” VOJ SKA, 23.7. 1998, s.20-1); Lju bo drag 
Di mić/ Đor đe Bo ro zan, „Ju go slo ven ska dr ža va i Al ban ci”, tom I, Be o grad 1998, To ko vi isto ri je 1-4/1998; Noel 
Mal colm, „Ko so vo, A Short Hi story”, Mac mil lan, Lon don, 1998, To ko vi isto ri je 1-4/1998.

3)  Le nard J. Co hen, Ser pent in the Bo som. The Ri se and Fall of Slo bo dan Mi lo še vić, We stvi ew Pres 2002, 
po gla vlje: Un ra ve ling the Bal kan Co nun drum: The Hi story –Po licy Ne xus, s.451-480

4)  Vi di pred go vor Prof. Mi la na Ri sto vi ća u tek stu „So ci jal na struk tu ra Ju go sla vi je – jed na ana li za bri tan-
skog Fo re ign Of fi  ce Re se arch De part ment–a s kra ja 1944. go di ne”, u: Go di šnjak za dru štve nu isto ri ju, 1/1995, 
s.104-107.

5)  Black Lamb and Gray Fal con, Mac mil lan, Lon don, 1943
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go di na. Nji hov uti caj na obe ove ka te go ri je, ali i na mno ge no vi na re ili in stant ana li ti ča re 
bio je sve sa mo ne be zna ča jan. 

Da nas su po sta li ne za o bi la zni ne ki dru gi či ja se ime na po mi nju da le ko če šće me đu 
po li ti ča ri ma i aka dem skim sve tom slič nih po li tič kih ube đe nja ne go, na pri mer, ne ki isto-
ri ča ri od re no mea. Me đu če sto na vo đe nim struč nja ci ma za isto ri ju i po li tič ke pri li ke na 
Bal ka nu na la zi se ime pro fe so ra Sa bri ne (Pe dro) Ra met, auto ra de se ti ne in stant knji ga, 
ve li kog bro ja čla na ka, kri tič kih osvr ta na knji ge o Ju go sla vi ji, Bal ka nu, Ko so vu i tran zi-
ci ji u Is toč noj Evro pi.1

 U knji zi Bal kan Ba bel (Bal kan ski Va vi lon), u kojoj je ana li zi ra la fak to re eko no mi je, 
po li ti ke i kul tu re, do šla je do „ori gi nal nog” za ključ ka da su raz li ke iz me đu na ci o nal nih 
kul tu ra biv še Ju go sla vi je bi le ta ko sna žne da su one mo gu ći le nji ho vu uza jam nost unu-
tar jed ne dr žav ne za jed ni ce. Na de lu je, po njoj, do mi ni rao kul tur no-ci vi li za cij ski su kob 
iz me đu evrop skog Is to ka i Za pa da. Afi r ma ti van po go vor ovoj knji zi na pi sao je pro fe sor 
sa Jejl (Yale) uni ver zi te ta Ivo Ba nac, ve o ma pri sut no ime u na u ci i me di ji ma po sled njih 
de se tak go di na. 

U sle de ćoj svo joj knji zi,2 isti autor u odelj ku Al ban ci sa Ko so va pi še da je ge no cid je 
ru tin ska unu tra šnja po li ti ka u Sr bi ji, a na Ko so vu se de fac to spro vo di „apart hejd”. Ova tvrd-
nja se ar gu men tu je sle de ćim na vo dom: „Me đu na rod na za jed ni ca ima do ku men ta ci ju da srp ske 
lo kal ne vla sti mal tre ti ra ju i ka žnja va ju do ma će ne-Sr be u ta kvoj me ri da je ne kih 69.000 
mu sli ma na iz be glo iz San dža ka od 1991. do le ta 1993, 60.000 et nič kih Ma đa ra i 40.000 
Hr va ta do pro le ća 1994. Ne kih 300 do 400.000 Al ba na ca iz be glo je sa Ko so va iz me đu 1990. 
i 1995; od to ga 200.000 je za tra ži lo azil u Ne mač koj.” Srp ske vla sti, ka že autor, ne pa le 
ku će, ne ma ma sov nih grob ni ca i slič nog, po što je dru štvo for mal no u mi ru, ali ču va ju ku će za 
srp ske iz be gli ce. To je, na sta vlja autor, do kaz da re žim pro vo di ge no cid.  Iz vo ri su me šo vi tog 
ka rak te ra,  po da ci ne vla di nih or ga ni za ci ja (NGO), pi sa nje lo kal nog al ban skog li sta Ri lin di je, 
iz ve šta ji OEBS-a te dru ge štam pe. Mo žda bi bi lo ne va žno raz mi šlja ti o me to do lo gi ji u ko joj, 
na gor njem pri me ru, ne ma kom pa ra tiv ne ana li ze sa bro jem mla dih Sr ba ko ji su na pu sti li ze-
mlju u istom pe ri o du, ne ma raz mi šlja nja ko li ko je mla dih be ža lo u stra hu od mo bi li za ci je ili 
ko li ko je mla di ća iz San dža ka oti šlo u voj ne for ma ci je SDA u Bo sni ili da se ne za pa zi traj na 
že lja Al ba na ca da se do gra be za po sle nja na Za pa du po bi lo ko ju ce nu, jed na ko kao i nji ho vih 
et nič kih srod ni ka iz sa me Al ba ni je ko ji ko ri ste sva ku mo gu ću pri li ku da za tra že „po li tič ki” 
azil. Šta re ći o bro je vi ma ko ji se na vo de? Is pa da da iz be gli ce ko je su pri sti gle u 19 dr ža va sve ta, 
pre ma ra por ti ma UN HCR od ju la 1992. do apri la 1994. po ti ču go to vo 100% sa mo iz Sr bi je.3 
Pa gde su on da sa pro sto ra za hva će nih ra tom, pi ta mo? 

Op šte je me sto, ka ko kod Ra me to ve, ta ko i u knji ga ma na ko je će mo se ka sni je osvr nu ti, 
po vr šan ili ten den ci o zan od nos auto ra pre ma broj ča nim po da ci ma, ne kad i pre ko svih gra ni-
ca oči te zlo na mer no sti ko ja se tač nom sli kom pro šlo sti go to vo da i ne ma do dir nih ta ča ka. 
Ra me to va u odelj ku „Se ja nje se me na zla 1912–86”4 ka že da su vla sti (1918–41), pro vo-

1)  S. Ra met, Na ti o na lism and Fe de ra lism in Yugo sla via 1962–1991, 2. izd. 1992; Bal kan Ba bel: The 
De sin te gra tion of Yugo sla via from De ath of Ti to to Et hnic War, 2. izd. 1996; Who se De moc racv? Na ti o na lism, 
Re li gion, and the Doc tri ne of Col lec ti ve Rights in Post-1989 Eastern Euro pe, R & L Pub, Ine, Lan ham, Bo ul der, 
New York, Lon don, 1997, ode ljak: The Al ba ni ans of Ko so vo, s. 141; Thin king abo ut Yugo sla via: Scho larly De ba-
tes abo ut Yugo slav Bre a kup and the Wars in Bo snia and Ko so vo, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005.

2)  Who se De moc racv? Na ti o na lism, Re li gion, and the Doc tri ne of Col lec ti ve Rights in Post-1989 
Eastern Euro pe, R & L Pub, Ine, Lan ham, Bo ul der, New York, Lon don, 1997, ode ljak: The Al ba ni ans of Ko so-
vo, s. 141

3)  Vi deti: Su san Wo od ward, Bal kan Tra gedy, Was hing ton, 1995, ta be la sa po da ci ma, s. 399.
4)  Ra met, The Al ba ni ans of Ko so vo, s. 144.

Dr MILE BJELAJAC      Kontroverze o savremenoj istoriji Kosova
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de ći pro gram ko lo ni za ci je, ise li le go to vo po la mi li o na (sic!) Al ba na ca i na kon fi  sko va nu 
(!) ze mlju na se li le do se lje ni ke, uglav nom Sr be. Ovo na di la zi tvrd nje i naj sme li jih al ban skih 
pro pa gan di sta, o po pi si ma sta nov ni štva da i ne go vo ri mo.1

Na su prot mi sti fi  ka ci ja ma oko bro ja ise lje nih (od 300–500.000) u pe ri o du iz me đu dva 
svet ska ra ta, Dr žav na sta ti sti ka Kra lje vi ne Ju go sla vi je je ob ja vi la, ne na vo de ći na ci o nal nost, 
za sve go di ne od 1927. do 1939. (uklju če no) broj li ca ise lje nih u Tur sku (ukup no 19.279) i 
Al ba ni ju (ukup no 4.322). Po da ci ka zu ju da su tu li ca iz Hr vat ske, Bo sne, San dža ka, Ko so va 
i Me to hi je, Ma ke do ni je.

Pre ma is tra ži va nji ma isto ri ča ra dr Zo ra na Ja nje to vi ća  na dr žav nim fon do vi ma i fon do vi-
ma ise lje nič kog ko me sa ri ja ta iz Za gre ba u Ar hi vu Ju go sla vi je, te na gra đi Ar hi va oru ža nih 
sna ga, po sle Ne ma ca sa 16.178, Ma đa ra sa 10.991, Ru mu na 560, svi osta li ne-Slo ve ni od 
1921. do 1926. pred sta vlja ju za ne ma riv broj. U istom pe ri o du iz ze mlje se ise li lo 47.187 
Slo ve na. Ka da su u pi ta nju od la sci na du ži rok („ne in sta li ra ni”) ili sa na me rom da se traj no 
ise le u Al ba ni ju, voj ska je ras po la ga la po da ci ma da je od 1924. do 1926. 849 li ca pre šlo u 
Al ba ni ju, a od 1927. do 1934. 8.571 li ce. U iz vo ri ma se ne po mi nje na ci o nal nost. U dru gim 
iz ve šta ji ma ili re fe ra ti ma po mi nje se da Al ban ci stal no prak ti ku ju pri vre me ne mi gra ci je, ali 
se te ško od lu ču ju na stal no ise lja va nje. Po li ci ja be le ži da Al ban ci iz Al ba ni je ile gal no tra že 
po sao u Ju go sla vi ji i osta ju po is te ku vi ze.2

Po sle Dru gog svet skog ra ta kao po sle di ca mi ni mal nih rat nih stra da nja i po ve ća nog use lja-
va nja iz Al ba ni je to kom oku pa ci je (Ve li ka Al ba ni ja), pr vi pre li mi nar ni po pis 1948. go di ne be le-
ži broj od 750.000 et nič kih Al ba na ca od to ga 498.242 na Ko so vu (Tu ra ka npr. sa mo 1.315). 
Po sle su ko ba sa IB-om, Ti to do zvo lja va use lja va nje u Ju go sla vi ju pro tiv ni ka En ve ra Ho dže. 
Isto ri čar dr Đor đe Bo ro zan pre ma vla sti tim is tra ži va nji ma do šao je do bro ja od pri bli žno 
75.000 use lje nih. Ma da se deo po pu la ci je po no vo osme lio da se is ka že kao „Tur ci” (na Ko-
so vu 1953 – 34.583) po rast broja Al ba na ca je 1953. evi den tan (524.559). Pre ma na red nom 
po pi su iz 1961. bi lo ih je 646.605 ili 67,07 po sto sta nov ni štva auto nom ne oblasti. Na red ni 
po pis, ko ji je u pot pu no sti vr ši la ne kon tro li sa na al ban ska ad mi ni stra ci ja is ka zu je 1971. go di ne 
916.168 et nič kih Al ba na ca na Ko so vu ili 73,66 po sto od ukup nog bro ja sta nov ni ka po kra ji-
ne. Po ve ća nje po pu la ci je za go to vo 50 po sto u ro ku od de set go di na ve ro vat no će jed nog da na 
ući u svet ske ana le po li tič kog mar ke tin ga ka da se stra sti smi re. Ovaj po pis je bio pod lo ga za 
pro ce ne (aprok si ma ci je) 1981, 1991, pa i da nas jer po pi si ni su bi li oba vlja ni zbog boj ko ta.

Kod Ra me to ve, po vr šnost se ogle da na mno gim dru gim me sti ma, od ne tač nih tvrd nji po-
vo dom stva ra nja Al ba ni je 1912. (sic!), jed no stra nog pri stu pa pro ble mi ma u vre me Kra lje vi ne 

1)  Ka da su ve li ke si le stvo ri le dr ža vu Al ba ni ju 1913. go di ne na tlu ne ka da šnja dva tur ska vi la je ta, u tim 
gra ni ca ma je bi lo ob u hva će no, po red osta lih na ci o nal no sti, vi še od dve tre ći ne al ban ske po pu la ci je. Go to vo de se tak 
go di na ka sni je (1921), tr pe ći go to vo za ne ma ri ve gu bit ke to kom svet skog ra ta, po pu la ci ja et nič kih Al ba na ca na ce lom 
pro sto ru ju go slo ven ske dr ža ve bro ja la je 439.657 ili 3,67 po sto od ukup nog bro ja sta nov ni ka, a Tu ra ka 150.322 
ili 1,26 po sto. U na red nom po pi su 1931. go di ne onih ko ji ma je ma te ra ji je zik bio al ban ski po pi sa no je 505.259. 
ili 3,62 po sto od ukup nog bro ja, a Tu ra ka 132.924 (0,96%). Va žno je uči ni ti na po me nu da je do Dru gog svet skog 
ra ta po pis ma nji na po ma te mjem je zi ku bio „STRO GO PO VER LJIV” i sa mo za in ter nu upo tre bu naj vi ših dr žav nih 
or ga na. U jav nost, Dr žav na sta ti sti ka je iza šla sa po pi som sta nov ni štva pre ma ve ro i spo ve sti ma. Po ovim po ver lji vim 
po da ci ma u Zet skoj ba no vi ni bi lo je „ar na ut ske ma nji ne” 150.000 ili 16 po sto, u Mo rav skoj ba no vi ni 48.300 ili 
3,36 po sto i u Var dar skoj ba no vi ni 302.901 ili 19, 24 po sto i tur ske 124.599 ili 7,91 po sto. Na te ri to ri ju Ko sov ske 
i Var dar ske di vi zij ske obla sti bi lo je ja nu a ra 1939. go di ne u evi den ci ji 67.822 voj nih ob ve zni ka iz re do va ar na ut ske 
i tur ske ma nji ne, kao i dru gih ne slo ven skih ma nji na (M. Bje la jac, „Dva vi đe nja rje ša va nja pi ta nja na ci o nal nih 
ma nji na u Kra lje vi ni Ju go sla vi ji uoči Dru gog svjet skog ra ta”, To ko vi, 1/1989).

2)  Vi deti ši re: Z. Ja nje to vić,  De ca ca re va, pa stor čad kra lje va. Na ci o nal ne ma nji ne u Ju go sla vi ji 1918–
1941, INIS, Be o grad 2005.
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Ju go sla vi je (nig de se ne iz no se uzro ci pro ble ma), do ne kri tič nog od no sa pre ma iz vo ri ma ili 
pro iz volj nost u in ter pre ta ci ji.

Pi ta nje škol stva za na ci o nal ne ma nji ne u Kra lje vi ni če sto je op šte me sto u ra do vi ma 
o Ko so vu. Ni Ra me to va ga ne za o bi la zi, te no ti ra: „Vla sti  su već 1918. za tvo ri le sve ško-
le na al ban skom je zi ku u na me ri da ‘sr bi zi ra ju’ Al ban ce. Ka sni je, Al ban ci ma je čak bio 
spre ča van pri stup u ško le na srp skom je zi ku, ta ko da su im za sve obra zov ne po tre be osta le 
sa mo mu sli man ske me dre se.”1

Za či ta o ce ove i slič nih knji ga osta će ne po zna ta jed na dru ga stvar nost. Ako pra ti mo 
po dat ke pro fe so ra Lju bo dra ga Di mi ća,2 sa zna je mo da je po sle 1918. go di ne, na Ko so vu 
i u Ma ke do ni ji otvo re no 11 stal nih i jed na pri vre me na al ban ska-ka to lič ka ško la, uz po-
sto je će tur ske dr žav ne ško le. Te ško le su do 1915. ima le ma li broj uče ni ka (npr. u če ti ri 
ško le sve ga 230 uče ni ka, na pre ma 2.245 de ce u mu sli man skim ver skim ško la ma). Tek 
po sle 1908. otva ra ju se ar na ut sko-mu sli man ske ško le pr vo na arap skom, a tek po tom na 
la ti nič nom pi smu. Pre ma is tra ži va nju pro svet nih vla sti po sle za vr šet ka ope ra ci ja 1918. bi-
lo je sve ga ne ko li ko ta kvih ško la. To od u da ra od tvrd nje al ban skih isto ri ča ra o 300 ta kvih 
ško la. Ka to lič ke i dru ge pri vat ne ško le po ste pe no su se ga si le po sle Za ko na o ško la ma od 
1. sep tem bra 1920. Ško la u Pri zre nu ži vo ta ri la je do 1924, a u Sko plju je de lo va la sve do 
1929. Ukup no na te ri to ri ja ma sa me ša nim sta nov ni štvom gde su bi li i Al ban ci, otvo re no 
je 1.400 ško la, po dig nu to 486 no vih zgra da, 100 bi bli o te ka i či ta o ni ca, u ško la ma je ra di lo 
2.000 uči te lja. U škol skoj 1924/25. bi lo je 246 ode lje nja za mu sli man sku, tur sku i al ban-
sku de cu sa 14.415 uče ni ka. Po po da ci ma Mi ni star stva pro sve te za škol sku 1927/28. u 
osnov nim ško la ma je bi lo 7.423 uče ni ka i 323 uče ni ce al ban ske na rod no sti. U škol skoj 
1929/30. na te ri to ri ji Var dar ske ba no vi ne (naj ve ći deo da na šnjeg Ko so va i ce le Ma ke do-
ni je – prim. M. B.) u či sto al ban skim ode lje nji ma bi lo je 4.092 uče ni ka i 148 uče ni ca ili 
7-8 pro ce na ta od ukup nog bro ja uče ni ka (pre ma po pi su iz 1931. u Var dar skoj ba no vi ni je 
bi lo 19,24% Al ba na ca – prim. M. B.). Do daj mo na ovom me stu po da tak iz dr žav ne sta ti sti-
ke da je 1940. go di ne u osnov nim ško la ma bi lo 12.000 al ban ske de ce.3 

U svim dr žav nim ško la ma, pi še Di mić, ver ska na sta va se oba vlja na ma ter njem (!) 
je zi ku, ro di te lji ni su ra do sla li de cu u ško le, po seb no žen sku, pa je dr ža va mo ra la da vr ši 
pri ti sak.4 Sva mu sli man ska de ca po sle pete go di ne ži vo ta po ha đa la su ver ske ško le si bi-
jan-mek te be gde se pre da va lo na arap skom, a ob ja šnje nja da va na na ma ter njem je zi ku. 
Zbog li be ral ni jeg od no sa vla sti nji hov broj se po ve ćao po sle 1931. Po red ovo ga po sto ja le 
su i pri vat ne sred nje ver ske ško le-me dre se. Broj stu de na ta al ban ske na ci o al no sti bio je 
sra zme ran bro ju sti pen di ja ko je su da va le Va kuf ska di rek ci ja u Sko plju od 30 do 100 (go-
di ne pred rat). Udru že nje al ban skih stu de na ta u Be o gra du bro ja lo je 70-80 čla no va, a za 
sred njo škol ce je u Be o gra du bio otvo ren i ar ba na ški in ter nat. Kra lje vi na je, pre ma istim 

1)  Ona ga pre u zi ma iz knji ge Ive Ban ca The Na ti o nal Qu e sti on in Yugo sla via. Ori gins, Hi story, Po li tics, 
Cor nell Uni ver sity Press 1984 (Hr vat ski pre vod: Na ci o nal no pi ta nje u Ju go sla vi ji, Po ri je ko lo, po vi jest, po li ti ka, 
Za greb 1988) a on od al ban skog isto ri ča ra Mu ha me da Pi ra kua, „Kul tur no-pro svet ni po kret Al ba na ca u Ju go sla vi-
ji (1919–1941)”, JIČ br.1-4/1978, s.357–358 (Ibid. 143–4).

2)   Kul tur na po li ti ka Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1918–1941, I–III, 1997.
3)  Nje ga iz no si Kri sti na fon Kol, ali ga od mah ne mu što upo re đu je sa bro jem od na vod nih 700.000 al ban ske 

po pu la ci je („ve o ma ma li broj na po pu la ci ju od...” vi deti: Chri sti ne von Kohl, Ko so vo. Gor discher Kno ten 
des Bal kan, Vi en na – Zu rich, 1992, pre ma eng. pre vo du: „The Gor dian knot of the Bal kans’’, u R. El sie (ed.) 
Ko so vo in the He arth of the Pow der Keg, Bo ul der 1997, s.31).

4)  U če sto ci ti ra nom pre da va nju dr Va se Ču bri lo vi ća u SKK 1937. go di ne, on su ge ri še dr ža vi da vi še in-
si sti ra na za kon skoj oba ve zi sla nja de ce u ško le, po seb no žen ske, jer je to upra vo ono što Al ban ci ne že le, i na 
taj na čin pod stak ne nji ho vo ne za do volj stvo, pa i mo gu će ise lja va nje (vi deti: Ro bert El sie (ed.), Ko so vo in the 
He arth of the Pwder Keg, East Euro pen Mon graphs, Bo ul der 1997, s.410)
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po da ci ma, sti pen di ra la dva de set stu de na ta iz Al ba ni je, a deo stu de na ta po slan stvo Kra lje-
vi ne Al ba ni je u Be o gra du. Me đu tim na tri uni ver zi te ta u Ju go sla vi ji evi den ti ra no je da su 
sa mo je da na e sto ri ca di plo mi ra la. Ve li ki broj Al ba na ca od la zio je na ško lo va nje u ma tič nu 
dr ža vu (npr. 1937 – njih 1.000).1

Po sle pr vih mo no gra fi  ja Sa bri ne Ra met, po ja vi le su se za pa že ne knji ge su pru-
žni ka Kri sti ne fon Kol i Vol fgan ga Li ba la, du go go di šnjih do pi sni ka iz Ju go sla vi je za 
ne mač ke, austrij ske i švaj car ske me di je.2 Nji hov sin Mi hail, pro fe si o nal ni di plo ma ta, 
ak tiv no je de lo vao na ovom pro sto ru kao šef od se ka za biv še ju go slo ven ske ze mlje u 
ne mač kom Mi ni star stvu spolj nih po slo va (1992–1995) te sam bio autor po li tič ki mo ti vi-
sa nih knji ga, o če mu će mo vi še u dru gom de lu ovog pri lo ga.3 Rad Fon Ko lo ve o Ko so vu 
ob ja vio je u svom zbor ni ku, ta ko đe o Ko so vu, Ro bert El zi.4 Sle di će po tom u svim za pad-
nim me di ji ma pro non si ra ne knji ge o Ko so vu No e la Mal kol ma i Mi ran de Vi kers, po tom 
Ti ma Džu de, ali i de se ti na dru gih pi sa ca. Uz autor ska iz da nja Ko so vu su po sve ći va ni 
no vi zbor ni ci ra do va u iz da nju po je di nih emi nent nih in sti tu ta.

Po me nu ti Ro bert El zi, uz naj po hval ni je kva li fi  ka ti ve, stavio je stu di ju Kri sti ne fon 
Kol i Maj kla Li ba la na sam po če tak zbor ni ka. Ma da je ovaj par bio „na li cu me sta”, ipak 
je na pra vio jed no di men zi o nal nu pri ču, osta ju ći na te zi da ako Sr bi ja, bez ob zi ra na ne ke 
le gal ne for me za svo je pri su stvo na Ko so vu - kao dr ža va, bu de in si sti ra la na pro du žet ku 
svo je oku pa ci je (sic!)... ju go slo ven ska kri za će uze ti pre te će raz me re bal kan ske kri ze.5

Od u ze lo bi pre vi še pro sto ra da se oko knji ge Fon Ko lo ve i Li ba la de talj no po za ba vi-
mo mno gim fak to graf skim ne tač no sti ma i ne pro ve re nim po da ci ma, oči to do bi je nim sa mo 
sa jed ne stra ne o prav noj, so ci jal noj i zdrav stve noj za šti ti, na ci o nal noj struk tu ri za po sle-
nih, ka rak te ru škol skih pro gra ma, ot pu šta nju sa po sla, upo tre bi dum-dum me ta ka (sic!) 
od stra ne po li ci je, ma sov nom tro va nju de ce ner vnim otro vi ma.6 Oni ko ri ste ne po u zda nu 
li te ra tu ru kao što je npr. knji ga dr Bran ka Hor va ta Ko sov sko pi ta nje (Za greb, 1988) na 
ko ju su da te u svo je vre me vr lo eg zakt ne kri ti ke.7 Ne ču di za to br zo ple to pre u zi ma nje 
po da tka da je u Po kra ji ni pre ma po pi su iz 1971. bi lo 1.200.000 Al ba na ca (s. 48), dok ih 
je u stva ri bi lo  916.000, (pre ma 646.605 u 1961). Slič no je sa pro cen ti ma al ban skog sta-
nov ni štva u Ma ke do ni ji, npr. na vo di se 30-35% (s. 61), po tom ne što da lje 25-30% (s. 
102). Ovaj rad ima i svo jih bo ljih stra na, otva ra pi ta nja, da je npr. pro stor iz vo ri ma srp ske 
pra vo slav ne cr kve o uništavanju ima nja i na si lju ko je pod no si sve šten stvo, mo na hi nje i 

1)  Lj. Di mić, n. d.
2)  Chri sti ne von Kohl, Ko so vo, Gor discher Kno ten des Bal kan, Vi en na und Zu rich, 1992; Wol fgang Li bal, 

Das En de Ju go sla wi ens, Selbstzerstörung, Kri eg und Ohnmacht der Welt, Vi en na und Zu rich 1993; W. Li bal, 
Ma ze do nien zwischen den Fron ten, jun ger Sta at mit al ten Kon fl ik ten, Vi en na und Zu rich 1993. Oni su na pi sa li 
de se ti ne čla na ka o Sr bi ma, Al ban ci ma i bal kan skim pro ble mi ma.

3)  Mic hael Li bal, Nje mač ka po li ti ka i ju go slo ven ska kri za 1991–1992, Gol den mar ke ting Za greb, 2004, 
(orig. Li mits of Per su a sion. Ger many and Yugo slav Cri sis, 1991–1992, Te xas A&M Uni ver sity Press 1997). 
Li bal je 1995-96. bio gost pro fe sor na Har var du, a po tom am ba sa dor OSCE u Gru zi ji.

4)  Ro bert El sie ed, Ko so vo in the He art of the Pow der Keg,  East Euro pean Mo no graphs Bo ul der, Co-
lum bia Uni ver sity Press, New York, 1997. Njen rad je pre ve den pod na slo vom Ko so vo the Gor dian Knot of the 
Bal kans s. 3–104.

5)  Sa te zom o „oku pa ci ji”, „kla sič nom ko lo ni jal nom ga že nju” i „agre si ji”, ako za ne ma ri mo al ban ske 
pro pa gan di ste, ja vlja ju se i ne ki dru gi, da le ko po zna ti ji ana li ti ča ri, npr. biv ši pro fe sor di plo ma ti je na Co lum bia 
uni ver zi te tu i biv ši am ba sa dor SAD u Be o gra du War ren Zim merm man, vi deti: „The De mons of Ko so vo”, The 
Na ti o nal In te rest, sum mer 1998, s. 7–8; pre ne to i u li stu Na ša Bor ba, 29, 30, 31. jul, 1. av gust 1998).

6)  Vi deti tač ni je po dat ke u dru gom de lu ovog ra da, uklju ču ju ći re zul ta te is tra ge me đu na rod nih in sti tu ci ja 
ko je su ob ja vlje ne 1991. go di ne.

7)  Bra ni slav Gli go ri je vić, Fa tal na jed no stra nost (po vo dom knji ge Bran ka Hor va ta „Ko sov sko pi ta nje’’), 
Isto ri ja 20. ve ka, 1-2/1988, s.179–194.
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gra đa ni. Ori gi nal na ne mač ka ver zi ja knji ge sa dr ži i esej Mi ro sla va Pe ri ši ća, mi ni stra u Pa-
ni će voj vla di, ali op šta je oce na da se ra di o ne po u zda nom šti vu za ta ko ose tlji vu i ve o ma 
slo že nu ma te ri ju.

U zbor nik o Ko so vu, po no vi mo, kod ve o ma pre sti žnog iz da va ča nje gov pri re đi vač 
El zi, po red Fon Ko lo ve i Li ba la, uklju čio je kao „eks per ta’’ Isma i la Ka da rea, al ban skog 
knji žev ni ka, sa no ve lom „Za le đe ni sva to vi”, i po li tič ko-pro pa gand nim tek stom „Ko sov-
sko pi ta nje”, za tim Re dže pa Ćo sju sa tek sto vi ma „Pra vo na sa mo o pre de lje nje” i „Al ban-
sko pi ta nje i nje go vo re še nje”. Tu su se na šli sa bra ni in ter vjui sa Bu ja rom Bu ko ši jem, 
Ade mom De ma ći jem, Ćo sjom i Agi mom Vin com.

Al ban sko vi đe nje pro ble ma El zi pod u pi re sa ce lim jed nim po gla vljem se lek tiv nih iz-
vo ra či ji su auto ri sa vre me ni ci, put ni ci iz En gle ske (1908), austrij ski no vi na ri sve do ci 
(1913), emi gran ti ko ji ape lu ju na Li gu na ro da (1930), pre da va nje V. Ču bri lo vi ća (1937) 
i je dan nje gov (?) rad o ma njin skom pi ta nju (1944), ela bo rat Ive An dri ća o al ban skom 
pi ta nju (1939).

Član ci iz austrij ske štam pe 1913. i emi grant ska pro pa gan da 1930. su, ka ko El zi oce nju-
je, po tvr da da se u te škom sta nju ni šta ni je iz me ni lo,1 dok su ra do vi aka de mi ka sve do če nje 
o ide o lo gi ji et nič kog či šće nja.2 

U žal bi Ko sov skog ko mi te ta Li gi na ro da iz 1930. ko ju ob ja vlju je El zi, sve vr vi od 
„tač nih” bro je va. Ta ko je u Tur sku do 1930. go di ne pro te ra no 140.000 Al ba na ca (!), a 
800.000 do 1.000.000 na se lja va kom pakt no kra je ve uz al ban sku gra ni cu (s. 362).

„Ar gu ment” bro je va ni je stran ni Re dže pu Ćo sji. Na tra di ci ji mno gih me mo ran-
du ma ko je su nje go vi pret hod ni ci u sa gla sju sa Austro-Ugar skom, po tom Ita li jom, sla li 
me đu na rod nim or ga ni za ci ja ma i kon fe ren ci ja ma, on tvr di da je gra ni ca iz 1913. osta vi la 
1.200.000 Al ba na ca van Al ba ni je (s. 209), da je 1919–1940. ise lje no iz Ju go sla vi je u Tur-
sku 300.000 Al ba na ca (!), da je 1946–1966. ise lje no da ljih 400.000, ta ko đe u Tur sku, 
da je broj Al ba na ca u po kra ji ni Ko so vo 1991. iz no sio do 1.830.000 ili 90% sta nov ni štva, 
a u Ma ke do ni ji do 900.000 ili 40% (s. 203-5). Po pis pod me đu na rod nom kon tro lom, bar 
za Ma ke do ni ju, de man tu je Ćo sju za ce lih 18%. Još je ve ći ap surd tvrd nja o ise lja va nju 
400.000 Al ba na ca u pe ri o du 1946–1966. Me đu tim sav taj trud oko bro je va ni je „uza lu-
dan”. Cilj je do ka za ti da je al ban ska na ci ja „ne pra ved no po de lje na” 1913. i da su et nič ki 
Al ban ci bi li ap so lut na ve ći na na te ri to ri ja ma „Ve li ke Al ba ni je”. Da bi se oprav da la te za, 
po seg nu lo se za fan ta stič nim bro je vi ma „ise lje nih”.

Pi sac ko ji je pre vo đen i pro mo vi san u Be o gra du, Ismail Ka da re tvr di, slič no Ćo sji, da 
su Al ban ci na tom pro sto ru dva de set ve ko va, a Sr bi je dva dva (XI II i XIV vek), od no sno 
kao oku pa tor po no vo po sle 1912. go di ne.

Zbor nik Ro ber ta El zi ja ima, na iz ve stan na čin, i do brih stra na. U pr vom re du to je 
do ku men tar na vred nost. Ako ne ko že li da iz pr ve ru ke vi di plat for mu Re dže pa Ćo sje ili 
Ade ma De ma ći ja i ot klo ni sva ku na du u nji ho vu po li tič ku ko o pe ra tiv nost za dru go re še nje 
osim Ve li ke Al ba ni je, na ći će to na stra ni ca ma ove knji ge.

Po sle či ta nja ra do va ko je je autor oda brao ka ko bi po mo ću njih „ob ja snio” da na šnje 
sta nje na Ko so vu i per spek ti ve mo že mo kon sta to va ti da bi naj ve ći deo ob ja vlje nog upra vo 
mo gao do bi ti kva li fi  ka tiv „pro pa gan de ko ja je, na ža lost, po lo ži la in te lek tu al ne i du hov ne 
te me lje” za te ško i ne iz ve sno sta nje kroz ko je da nas pro la zi mo.

1)  El sie, n. d. s. IV
2)  Je dan pa sus An dri će vog tek sta zbog ne tač no sti pre vo da gu bi smi sao (El sie, n. d. 448), upo re di: Ivo An-

drić, Di plo mat ski spi si, (pri re dio Mi la din Mi lo še vić), Pro sve ta, Be o grad 1992, s.216–226

Dr MILE BJELAJAC      Kontroverze o savremenoj istoriji Kosova



404

PISATI ISTORIJU JUGOSLAVIJE: VIĐENJE SRPSKOG FAKTORA

Pi sac me dij ski naj pri sut ni je knji ge o Ko so vu1 Noel Mal kolm je pu bli ci sta sa dok to ra tom iz 
isto ri je. Se dam go di na je pre da vao na Kem bri džu (Cam brid ge Uni ver sity), a u no vi je vre me, 
za la ga njem svo jih pri ja te lja Ro ber ta Evan sa (R. Evans) i Ri čar da  Kremp to na (R. Cramp ton) sa 
Oks for da, dr žao je kurs sa te mom „Ve li ka se o ba 1690” u se mi na ru Cen tral and East Euro pean 
Hi story na Bra se no se Col le ge-u, na na čin ka ko je to iz lo že no u osmom po gla vlju nje go ve knji-
ge.2 Ne ko li ko nje go vih pret hod nih mo no gra fi  ja ni je ple ni lo ni ka kvu pa žnju. Tek knji ga Bo sna: 
Krat ka isto ri ja3 ko ja je na sta la u je ku BiH kri ze, uči ni la je auto ra po zna tim i ste kla pre po ru ku 
va žnog di plo mat skog pri ruč ni ka i ko ri snog šti va za rad na uni ver zi tet skim se mi na ri ma. Njen 
uti caj pri zna je i po li ti čar Ri čard Hol bruk.4 To je knji ga u ko joj do mi ni ra pret hod na te za – hi lja-
du go di šnji en ti tet Bo sne.

Pro je kat o Ko so vu je re a li zo van, uklju ču ju ći i pi sa nje, za ne pu ne tri go di ne. Autor je, ka-
ko nas sam oba ve šta va stu pio u kon tak te sa broj nim do brim znal ci ma „svih iz vo ra za al ban sku 
isto ri ju” me đu ko ji ma su mno gi Al ban ci i Hr va ti, ali ni je dan Sr bin. Tu su ime na Kri sti ne fon 
Kol (Chri sti ne von Kohl), Bran ke Ma gaš i dru gih ko ji su pi sa li o Ko so vu i ju go slo ven skoj 
kri zi po sled njih go di na. Autor je sam oba ve stio jav nost da su mu upra vo al ban ski pri ja te lji 
do sta vlja li knji ge srp skih pi sa ca i ko pi je nji hovh čla na ka.

Et no ge ne za al ban ske na ci je, ro man ti čar ski mit o Ko sov skoj bi ci 1389, srp ska na ci o na li-
stič ka iz mi šljo ti na o tzv. Ve li koj se o bi sa pro sto ra Ko so va 1690. po ko joj se na vod no is pra znio 
ta da šnji pro stor u ko ji po či nju ula zi ti Al ban ci, oku pa ci ja 1912, re o ku pa ci ja 1918, te ror ili ko lo-
ni jal na upra va ko ja je de fac to vla da la za ce log tra ja nja Ju go sla vi je, pa i da nas nad et nič kim 
Al ban ci ma, et nič ko či šće nje sve su to te ze ko ji ma je autor po sve tio po seb nu bri gu. Us put, 
pred sta vlja ju ći se be kao „pr vo ga” ko ji ru ši te mi to ve, na sto ji da pot pu no obez vre di mo der nu 
srp sku isto ri o gra fi  ju kao re le vant nog na uč nog sa go vor ni ka. Ne pre sta no „dr ži lek ci je”, a u su-
šti ni ku ca na otvo re na vra ta ko ja je upra vo ta isto ri o gra fi  ja otvo ri la, po čev ši u XIX ve ku od Ila-
ri o na Ru var ca, pa pre ko Sto ja na No va ko vi ća do isto ri ča ra na ših da na. Pre ma či ta o cu pot pu no 
ne ko rekt no, pre ćut ku je po le mi ke ko je odav no po sto je iz me đu srp ske i al ban ske isto ri o gra fi  je 
oko po je di nih pi ta nja, a po tom svo ja „is tra ži va nja”, ko ja ni su ni šta dru go do po na vlja nje već 
vi đe nog, pro mo vi še u „nov do pri nos”.

Po spo lja šnjoj for mi na uč na, ova knji ga po na či nu ka ko se autor „pi o nir ski” udu blju je 
u kon tro verz ne isto rij ske te me ili ar bi ti ra iz me đu raz li či tih iz vo ra, mo gla je la ko da im pre-
si o ni ra ma nje upu će nog či ta o ca. No, vi de li smo da su joj pu no po ve re nje po klo ni li i ne ki od 
upu će ni jih isto ri ča ra is toč no e vrop ske i sred njo e vrop ske isto ri je (npr. I. De ak, R. Cramp ton). 
Me đu tim, knji ga je ve o ma br zo ste kla i svo je kri ti ča re, ko ji su uka zi va li na nje ne bit ne ne do-
stat ke, dvo stru ka me ri la, pa i sum nji vu na uč nost. Mal kolm se ose tio po zva nim da oštro re a-
gu je na kri ti ke da je slab po zna va lac gra đe srp skih ar hi va i li te ra tu re, da je vi še ru šio srp ske 
ne go al ban ske mi to ve, da je po šao od po gre šne pret po stav ke da Ko so vo u isto ri ji po sto ji kao 
„en ti tet” i dr. Po seb no mu je sta lo da odr ži svo ja na vod na ot kri ća da ni je bi lo ve li kog ise lja-
va nja srp skog sta nov ni štva sa Ko so va kra jem 17. i sre di nom 18. ve ka.5

Mal kolm je ube đen da je de fi  ni tiv no ras krin kao mit o Ve li koj se o bi Sr ba. Na su prot „srp-
skim mak si ma li sti ma”, ko ji tvr de da se ise li lo 500.000 lju di sa Ko so va pod Čar no je vi ći ma, 

1)  Ko so vo A Short Hi story, Mac mil lan, Lon don 1998.
2)  Za pi sa nje knji ge o Ko so vu po mog nut je sti pen di jom (St. An tony’s Col le ge, Ox ford 1995/1996).
3)  Bo snia: A Short Hi story.
4)   R. Hol bro o ke, To End the War, Ran dom Ho u se, 1998.
5)  Vi deti ši re u na šem tek stu: Pro et Con tra: So me We stern Ec ho es of Noel Mal colm’s Bo ok Ko so vo. A 

Short Hi story, u: Sla ven ko Ter zic (ed.) Re spon se to Noel Mal colm’s Bo ok Ko so vo. A Short Hi story, In sti tu te of 
Hi story of the Ser bian Aca demy of Sci en ces and Art, vol. 18, Be o grad 2000.
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reč je tek o ne kih 30.000, uglav nom iz oko li ne Ni ša. Pa tri jarh je još ra ni je po be gao u Be o grad, 
pa ni je ni mo gao bi ti na če lu eg zo du sa sa Ko so va. Sum nji ve su tvrd nje, pi še, da je pa tri jarh do-
če kao ge ne ra la Pi ko lo mi ni ja u Pri zre nu. Na da lje, po auto ru, srp ska isto ri o gra fi  ja po gre šno 
in ter pre ti ra „In vi ta to riu” ca ra Le o pol da od 6. apri la 1690. kao po ziv da pre đu u Austri ju (str. 
159 – sic!).

Kod srp skih auto ra ni smo nig de na šli broj od .,500 hi lja da” već da le ko skru pu lo zni je 
ana li ze ko je se kre ću do 60.000 ukup no. Upra vo tu po sled nju broj ku na vo di je dan sa-vre me-
nik, ugar ski pri mas, kar di nal Ko lo nić (Le o pold Graf Kol lo nitch) u pi smu pa pi Kli men tu XI, 
1703. go di ne, ci ti ra mo: „ka ko ra di na to me da pri do bi je srp skog par ti jar ha da pri mi uni ju 
za jed no sa vi še od še zde set hi lja da Sr ba ko ji su pre šli u Ugar sku”.1 

Za raz li ku od Mal kol ma, mi smo mi šlje nja da se ta čan broj ni kad ne će zna ti, kao ni broj 
onih ko ji su na pu sti li Ko so vo, za dr ža va ju ći se na ju žnim oba la ma Sa ve i Du na va. Te po to-
nje be le že ro do slo vi (ču ve ni Bo gi će vi ći sa pl. Bo gi će vi ce do se lje ni u Ma čvu i dr.) i et no lo ška 
is tra ži va nja. Deo iz be glih u pla ni ne se i vra tio po sle tur ske am ne sti je. 

Ka da su po me ra nja sta nov ni štva u pi ta nju, Mal kolm pre ne bre ga va car sku in vi ta to ri ju iz 
1689, ko jom se za pre se lje nje i na se lja va nje za pad ne Sla vo ni je i do ta da opu sto še nih kra je va 
po zi va ju Sr bi uz svu ga ran ci ju ver skih i dru gih pra va. Ko li ko ih je ta da pre šlo? Mal kol mo va 
tvrd nja o srp skoj in ter pre ta ci ji In vi t at or ije iz 1690. je l ažna. Ne ob av ešt enost ili po dm et anje?2 

M ada se autor p oz iva na rad ist or ič ara N ik ole S ama rdž ića o S e obi3 kao da je ub eđen da 
n iko od č it al aca n eće kr en uti tr agom n asl ova. Uč ini li n eko s upro tno, v id eće da n ema osn ova 
za Ma lk ol m ovu tvr dnju da je on „p rvi” k oji tr aga po fo nd ov ima be čkih, v en ec ija nskih, fra nc-
uskih i dr ugih a rh iva. Da n ije „p rvi” k oji se str astv eno tr udi da v idi ko je d oč ekao p atr ija rha 
u Pr izr enu kr ajem 1689. s ab ir aj ući bro jne d ok aze pro et co ntra (u sput i sp ušta iz v ida knj igu 
S. B iz ozeria, L a sa cra l ega co ntro l a p ote nce o tt om ana, I. M il ano, 1690). V id eće, t ak ođe, da 
je oda vno p ozn ato od akle je p atr ijarh pr ešao Austr iju 1690, i k ada i k ako je n ap ustio K os ovo. 
Č it alac će, na kr aju, shv at iti da ra skri nk av anje „m ita o V el ikoj s e obi 1690” k oja ima „ese nc i-
ja lni zn ačaj u n ac i ona lnoj m it ol og iji” S rba (s. 140) ne p okr eće p rvi put Noel Ma lkolm već 
a lba nski ist or ič ari, a na p rvom m estu Ske nder R izaj č ije r ed ove n aš ir oko k or isti.

Da bi s ebe pre dst avio kao d osle dnog i obje kti vnog aut ora, pa cke je d ob ila i a lba nska 
ist or i ogr afi  ja k oja je tv rd ila da su svi ust an ici 1689–1690. b ili i sklj uč ivo A lba nci.

Ma lkolm up rkos i zv or ima tu rskim i austr o uga rskim, a lba nsku v eć inu v idi već sr ed inom 
XIX v eka. Pr eću tk uje e tni čki i nž enj ering nad S rb ima 1878–1912, te kv ar enje ha rm oni čnih 
o dn osa dva n ar oda i p oč etak l oših v idi tek od 1912. g od ine. Da bi o dbr anio te t eze od „sr-
pskih n ac i on al isti čkih tvr dnji”, austr o uga rske p op ise S rba iz 1903. g od ine um anj ije za 20 
p osto.4 R ezu lt ate p op isa sr pskih k uća i st ano vn ika (1911) i pr oc ene J ov ana Cv ij ića o 150.000 
is elj enih u vr em enu od 1878. do 1912. om al ov až ava kao n ac i on al isti čki trend.5 On taj broj 
„o d oka” sp ušta na 60.000. To bi se m oglo pr ihv at iti, p iše.

Da bi se s agl ed ala ova d osle dno-n ed osle dna m et od ol og ija, n av ed imo pr imer k ako Ma l-
kolm p ob ija p oda tke D rža vne st at ist ike iz p op isa 1921. g od ine (str. 268) da je onih k oj ima 
je a lba nski rn ate rnji j ezik 439.657 u c eloj J ug osl av iji, od k ojih 288.900 na K os ovu. Ti br oj evi, 

1)  Ovaj po da tak ušao je u srp sku isto ri o gra fi  ju pre ko de la St. Iva ni ja iz 1703 (De or tu et pro gres su et Di mi-
nu ti o ne Schi sma ti gra e ci ri tus Ec cle si ae cu ru ro ma na Ec cle si ae tot vo tis ex pta ta reuni o ne - vi deti: Isto ri ja srp skog 
na ro da, kuj. III-l. 1993. s. 536; knj. IV-1.1986. s. 42).

2)  (Upo re diti: Isto ri ja srp skog na roda,knj.III-l,s. 524,529).
3)  Su vre me na stra na štam pa o ve li koj se o bi Sr ba 1690. go di ne, IČ, XXXII, 1985.
4)   Mal colm, s. 230; upo re diti: D. Ba ta ko vić, The Ko so vo Chro nic les, str. 136.
5)  J. Cvi ji ća pret hod no hva li za kri ti ku M. Mi lo je vi ća (n. d. 199).
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p iše Ma lkolm, sm atr aju se po tc enj enim ne s amo od a lba nskih pre dsta vn ika već i od str anih 
p osm atr ača: it al ija nski ek spert za A lb an iju A nt onio Ba ld ači, npr. m isli (sic!) da je b ilo na j-
m anje 700.000... a 1931. r umu nski g e ograf N ik olae Popp z a okr už uje broj na 800.000 dok 
j ug osl ove nski p opis za 1931. b el eži s amo p ov eć anje od 67.000. D akle, d rž ava, d rža vna p ol i-
t ika, k oja je p ose bno p opis m anj ina iz 1931. č uv ala kao „d rža vnu ta jnu” za i nte rnu up otr ebu, 
s ama je s ebe, ako sl ed imo Ma lko lma, o bm anj iv ala.1

Ma lkolm d osle dno i zb eg ava sm ešt anje ovog m eđ ue tni čkog ve rskog ko nfl i kta u š iri ko n-
tekst u k ome su sv oju p ogu bnu ul ogu na Ba lk anu im ale v el ike s ile (Austr o uga rska, Tu rska, 
It al ija, N ema čka, Br it an ija, SSSR, pa i s ama m ala A lb an ija E nv era H odže, da ne p om inj emo 
m eš anje v el ikih s ila u na jn ov ijoj kr izi). T ako u c elom 13. p ogl avlju (1908–1918) n ema 
ni r eči o austr o uga rskoj pr op aga ndi i su bve rzi vnom d el ov anju. Da je autor hteo, m ogao je sa 
m alo v iše in ic ij at ive p ogl ed ati u fra nc uskom D ipl oma tskom a rh ivu v ol um ene It al ija i A lb-
an ija za p eriod 1918 – 1924. Ili, fo nd ove u Be čkim d ipl oma tskim a rh iv ima za 1913, 1914. 
ili 1915. Tr ag ovi ovih fo nd ova su t ako bro jni u mn ogim stru čnim r ad ov ima da je i zl išno i 
p om inj ati ih.

P om en uli smo, d akle, već je dnu os ob inu m et oda ovog aut ora. U r epe rt oar i sk az ane m e-
to d ol og ije sp ada i n ame rno b rk anje ili pr eću tk iv anje hr on ol og ije d og ađ aja. Za n ešto što 
je sl ed ilo n ekom vr em enu on pr avi i nve rz iju i o dr eđ uje to kao „uzrok” (str. 257, 272). Uz 
p om en uto i sp ušt anje ul oge v el ikih s ila, d ob ili smo njeg ovo m ist ifi  k ov ano v iđ enje a lba nske 
p ob une ili up ada 1913. g od ine, a lba nskih p ob una 1918. i 1920. g od ine.

Ono što su p oj ed ini kr it ič ari i p ol it ič ari u sv etu pr ihv at ili sa d obr od ošl icom to je Malkol-
m ovo d ok az iv anje da K os ovo n ik ada n ije l ega lno ušlo u s astav S rb ije (str. 264). Da bi ova 
ko nstru kc ija b ila „od rž iva”, pr eć utao je ili n ije znao za pr okl am ac iju r ege nta Ale ksa ndra 
od 15. d ece mbra 1914. g od ine i vl ad inu o dl uku o uk id anju ure dbi sa pr ivr em enim v až enjem 
u n ovim obl ast ima i pr oš ir enje Ust ava, z ak ona i pr op isa k oji su v až ili u ost alim obl ast ima. 
N ije t ak ođe ž eleo da v idi ni l oka lnu upr avu k oju su u v el ikom br oju č in ili ugle dni a lba nski 
p rv aci.

Ist or ičar i p ubl ic ista iz Lo nd ona M ira nda V ikers (Vi ckers), devedesetih je b ila v e oma 
pr isu tna u ja vn osti sa č et iri sv oja r ada k oja pr ate Ba lkan.2

Kao i za pre tho dnu knj igu N o ela Ma lko lma, m ož emo da n av ed emo da je nj ena p osle-
dnja knj iga Ist or ija K os ova u sv oje vr eme iz azv ala v el iku p ažnju, ali sa n ešto m anje n eg a-
ti vnih kr it ika. Dok Tim Dž uda (Tim J udah) sm atra da je u ist ori jskom d elu to b olja knj iga 
od Ma lko lm ove, pr est ižni ist or ičar sa K olu mbija un ive rz it eta Ištvan D eak (I stvan D eak) 
d aje pre dnost Ma lko lmu u o dn osu na V ike rs ovu, k oju na fi n n ačin dis kf al ifi  k uje oc enom 
da je „p on ešto n akl onj ena S rb ima”.3  

Knj iga V ike rs ove pre dst avlja ko mb in ac iju ist ori jskog pr ist upa i a kt ue lne p ol it ik ol-
o ške an al ize. Za ra zl iku od Ma lko lma p ored a ngl osa kso nske i a lba nske l it er at ure po dje d-
na ko se osl anja i na sr pske p isce. M eđ utim, n ed ost aju n eka, po n ašem s udu, n ez a ob il azna 
i zd anja o sr psko-a lba nskim o dn os ima k oja su m or ala da se ko nsu lt uju. P on ekad p iše u 
p ol emi čkom t onu (npr. k ada se up or eđ uju tvr dnje a lba nske ist or i ogr afi  je o s ast avu st a-

1)  Vi deti naš tekst: „Dva vi đe nja rje ša va nja pi ta nja na ci o nal nih ma nji na u Kra lje vi ni Ju go sla vi ji uoči Dru-
gog svjet skog ra ta”, To ko vi, 1/1989.

2) The Sta tus of Ko so vo in So ci a list Yugo sla via, 1994; The Al ba ni ans: Mo dern Hi story, 1995); sa Džej-
msom Pe ti fe rom (Ja mes Pet ti fer), Al ba nia: From Anarchv to Bal kan Iden tity, 1997); Bet we en Serb and Al ba-
nian: A Hi story of Ko so vo, Co lum bia Uni ver sitv Press - Hurst & Com, New York, Lon don 1998.

3)  „Vic kers, who is so mew hat sympat he tic to the Serbs” (I. D, Out of the Past, The New Re pu blic, 
8. jun 1998 osvrt na knji ge Mal kol ma i Vi ker so ve uz raz mi šlja nja o da na šnjoj si tu a ci ji na Ko so vu u obi mu od 
go to vo 18 no vi nar skih kar ti ca).
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no vn ištva i nj ima n as uprot o bj avlj eni tu rski i zv ori o e tni čkom s ast avu st ano vn ištva na 
K os ovu sr ed inom XV v eka - s. 18).

U knj izi je ev ide ntan trud da se s agl eda c el ov itost i što v iše uzro čnih v eza. T ako, za 
ra zl iku od n ekih dr ugih aut ora, s ra zl ogom n av odi p ok az at elje o z a ost aj anju ek ono mskog 
ra zv oja K os ova d ov od eći to u v ezu sa enor mnim pr ir ašt ajem a lba nske p op ul ac ije (s. 182, 
190-1, 197), uoč ava n esr azmer stru kt ure uč en ika i st ud en ata u h ipe rtr ofi  r anom ško lstvu 
i na Pr išti nskom un ive rz it etu (80% na h um an ist ičkim n a uk ama, ume tnosti, ist or iji i sl.) 
sa r ea lnim i zgl edom da ti ml adi n ikad ne d ob iju p osao (s. 199). Oc enj uj ući afi  rm ati vnim 
k ara kter pr ava k oje je ova m anj ina k or ist ila do 1981. k or isti i zj ave p rv aka a lba nske el ite 
(s. 193), a p ov odom za ht eva d emo nstr an ata za r ep ubl iku K os ovo (1981) t ak ođe k or isti 
a lba nske p ol iti čke l id ere k oji c ene da taj za htev zn ači r uš enje i nt egr it eta J ug osl av ije (s. 
200).

K ada su st at ist ike i br oj evi u p it anju i V ike rs ovoj se m ože p ost av iti p it anje z ašto sve 
m usl im ane iz d rža vnog p op isa 1931. (o dn osi se na pr ostor „K os ovo”) o dr eđ uje kao A lba-
nce (s. 116); ili, k ada n av odi deo D rža vne st at ist ike o em igr ac iji 23.600 gr ađ ana u Tu rsku 
i Abl an iju (1927–1939) pr oi zvol jno ih utv rđ uje kao A lba nce (s. 119). N a ime, u k or išt enom 
j ug osl ove nskom i zv oru se ne (!) n av odi ni n ac ija ni m ate rnji j ezik is elj enih gr ađ ana. Pre 
bi se, pr at eći p op ise, m oglo tv rd iti da su v eć ina Tu rci.

K ada su is elj eni A lba nci u p it anju autor, uz ogr adu da je t eško zn ati t ačan broj dok 
se ne i str aže tu rski i j ug osl ove nski a dm in istr ati vni i zv ori, n av odi u osno vnom te kstu rad 
a lba nskog ist or ič ara iz T ir ane (1994) k oji d aje broj od 200-300.000, da bi tek p otom n ave-
la j ug osl ove nsku st at ist iku „k oja um anj uje taj broj” kao da se ta st at ist ika u sv oje vr eme 
b av ila „p ol em ikom” ili osp or av anj ima n ekih „tvr dnji” b ud ućih ist or ič ara.

Kod V ike rs ove, kao i kod dr ugih aut ora1, o pšte je m esto k ara kter s uk oba d rž ave i p obu-
nj enih A lb an aca 1913, 1918–1921. i 1944–1945.2 

Šta je po n ašem s udu č esto spo rno, pa i kod V ike rs ove? Spo rno je što se „na jv iše n a-
me re” je dne d rž ave (Kr alj ev ine SHS) nj ene vl ade, V rho vne k oma nde, M in ista rstva un utr-
ašnjih d ela r eko nstr u išu pr eko i zv ora s eku nda rnog zn ač aja, č inj en ica iz p ol iti čke pr op agan-
de onog vr em ena ili l it er at ure k oja p ati od istih sl ab osti - n ed ost at aka s ist em at iz ov anih 
i zv ora p rvog r eda.

Šta se d es ilo u n ove mbru 1918? N as uprot ut isku i tvr dnj ama auto rke, n ije p ost oj ala 
pl an ir ana osv eta nad A lba nc ima. P ost oj ala je svest da je deo A lb an aca pr ot ivan sr pskoj 
d rž avi još od 1912. g od ine, da je u č it avoj p op ul ac iji pr isu tna v el ika k ol ič ina austr o uga r-
skog oru žja, te da su sr pske, c rn ogo rske i j ug osl ove nske tr upe k oje su st igle u te kr aj eve 
o kt obra 1918. sl abe i bro jč ano n ed ovol jne za sl učaj b ilo k akvih p ob una i n em ira.

Ra z or už av anje p rvi z ap oč inju Fra nc uzi u z apa dnoj M ak ed on iji zbog p ob une A lb ana-
ca u d ol ini D ebra (4. n ove mbra). U tu a kc iju su uklj uč ili i tr upe Esad P aše (a lba nske). Sve 
to u c ilju obe zb eđ iv anja k om un ik ac ija od D ebra ka Sk oplju. Ist ovr em eno, pr at imo da tek 
u sp ost avlj ene c ivi lne vl asti na K os ovu tr aže p omoć vo jske zbog „a rn au tskih n ap ada” (4. 

1)  I. Ba nac, S. Ra met, N. Mal kolm, Fran co is Gru mel Jac qu ig non „U le to, voj ska SHS mar ši ra na Ska dar 
i Ti ra nu. Al ban ska vla da mo bi li še i za do bi ja po be du 26. av gu sta 1920, op tu žu ju ći Ju go slo ve ne da ‘že le is ko re-
ni ti’ al ban sku ra su”. (s.107)

Sve sa mo ne tač na sli ka do ga đa nja i srp skih na me ra. Pret hod no, na mer nim is pu šta njem či nje ni ce da je 
ta da šnje de mar ka ci o ne li ni je od re dio Fran še De pe re (Fran chet D’ Espe rey), kao glav no ko man du ju ći, još 1918. 
go di ne, in si sti ra na srp skoj „oku pa ci ji” i stal nim pla no vi ma da se Al ba ni ja po de li „na jed na ke de lo ve”. Sve je 
aran ži ra no po zna tim al ban skim me mo ran du mi ma me đu na rod nim fo ru mi ma i ve li kim si la ma po seb no, kao i 
uz vrat nom ono vre me nom pro pa gan dom iz Ita li je i Bri ta ni je.

2)  Vic kers, n. d. 93-5, 143
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n ove mbar). Or už ane p ob une su i zb ile u M et oh iji 6. n ove mbra i vlasti v ide j ed ini i zlaz u 
hi tnom ra z or už av anju A lb an aca i po m ogu ćstvu mi rnim p utem (7. n ove mbar). U i zv ešta-
j ima se n abr aj aju s ela k oja su po p oz ivu mi rno pr ed av ala oru žje, ali se i spred p oj ed inih n a-
il az ilo na or už ani o tpor (Go rnja J abl an ica, R ad evo, Sl av kovac kod V uči trna, npr.). Vl ada 
i M in istar vo jni b ili su sl ed ećeg mn enja o p or eklu p ob una: „Iz p od at aka d ob ij enih sa v iše 
str ana n al azim da n aši n epr ij at elji r ade na t ome da u St aroj S rb iji i M ak edon iji iz az ovu 
p ob une i m et eže s ada za vr eme Ko nf ere nc ije m ira, a u c ilju po d up ir anja za ht eva na ove 
kr aj eve”. Vl ada će i t okom n are ndih a kc ija (1920, 1921) b iti sv esna oko ln osti i tr až iti 
od sv ojih o rg ana p os eban takt i o ph ođ enje pr il ikom n ovih a kc ija ra z or už av anja r adi obe-
zb eđ enja n ar uš enog r eda i m ira: „Pri ov ome m ora se p ost up ati s p uno ta kta i ob azr iv osti 
jer bi nam pr ot ivan p ost upak m ogao b iti v iše od št ete s o bz irom na spol jnu s it u ac iju i još 
n er eš eno a lba nsko p it anje” (f ebr uar 1920).1

Fa ktor n er eda pre dst avlj ale su i ra zbo jni čke ba nde (k ač aci) k oje su n ap ad ale i plja-
čk ale st ano vn ike, pu tn ike, pa i sl ab ije vo jne j ed in ice, ali i sv oje s un aro dn ike e tni čke A lba-
nce. U s uk obu sa nj ima fo rm ir ani su tzv. l et eći o dr edi, č ete s ast avlj ene od ža nda rm er ije i 
vo jske. K ako bi se u s už enu sl iku k oju p isac n udi ukl op ili npr. p od aci da su na č elu p oj ed i-
nih t akvih o dr eda st aj ali ofi  c iri A lba nci (npr. k ap etan Am et ović R. S adr ija) iz G us inja k oji 
je v iše od tri m es eca k oma nd ovao t akvim o dr edom (1921)? Ili, k ako bi se ukl op ili p od aci 
k oje nam je pr užio k ol ega Z. J anj et ović iz fo nda M in ista rstva un utr ašnjih d ela Kr alj ev ine 
J ug osl av ije: „Plja čka i ub istva č ine n em oguć ž ivot S rba u T et ovu (1. j uli 1920); Sr pske 
p or od ice p oč ele b ež ati iz sr eza La bskog jer vl asti ne m ogu da iz z ašt ite od k ač aka (18. 
j uli 1920); Kod A rn a uta u M et ohi jskom okr ugu ima oko 2.000 p uš aka k oje su im i zd ala 
r azna na dl eštva i k oma nde... Okr užni n ače lnik u P eći i zd aje A rn a ut ima sv ak odne vno 
p uške (11. april 1921); Šest k ač aka oplja čk alo p et or icu A rn a uta i p ob eglo u A lb an iju 
(27. maj 1921); Č et iri n a or už ana A rn a uta č ob an ina s upro tst av ilo se k ač ac ima (2. a vgust 
1922); 28. j ula 1921. A rn a uti k ač aci n ap ali T et ovo i ub ili š efa st an ice i p opa (8. a vgust 
1921); Pet a rn au tskih o dme tn ika p uc alo na je dnog A rn a uta (10. a vgust 1922); Kod D ulja 
H ana k ač aci z ar ob ili 6 A rn a uta i 2 S rb ina (29. a vgust 1922); Č et iri k ač aka oplja čk ala 3 
A rn a uta kod Or aho vca (27. se pte mbar 1922).” M ogao bi se do u n ed ogled pr ep is iv ati d elo-
vo dni pr ot okol, ali go rnji n av odi su d ovol jno il ustr ati vni.2

Na jv iše vo jne vl asti su o k ač ac ima im ale sl ed eće oc ene: „Što se t iče k ač aka u Pe ćkoj 
ok ol ini, za njih se sl obo dno m ože r eći da n em aju n ik akav p ol iti čki cilj, jer je to el em enat 
k oji je od uvek ž iveo od plja čke pa to i d anas r adi. Str ani ag it at ori ih i sko ršć av aju u c ilju 
iz az iv anja n er eda, k ako na gr ani čnom fro ntu, t ako i na p oj ed inim m est ima u un utr ašnj osti 
n aše z emlje (24. maj 1919).”3

Up adi v ećih fo rm ac ija A lb an aca iz A lb an ije 1919, 1920, i 1921, a z atim pr oti v ofa nzi-
ve j ug osl ove nske vo jske gde su na obe str ane uz im ale uč ešća o rg an iz ov ane ili pl ać ene sn a-
ge l oka lnog st ano vn ištva i t okom k ojih je str ad alo na jv iše s ela i p og in ulo na jv iše lj udi 
otv ara p it anje da li je m og uće tv rd iti: ko i k ol iko? Autor u o dg ov oru st upa na kl iz avo tlo 
on ovr em enih pr op agan dnih i zv ora (npr. m em ora nd umi H asan Beg Pr išt ine i dr.).4

1)  Vi deti ši re u na šoj: Voj ska Kra lje vi ne SHS 1918–1921, Be o grad 1988; zbor ni ke gra đe sa pred go vo ri ma: 
Lj Di mić, Đ. Bo ro zan, Ju go slo ven ska dr ža va i Al ban ci, tom I-II, Be o grad 1998 (1999).

2)  Di mić, Bo ro zan, n. d., tom I.
3)  Isto.
4)  Ovo op šte me sto, uz upo tre bu me mo ran du ma, vi de li smo u zbor ni ku Ro ber ta El zia i kod Mal kol ma. Po-

me ni mo i jed nog fran cu skog auto ra, Fran co is Gru mel-Jac qu ig non, La Yougo sla vie dans la stra te gie fran ca i se 
de l’en tre-de ux-gu er res (1918–1935) Aux ori gi nes du myth ser be en Fran ce, Pe ter Lang, Bern, Ber lin, Bru xel-
les, Frank furt/M, New York, Wi en, 1999.
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T eško je ot eti se tr enu tnoj as oc ij ac iji k ako će, po istom kr it er ij umu i m et od ol og iji, u 
n ekoj d ogle dnoj b udu ćn osti m ožda „čv rsti” i zv ori za ist or iju K os ova 1998. b iti n av odi 
br ita nskog l ista G ua rdian, pr ema an oni mnim a lba nskim sv ed oc ima k oji su i zb egli, k ako 
sr pska p ol ic ija k olje, ž ive sp alj uje ž ene i d ecu, ur ez uje ž rtv ama k rst ove na č elo. Ili, n av odi 
n ov in ara Er iha Ra tfe ld era o m aso vnoj gro bn ici sa pr eko 500 lj udi, ž ena i d ece u Or aho vcu, 
ili mn ogi n av odi K oso vskog i nfo rm ati vnog ce ntra u Pr išt ini sa h ipe rtr ofi  r anim br oj ev ima. 
M ožda će n eko zdr avo za g ot ovo uz eti tvr dnju Fe hm ija Ag an ija da on n ije znao da p ost-
oji tzv. OVK („N eki k ažu, ja ne znam”) ili R edž epa Ć osje da je ki dn ap ov anje c iv ila S rba 
i A lb an aca od str ane OVK – sr pska pr op aga nda (I nte rvju Gl asu Am er ike). K ada ga je 
v od itelj em is ije up oz orio da je i zvor pre dsta vnik m eđ un aro dne o rg an iz ac ije u Ž en evi, on 
v ešto o dg ov ara da u t akvim s it u ac ij ama uvek ima onih k oji p od rž av aju je dnu ili dr ugu 
str anu.

N as uprot sli čnim on ovr em enim tvr dnj ama, v od eći se i zv or ima p rvog r eda, m og uće 
je pr ec izn ije pr at iti d el ov anje d rža vnih o rg ana, odv oj iti d el ov anje r eg ula rnih od n er eg ula-
rnih tr upa, ta čna im ena m esta, k ara kter op er ac ija i dr. Za il ustr ac iju, p uko vnik J os if ović 
i zv ešt ava svog g en er ala k ako su T op olja nci „č uv eni ra zbo jn ici... u ovoj a kc iji (o dbr ana 
18. a vgusta 1920) uz eli uz vo jsku na ja kti vn ije uč ešće. Ovo nj ih ovo opr ed elj enje i st up-
anje u Krv A rn a uta iz Lj ume i D onjeg D ebra ne oc enj ivo je – k or ist iće za mir i s igu rnost 
sr eza Go rskog”, a g en eral Sm ilj anić k oji i zv ešt ava da su ovi a lba nski o dr edi j ako n ar asli 
ra sp it uje se kod M in ista rstva „šta je opo rt un ije sa p ol iti čkog st an ov išta – da li i st ic anje 
r ada o rg aniz ov anih A rn a uta ili da ih ne sp om inje” (se pte mbar 1920), a n ešto r an ije k oman-
da iz D ebra ob av ešt ava da su o tp oč ele bo rbe u c eloj A lb an iji i zm eđu Esad p aš inih i Akif 
p aš inih j ed in ica (jun 1920).

O bj avlj eni i zv ori bi sv ak ako p oj ač ali i d ali za pr avo sv ed oku sr pske str ane (br ita nskom 
n ov in aru) k oga je od abr ala M ira nda V ikers, o d og ađ aj ima 1919–1920, ali k oga p otom 
s ama d ez av u iše tvr dnjom da je to pr ili čno sl aba o dbr ana („in a ra ther f e eble d efe nce of 
the Serbs’ a ct ions”). Vo jni i zv ori o i stoj stv ari sv ed oče da je u n ap adu pr eko d ema rk ac i-
one l in ije ka Po dg or ici od str ane pl em ena H ota i Gr uda ub ij eno 3, r anj eno 34 i z ar oblj eno 
240 vo jn ika Ze tske d iv iz ije (23–26. d ece mbar 1919). P otom je tek usl edio pr oti vn apad 
j ug osl ove nskih tr upa.1

V ike rs ova se ogl ed ala u p ok uš aju da ra zr eši šta se to d eš av alo u R ug ovu, Pl avu i 
G us inju j an u ara 1919.2 N až alost, u vr eme k oje ona p om inje i pr ip is uje v el ike a kc ije j ugo-
sl ove nskoj vo jsci, u stva rn osti, sl abe j ug osl ove nske sn age j edva da im aju po 15 vo jn ika u 
sv akom m estu. Ist ovr em eno t ada su vl ad ali s ur ovi zi mski usl ovi i ne v ode se op er ac ije. 
S dr uge str ane, ono što up uć uje na sl ož enost m oz a ika, a i zm iče V ike rs ovoj i p om en utim 
aut or ima, jesu na jv iše n am ere d rža vnih o rg ana. Vo jne vl asti su se ž al ile da kod P eći, ra z-
bo jn ištva k oja iz az iv aju C rn ogo rci pr el aze sve gr an ice (22. f ebr uar 1919). K om adant 
M et oh ije, p uko vnik V oj islav K at anić p on avlja u m aju 1919. da C rn ogo rci k oji č ine ža ndar-
m er iju n isu p ogo dni za s am ost alan p osao „jer će uvek ur ad iti po nj ih ovoj v olji i na grub 
n ačin”. Kr it ik uje C rn ogo rce k oji „A rn a ute gr ozno m rze i g ot ovi su uvek da im se sv ete, 
č ine p ak osti i da ih uc enj uju. To je se na jb olje d alo v id eti pri ug uš iv anju am au tske p obu-
ne u sr ezu dr eni čkom i ok ol ini P eći, gde su na ug uš iv anju p ob une uč estv ov ali i mn ogi 
od C rn og or aca sa nj ih ovim ž en ama i d ecom (...) o dn os eći sve što im je do r uku d ošlo”. 
Sl edi o d uz im anje oru žja k ako od S rba t ako i od A lb an aca. P otom kr ajem 1920. Vl ada 

1)  M. Bje la jac, Voj ska Kra lje vi ne SHS 1918–1921,s.197–207, 226–232
2)  M. Vi kers, n. d., s. 93-4.
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d eli sr pskom st ano vn ištvu oru žje da se s ami br ane, ali r e ag uj ući na n esre tna d og ađ anja 
m or ala je p on ovo 1921. o d uz im ati oru žje od C rn og or aca k oji su se s ami od ali osv et ama 
i plja čki.1

N as uprot čv rstom st avu aut ora da je „sr psko vo dstvo” (Se rbian l e ade rship) s ilom 
i r epr es ijom r e ag ov alo na sv ako n esl ag anje sa ce ntra lnom vl adom i zg ov ar aj ući se da 
to „r uši n ovu d rž avu”, stva rnost onog vr em ena je pre sv ed oča nstvo da je n ova d rž ava 
pr im enj iv ala on ol iko s ile k ol iko je dna pra vna d rž ava m ora u s uč elj av anju sa il ega lnim 
p os ed ov anjem v el ikih k ol ič ina vo jnog n a or už anja, p otr ebom u sp ost avlj anja o pšte ja vne 
s igu rn osti, be zbe dn osti i p ošt iv anja z ak ona (k oje su ugr ož av ale p ob une, ra zbo jni čki n ap a-
di, m eđ uso bne osv ete sr pskog i a lba nskog st ano vn ištva). 

P ol iti čki p rv aci A lba nci i Tu rci, k ada su se m eđ un aro dne oko ln osti st ab il iz ov ale, 
uč estv uju sa vl ad aj ućim stra nk ama u d on oš enju n ovog Ust ava (1921), pa rt ic ip ir aju u 
o pšti nskoj i sr eskoj vl asti od t ada pa do kr aja Kr alj ev ine J ug osl av ije. P ored stra nke Dž emi-
jet, a lba nski p rv aci, ugla vnom b eg ovi d ob ij aju p osl ani čka m esta na l ist ama R ad ika lne 
stra nke (npr. 8 A lb an aca i T ur aka 1925), a tridesetih godina p ost aju i s en at ori. T ak ođe sk oro 
sve o pšti nske upr ave gde su b ili v eći nsko st ano vn ištva d rže t okom c elog m eđ ura tnog p er-
i oda kao i p oj ed ine sr ez ove. Oko Đ ak ov ice, svi pre dse dn ici o pšt ina osim je dnog su b ili 
A lba nci, u sr ezu Lab od 10 o pšt ina s amo dve su d rž ali S rbi, sli čno je b ilo u sr ezu P od uj-
evo ili sr ezu Po dri mskom. U mn ogim i zv ešt aj ima k oje su ce ntra lne vl asti pr im ale uk az-
iv alo se da su vl asti t ol eran tne pr ema A lba nc ima, a n et ol eran tne pr ema S rb ima. U isto 
vr eme S rbi č ino vn ici u i zv ršnoj vl asti (npr. sl učaj s ud ije J ak ova Vu ks an ov ića i nj eg ove 
br aće č ino vn ika upr ave u Đ ak ov ici) v iše su p az ili na ž elje a lba nskih b eg ova i n aro dnih 
p osl an ika da im se ne z am ere (npr. ža lba gr ađ ana sr eza đ ak ovi čkog pre dse dn iku vl ade 
St oj an ov iću).2

Pr av iti pr egled auto rskih st ud ija ili zbo rn ika k oji su p osle dnjih g od ina u sv etu p osve-
ć eni K os ovu, te nj ih ovog kr iti čkog pr etr es anja, m oglo bi ići u n ed ogled. No p om en imo 
još j edan n ema čki zbo rnik (K oso vski ko nfl ikt) na k oji skr eće p ažnju naš k ol ega Z oran 
J anj et ović.3 U ovom d elu sv ojim r ad ov ima su se pre dst av ili mn ogi p ozn ati stru čnj aci za 
ist or iju r eg i ona pa i n eki ek spe rti ICTY. „Gr eška je aut ora’’, oc enj uje naš k ol ega, „što 
n isu uz eli u o bzir i i zv ore k oji se ne p okl ap aju sa pr ik az ima u z apa dnim m ed ij ima, a 
pr ir eđ iv ača što n isu na njih ut ic ali u tom sm islu. P ost oje i dr ugi pr op usti ure dn ika. N ije 
j asno z ašto m eđu svim z emlj ama č iji je stav (ili st av ovi) pr ema k oso vskom pr obl emu u 
knj izi pr ik azan, n ije i ona k oje se sve to na jv iše t iče – S rb ija. St av ovi p oj ed inih sr pskih 
str an aka o K os ovu i nj ih ova ev ol uc ija t ak ođe n isu sp om en uti. O S rb ima se s azn aje s amo 
p osre dno, kad se g ov ori o A lba nc ima ili z ai nt er es ov anim s il ama. To knj izi d aje n otu n epot-
p un osti, pa i je dn ostr an osti. Knj iga je o pt er eć ena n ep otre bnim p on avlj anjem op isa t oka 
kr ize u v iše r ad ova. V el iki je n ed ost atak što je k oso vska kr iza ugla vnom i str gn uta iz svog 
j ug osl ove nskog i sr pskog ko nte ksta. Č it a oc ima n ije o bj ašnjen zn ačaj k oso vskog pr obl ema 
un utar SRJ, nj egov ut icaj na n ar ast anje sr pskog, a sa njim i dr ugih n ac i on al iz ama, već 
se sva kr iv ica sv alj uje na S rbe, ili čak s amo na Sl ob od ana M il oš ev ića. Ov ako gl ed anje 
pre dst avlja op asno p oje dn ost avlj iv anje k oje n ara vno v odi do p ogr ešnih z aklj uč aka. T ak ođe 
n ije o bj ašnjen zn ačaj k oso vskog p it anja un utar SRJ: a lba nsko n e uč estv ov anje u l ega lnom 

1)  Vi deti ši re na ve de ne ra do ve M. Bje la jac, Lj. Di mić, Đ. Bo ro zan.
2)  M. Bje la jac, „Dje lat nost KPJ vi đe na oči ma voj ske Kra lje vi ne Ju go sla vi je”,  To ko vi, br.1/1990.
3)  Zo ran Ja nje to vić, „Raz li či ti po gle di na ko sov ski kon fl ikt:  Kon rad Cle wing, Jens Re u ter (ur.), Der Ko-

so vo-Kon fl ikt. Ur sac hen -Ak te u re - Ver la uf, Mi in chen 2000”, Isto ri ja 20. ve ka, s. 137 – 142. Zbor nik je obim na 
zbir ka 27 ra do va auto ra iz osam ze ma lja. 
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p ol iti čkom ž iv otu S rb ije i m an ip ul ac ije sr pskih i a lba nskih m ed ija g ot ovo n isu sp om en uti. 
V rlo v ažno p it anje lju dskih pr ava je p osm atr ano van ko nte ksta S rb ije i J ug osl av ije, iako je 
j asno da dok god su se lju dska pr ava k rš ila u B e ogr adu, b ilo je il uzo rno oč ek iv ati da će se 
ona p ošt ov ati na K os ovu. V eć ina onih k oji su se b av ili k oso vskim p it anjem n ije shv at ala 
ovu v ezu, t ako d a je b at inj anje a lba nskih st ud en ata k oji su za ht ev ali s ec es iju uvek iz az iva-
lo mn ogo v eće zgr až anje i os udu n ego b at in anje b e ogradskh st ud en ata k oji su za ht ev ali 
d em okr at iju. Pr e uz im anje tvr dnji z apa dnih m ed ija da je n apad na J ug osl av iju bio s amo 
u fun kc iji spr eč av anja h um an ita rne k at astr ofe d el uje n ai vno, p og ot ovo što se iz p on ekih 
r ad ova j asno v idi da iza t oga st oje i dr uge stv ari. Tr enu tna d ostu pnost i zv ora nam ne om ogu-
ć ava da o d eš av anj ima iza k ul isa s ada zn amo n ešto v iše, ali je n ev er ova tno da sk oro n iko 
od aut ora ne g aji ni tr ačak su mnje u zv ani čnu ve rz iju N ATO p ol it ič ara. Je dnog d ana, k ada 
n eke s ada p ove rlj ive i nfo rm ac ije d ođu na sv etlo d ana knj iga će zbog t oga i zg ub iti v el iki 
deo sv oje r el evan tn osti.’’

U ovom obi mnom i s ad rža jnom kr iti čkom pr egl edu p ažnju p ob uđ uje osvrt na pr ilog 
p ozn atog ist or ič ara Ho lma Sun dh a us ena k oji sl ovi kao j edan od na jb oljih p ozn av al aca. 
J anj et ović p iše da Sun dh a usen (K os ovo – je dna ist or ija s uk oba) d aje pr egled s uk oblj ava-
nja S rba i A lb an aca oko K os ova, st avlj aj ući a kc enat na d og ađ aje od 1912. n ad alje. „Pri t ome 
z an em ar uje d osta d ugu tr ad ic iju s uk oblj av anja i pre tog d oba, k oja je sl už ila kao osn ova 
za n ast avak ko nfl i kta do d an ašnjih d ana, ali i pr im ere s ara dnje k ojih je p on ekad b ilo, kao 
i m eš anja, p ov ez iv anja i ku ltu rne ra zm ene dva n ar oda. Z ad rž ava se na p o stupa nju sr pske 
vo jske sa A rb an as ima 1912. ali ne n av odi a lba nske z ul ume u p osle dnjoj č etv rt ini 19. v eka 
i p oče tkom dv ad es etog. Dok o pši rno p iše o pl an ov ima V ase Č ubr il o v ića za i zgon Šip t ara, 
kad (v rlo kra tko) g ov ori o Dr ugom sve tskom r atu, p om inje s amo to da su če tn ici p oku š ali da 
te pl an ove ostv are, a ne sp om inje su db inu k oso vskih S rba u tom p er i odu. P ol ožaj A lb an aca 
p osle Dr ugog sve tskog r ata autor t ak ođe sl ika u mra čnim b oj ama, sa i z uze tkom p er i oda 
1974 – 1989. Sa n ev er icom i um anj iv anjem g ov ori o ža lb ama k oso vskih S rba ne p ok uš av aju-
ći da i sp ita ist in itost nj ih ovih n av oda. Oštro kr it ik uje sr pski n ac i on al izam, ’e tno ce ntr izam’ 
(k oji je po dsta knut a lba nskim n as ilj ima). Sr pskim i nt ele kt ua lc ima pr eb ac uje što n ikad 
n isu kr iti čki ra zm otr ili sl užb enu sr psku p ol it iku pr ema  Alb an cima od 1912, a ni sam 
ne  po ka zuje  go tovo  ni malo k rit ič nosti p rema  dr žanju (i tv rdn jama)  Al ba naca u istom r az-
doblju. Autor  po minje ’ late ntni s rpski  ra sizam p rema  Alb an cima’  samo  zato što o s rpskim 
pr ed ra su dama  pos toji  izt ra ži vanje, ali ne s po minje  alb anski ’ra sizam’ p rema  Sr bima  koji je 
 celom s vetu  postao i  su više o čig ledan tek  posle 10.  juna 1999. Č lanak  zato os tavlja u tisak 
p ril ične j ed nost ra nosti, što se n aj bolje  vidi na str. 69. gde autor  na po minje da  me đu nar odno 
p ravo,  gar an tu jući  su ve re nitet  dr žava nad p rotiv s voje  volje p ri po jenim s tan ov ništvom, 
 često sa nk c io niše  nepr avdu. Ovaj  ar gument sam po  sebi ima  dosta is tine, ali  nije  jasno 
 zašto bi  samo g ra nice  Sr bije  bile sp orne: ne  samo s rpske, već s koro sve evr opske g ra nice 
su  po vu čene  krvlju.  Zašto bi  samo  kos ovski  Alb anci zbog  loših is tor ijskih  is kus tava i mali 
p ravo na  se ce siju, a  neki d rugi  na rodi, sa  često još b ol nijim  is kust vima ( re cimo  Srbi u BiH) 
ne? Č udno je da au toru, i nače  odl ičnom  poz na v aocu b ivših  ju gos lov enskih p ros tora, ova 
 pa ra lela  nije  pala na  pamet.’’1

Da li je n aj no vija k riza na B al kanu  po čela 1987? Da li je  Ko sovo njen  po četak? Da 
li je  z aista 1989. u ki nuta  kos ovskim  Alb an cima au to no mija? Da li se  Sr bima na  Ko sovu 
 z aista  pog oršao  po ložaj  posle p ro ši renja au ton omnih p rava  Al ba naca 1974, a  Sr bima u 
 Hrv atskoj  kada su „ iz ba čeni” iz Us tava 1990.  go dine?

1)  Ibid, s. 137–138.
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Ova  pi tanja su nam se  sama od  sebe  na me tala  či ta jući ove  re dove, n ji hove p ri ka že i 
 kom en tare  ist ak nutih  sav re me nika.

„1987’’ kao p r auzrok t ra ge dije  Ju gos la vije?

„Sve je  po čelo sa  Ko sovom i sve će  za vr šiti sa  Ko sovom” l aj motiv je  Vik er sove, 
a  Voren  Cim erman u svom op rošt ajnom  te leg ramu S tate  depa rtment-u 12.  maja 1992. 
kaže: „ Mada su  ko reni  ne tr pel ji vosti s tari  ve ko vima,  na c io na lizam,  koji je ubio SFRJ 
 za počeo je 1987.  go dine  kada je  Mi lo šević s lu ša jući j edne  duge  noći o z los tavl janju  Srba 
od st rane  Al ba naca  pok renuo s rpski  na c io na lizam,  potom u kinuo au to no miju  Ko sovu i 
V oj vo dini, o čistio svu o po zi ciju u  samoj  Sr biji i  kon ačno ok renuo s voju  na c io na list ičku 
ag res ivnost p rotiv s vojih  su seda.” Isti je uveo u r ečnik i  pojam „k visling’’ za  etn ičke 
 Alb ance  loj alne s vojoj  dr žavi,  koji su  ner etko  bili  žive  mete e kst re mista.1 

Da li  nije znao ili je hteo da p rik rije j ednu d rugu  go dinu – 1981, kao i  ob jašn jenje 
 kako je j edna  na c ion alna  man jina  koja je  ži vela  bolje  nego  su nar od nici u  samoj  Al ba niji, 
 čije  budž etske i d rušt vene  pot rebe  fi n an sira  Sr bija i  Ju gos la vija sa dve t re ćine (plus k re-
diti), k re nula u  ru šil ačku  ak ciju što je  z aista bio p ravi  de to nator  ju gos lov enske k rize. 
Da li  zato i  nakn adno s vodi  po bunu na s tud enski p rotest na  kome su oni t ra žili  Ko sovo 
 re pub liku?2 Ili je to već  bilo 1968? Ili  posle B ri onskog p le numa 1966?3

N jegov  ko lega,  dip lo mata,  nač elnik o del jenja za  ju g oist očnu Ev ropu u  nem ačkom 
 Mi nist arstvu spoljnih  pos lova (1991– 1995) Majkl  Libal,  ta kođe p ro mo više istu p riču:

„G rubo  go vo reći, tri su se s nage  našle  me đus obno  sup ros tavl jene.  Prvi se i n aj ra-
nije na  ju gos lov enskoj s ceni  po javio  na c io na list ički i  so ci ja list ički au to ri taran  režim u 
 Sr biji pod v odstvom S lo bo dana  Mi lo še vića. Taj  režim se p ro tivio  de mokr atskoj  ref ormi 
j ed nostran ačkog  sus tava i um jesto  toga je za cilj  pos tavio  rec ent ra li za ciju  dr žave pod 
s rpskim v odstvom.  Po kaže li se to  ne mo gućim, st va ranje  ve li kos rpske  dr žave –  koja 

1)  War ren Zim mer mann, „The De mons of Ko so vo”, The Na ti o nal In te rest, Sum mer 1998. W. Z. pi še: „Po-
sle uki da nja auto no mi je mak nuo je uglav nom al ban sko ru ko vod stvo i za me nio ga Sr bi ma ili ‘po šte nim’ (či taj 
kvi sling) Al ban ci ma.” (s. 6). Za žr tve KLA (UČK) pi še da su to bi li srp ski po li caj ci, vi ši funk ci o ne ri i al ban ski 
ko la bo ra ci o ni sti (‘Al ba nian col la bo ra tors’) te da je Ko so vo kla si čan pri mer ko lo ni jal ne opre si je (s. 7); Sr bi su 
sa da oku pa to ri (s. 8); Ši ri osvrt na pi sa ne po gle de W. Zim mer ma na ob ja vi li smo u član ku „Di plo ma te – ak te ri i 
ana li ti ča ri kra ja SFRJ’’, To ko vi isto ri je 1-2/2004, s.157–173.

2)  W. Zim mer man, n. d., s. 4. ‘Du ring ri ots in 1981 in ca pi tal Pri sti na, Al ba nian stu dent de mon stra tors de-
man ded re pu blic sta tus for Ko so vo, a con di tion that wo uld ma ke it com ple tely in de pen dent of Ser bia and imply 
its right to se ce de from Yugo sla via’. Mi ni mi zi ra nje „1981” pra ti mo i da nas. U član ku Ge briel Per to sa po vo dom 
smr ti Mah mu ta Ba ka li ja u lon don skom li stu In de pen dent (18 April 2006) pi še: „Ba ka li je mo gao da tvr di da je 
u ve li ko za slu žan za una pre đe nje sta tu sa Ko so va. Me đu tim, loš kva li tet hra ne u uni ver zi tet skoj kan ti ni bio je 
pod strek za stu dent ske de mon stra ci je u mar tu 1981. Na sil na re ak ci ja po li cij skih sna ga – ko joj se su pro sta vio 
Ba ka li – iza zva la je ne re de. To je do ve lo do ra di kal ni jih zah te va, uklju ču ju ći po zi ve da se Ko so vu do de li sta tus 
re pu bli ke. Srp ski li de ri su op tu ži li Ba ka li ja što ni je pred vi deo pro te ste ‘ i što je stvo rio uslo ve za ne mi re pu tem 
ne pri klad ne in ve sti ci o ne po li ti ke ko ja je re zul ti ra la ogrom nim bro jem di plo ma ca bez iz gle da na za po sle nje. U 
ju nu 1981. on je sme njen sa svih li der skih funk ci ja.” (pre vod pod na slo vom „Pr vi sve dok Ba ka li”, Po li ti ka, 21. 
april 2006)

3)  14. sed ni ca CK SK Sr bi je 28. apri la 1968, B. Pe tra no vić, M. Ze če vić, Ju go slo ven ski fe de ra li zam, ide je i 
stvar nost, tom II, Be o grad 1987, s. 554. Na ovoj sed ni ci sa kri tič kom ana li zom is tu pi li D. Ćo sić i J. Mar ja no vić 
i an ti ci pi ra li ono što će u no vem bru de si ti pred oči ma ce le ju go slo ven ske jav no sti. CK je osu dio u pr vi mah dvo-
ji cu čla no va, a P. Stam bo lić je u pa u zi su ge ri sao Ćo si ću da se oprav da da ni je bio do volj no in for mi san. Ćo sić je 
uz vra tio: „Ka ko ni sam oba ve šten kad smo svi oba ve šte ni i zna mo o  če mu je reč”. (K. Ni ko lić, „Ni ko ne sme da 
vas bi je” Slo bo dan Mi lo še vić u Ko so vu Po lju 24–25. apri la 1987. Isto ri ja i mit, ISI, Be o grad 2006, s.18)
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bi ukl ju či vala što  više,  od nosno  ko liko god to  bude  mo guće d je lova os talih  re pub lika 
 nas tan jenih  Sr bima –  pos tavl jalo se kao  alt er na tiva’’1

 Jedan a mer ički str učnjak,  posle  int erv en cije 1999, pr egn anto je  sažeo svu tu  re to riku 
oz na ča va jući je kao  NATO  mi to lo giju:

„ NATO v er zija stv ar nosti ide  ne kako o vako: K riza na  Ko sovu je j ed nost avno 
 posl ednja e pi zoda ag res ivnog  puta e kstr emnog s rpskog  na c io na lizma,  or kest ri ranog od 
 ju gos lov enskog pr eds ed nika S lo bo dana  Mi lo še vića,  kako bi se st vo rila  etn ički  čista  Ve lika 
 Sr bija. Ag re sija,  prvo na S lo ve niju,  potom  Hrv atsku,  zatim  Bosnu i  kon ačno  Ko sovo, n aj-
više  zato što je  Zapad,  pos ebno  NATO,  odbio da se  supr ots tavi  Mi lo še viću.

Pre 1989.  go dine,  kaže  NATO  mi to lo gija, na  Ko sovu je v ladao mir u  sis temu au to-
no mije  koja je o mo gu ća vala  Alb anskoj  ve ćini  visok s tepen  sa m oup rave. S tatus quo je 
 po re mećen  kada su  Srbi o poz vali au to no miju i i ni ci rali  sistem apa rth ejda i  etn ičke d isk-
ri mi na cije.  Nakon  de ce nije op re sije od st rane  Srba,  kos ovski  Alb anci su  bili  na posl etku 
 s uo čeni sa p la ni ranim p rog ramom  ge no cida, sl ičnog onom  koji su  Srbi  po či nili u  Bosni. 
 Uspon UČK bio je  ne iz bežan  od govor na tu pr etnju. SAD i  me đu nar odna  zaj ed nica, 
 is crp evši sve  mog uć nosti za  dip lom atsko  re šenje k rize,  nu deći u  više  nav rata  Sr bima 
 mog ućnost da p rih vate plan u R am bujeu, m irnu  so lu ciju  koja bi  bila p rav ična za obe st-
rane. I dok su  etn ički  Alb anci, ukl ju ču juči i UČK, i zab rali put p re go va ranja i  mira,  Srbi su 
ga  od bili. Sl edst veno toj  int erp re ta ciji,  NATO   nije imao d rugog  iz bora  nego da  pok rene 
v ojnu o pe ra ciju, t ač nije  vaz dušne u dare,  koji su u  Bosni  ra nije p ri mo rale  Srbe da s ednu 
za p re go var ački sto.  Vaz dušna k am panja  koja je  potom us le dila  bila je  potom us me rena 
na  Mi lo še vića i n jegov b ezb ed nosni a parat, a ne p rotiv s rpskog  na roda.  Na žalost,  kako su 
 Srbi k re nuli sa s vojim p la ni ranim p rog ramom  ge no cida,  NATO  vaz dušna k am panja  nije 
 mogla sp re čiti  ra sel ja vanje s to tina  hil jada  Al ba naca.  Kako god,  nije se s melo  doz vo liti 
da  NATO ne ost vari s voje  cil jeve jer bi to ug ro zilo  me đu nar odnu s tab ilnost, a mer ički i 
 NATO k re di bi litet bi bio r a zoren ako bi se  doz volio taj  ge nocid u  srcu Ev rope na  poč etku 
21. s to leća. To je, u  sa žetom’’,  piše ovaj a na li tičar „ bila f orma  kako je s lučaj p rez en tovan 
od st rane SAD i  NATO z van ič nika. P roblem je što je  jedva  nešto od  toga is ti nito. (...)ug-
lavnom  isk rivl jene ili p re te rane  int erp re ta cije  čin je nica ili  net ačne  lažne tv rdnje.”2

Kn jige i čl anci  Cim er mana,  Li bala,  Olbr aj tove ili  ge ne rala Kl arka, u s voje v reme 
k r ea tora i  iz vr ši laca  po li tike,  po kušaj su da se a kad emski u pa kuje ta ista  po li tika. Deo 
a kad emske  zaj ed nice to p rih vata kao  ap sol utno  kore ktno i  daje s vojim kn ji gama  takvoj 
 int erp re ta ciji  ju gos lov enske k rize, pa i  posl ednje na  Ko sovu,  na učni, str učni  le gi ti mitet. 
 Nama os taje da  pi tamo i p od se ćamo.

P od se timo, M arko  Ni kezić, tek  pos tavl jeni pr eds ednik SKS,  li ber alni  ko mu nista, 
 iz ne nađen b rut al nošću  alb anskih  na c io na lista bio je p ri siljen da na  po lit ičkom  ak tivu 

1)  Mic hael Li bal, Nje mač ka po li ti ka i ju go slo ven ska kri za 1991–1992, Gol den mar ke ting, Za greb 2004, 
s. 13.

2)  Ja mes Ge or ge Ja tras, „NA TO’s Myths and Bo gus Ju sti fi  ca ti ons for In ter ven tion”, in: NA TO’s Empty Vic-
tory A Post mor tem on the Bal kan War CA TO In sti tu te, Was hing ton 2000, s. 21–29. Autor je po li tič ki ana li ti čar 
Re pu bli kan skog po li tič kog ko mi te ta u Se na tu. Pre to ga bio je slu žbe nik Sta te de part menta kao u Mek si ku i u 
Ode le nju za So vjet ski Sa vez u sa mom Sta te de part mentu. U istom zbor ni ku je na ve de no da su za pad ni no vi na ri 
ima li u Ram bu jeu in for ma ci ju od vi so kog ame rič kog zva nič ni ka (off the re cord) da je u su šti ni cilj bom bar do-
va ti Sr be i da je „le tvi ca na mer no ta ko vi so ko po sta vlje na da Sr bi ne mo gu da je pri hva te’’ (Isto, s. 24); Ovo je 
ka sni je u pu nom sve tlu iza šlo na vi de lo to kom pro ce sa srp skim ru ko vo di o ci ma pred ICTY. Od lu ka o bom bar-
do va nju je do ne ta u de cem bru 1998, kon gre sme ni SAD su je sa op šti li Al ban ci ma, na o ru ža va se i opre ma OVK 
(vi deti in ter vju sa advo ka tom To mom Fi lom, „Bom be za ne za vi snost’’, Ve čer nje no vo sti, 11. april 2007, s.12).

Dr MILE BJELAJAC      Kontroverze o savremenoj istoriji Kosova
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 Sr bije 1.  dec embra 1968.  po ruči da će  zemlja  biti b ran jena od s vakog  po ku šaja r az bi janja 
 iz nutra,  do da jući da „ako  neko  bira or užje ne t reba da s umnja u  ishod  su dara”.1

 Dod ajmo, da je  odmah  posle tih  ne mira, S lužba  drž avne b ezb ed nosti  dos ta vila 
 Sa veznom  sek re ta ri jatu za u nut rašnje  pos love  inf or ma ciju o  or ga ni zo vanom  de lo vanju 
 nep ri jate ljskih e le me nata  alb anske  nar od nosti:

„S mišl jeno su r as pi ri vali  ne za dovo ljstvo,  na c ion alnu  mržnju  među  na c ion al nos tima i 
 nar od nos tima i  ši rili i red en tist ičku p ro pag andu.  Do sa dašnji  po daci u ka zuju na  pos to janje 
 šire i leg alne  del at nosti i red en tista na p odr učju  Pok ra jine  koja pr eds tavlja k on ti n uitet 
 rada  ra nijih i leg alnih  or ga ni za cija.  Dis ku sije o ust avnim ama nd ma nima  is ko ris tili su 
 nep ri jate ljski e lem enti da na  širem fr ontu  is polje s voje p ret en zije,  z aoštre  me đu na c ion alne 
 od nose i  time st vore  pog odnu  atm os feru za s voju  akt ivnost. I red en tist ički e lem enti 
 alb anske  nar od nosti  is ti cali su da se t reba  bo riti za  re pub liku i p ravo na  sa m oop re del jenje, 
jer će se  samo na taj  način  us peti da se  Ko sovo i deo  Ma ke do nije p rikl juče  Al ba niji.”2 

Za JNA je već ta 1968.  go dina pr eds tavl jala  ve liko  is kustvo.  Ad miral  Ma mula s ve-
doči da je 1980. na  Ko sovo i  Me to hiju,  koja je šezdesetih godina  bila  go tovo  isp ražn jena 
od v ojske,  po novo  po čelo v ra ćanje g ar ni zona i f or mi ranje k or pusa  koji je  nekad  pos tojao. 
U  pola  posla oko o ja ča vanja  ju g oist očnog  vo jišta  do go dila se  po buna  Al ba naca 1981. 
Da  nije  bilo b la gov re mene p ro cene i  an ga žo vanja s naga JNA i da se  če kalo na  za kasnelu 
 od luku Pr eds ed ništva SFRJ o n jenom  an gaž manu,  po buna bi se r az ma hala kao i o ru-
žani  su kobi jer su sk la dišta or užja  te ri to rij alne  odb rane (60-70.000  dugih  cevi, pt o ruđa, 
 mi no ba cači i dr.) i  po je dina  arm ijska r atna sk la dišta  sa ču vana u  posl ednji t re nutak. Da  nije 
p ris tiglo  po ja čanje, ona bi  pala.  Novo  is kustvo d ik ti ralo je s vo đenje f or ma cije TO  Ko sova 
na p raznu f ormu.  Po kušaj  ru kov odstva JNA da u  sar adnji sa  alb anskim  ru ko vo d io cima 
 pop ravlja  si t ua ciju  nije dao  rez ultat.  Nap rotiv, oni su  op tu ži vali JNA.3 Na j ednom 
 zaj edn ičkom  sast anku u P riš tini 1983. im je  od go vo reno da je u JNA  otk ri veno 169 t ajnih 
 or ga ni za cija sa 1.097 p rip ad nika, e kstr emnih u  na me rama i  dobro  or ga ni zo vanih (t ro vanje 
v oj nika, k rađa or užja, at en tati).  Ru kov odstvo i zab rano  posle 1981. sve je to  od bi jalo. Vrh 
 ar mije je 1983.  go dine bio  na čisto s tim da se „ na c io na list ički  pok reti i ni ci raju i  vode iz 
 same P ar tije, SKJ”.  Bili su  na čisto da je b ivše  Ba ka li jevo  ru kov odstvo  bilo  po ve zano sa 
 Al ba nijom i c ent rima u Ev ropi, a ono i zab rano 1981.  nije se t ru dilo da  otk rije te  veze 
 drž avnim  or ga nima,  ču va jući ih za s le deći udar. U  Ar miji su  došli do  zaklj učka da će u 
 bud uć nosti sl ične p rob leme  mo rati  re ša vati  sami jer  po dršku  kos ovskog  ru kov odstva  nisu 
 do bili, „a  ju gos lov enski vrh  ni kada  nije uspio  naći  zaj edn ički p ristup  Ko sovu i s lo žiti se 
oko n jega”.4

1)  Zdrav ko Vu ko vić, Od de for ma ci ja SDB do Ma spo ka i Li be ra li zma. Mo ji ste no graf ski za pi si 1966–
1972. go di ne, Be o grad  1989, s. 255–256.

2)  Ar hiv Ju go sla vi je, fond Sa ve zno iz vr šno ve će, 559-926; vi deti ta ko đe: P. Mar ko vić, „Slu žba dr žav ne  
bez bed no sti i ala ban ske de mon stra ci je na Ko so vu 1968”, Isto ri ja 20. ve ka, 1-2/1999; K. Ni ko lić, n. d. s..19.

3)  U ju nu 1987. ko man dant Pri štin skog kor pu sa po slao je iz ve štaj pre sed ni ce CKSKS: „Ne pre kid no 
ši ri mo i pro du blju je mo su rad nju s na ro dom Ko so va ra di do pri no sa ukup nim na po ri ma dru štva na sta bi li za ci ji 
si tu a ci je u SAP Ko so vo ... Ima mo broj ne po te ško će i otvo re ne pro ble me zbog ne po sto ja nja že lje za ta kvom su-
rad njom od stra ne dru štve no-po li tič kih struk tu ra, ipak ce ni mo da smo ostva ri li po čet ne re zul ta te ... Ši ri se sve 
vi še ak ci ja po se te voj ni ka i nji ho vih ro di te lja gra đa ni ma al ban ske na rod no sti za vre me po la ga nja sve ča ne oba-
ve ze sva ke par ti je voj ni ka ... Ovak ob lik dru že nja lju di da je ne po bit ne re zul ta te u pre va zi la že nju ne po zna va nja 
obi ča ja, kul tu re i kva li te ta sva ke na še na ci je i na rod no sti ... Upi som zaj ma sko ro svih na ših sta re ši na (98%) ve-
o ma je sna žno iz ra že na že lja da pri pad ni ci Ar mi je ne po sred no po mog nu za po šlja va nju mla dih lju di na Ko so vu 
... Za vr še ni kur se vi al ban skog je zi ka ko je su po se ći va le sve sta re ši ne, gra đan ska li ca i deo čla no va po ro di ca od 
po seb nog su zna ča ja, ka ko s po li tič kog aspek ta ta ko i onog prak tič nog, a to je ostva ri va nje lak še ko mu ni ka ci je 
iz me žu sta re ši na i lju di na Ko so vu ...’’ (B. Ma mu la, Slu čaj Ju go sla vi ja, CID, Pod go ri ca 2000, s.94–95)

4)  B. Ma mu la, n. d. s. 35–44.  Ad mi ral je ta da bio šef Ge ne ral šta ba i di rekt no ru ko vo dio ak ci jom.
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 Re zi mi ra jući,  ad miral  Ma mula je  za be ležio da na  zaj edn ičkoj s ed nici pr eds ed ništva 
SFRJ i CK SKJ 1985,  nije  bilo, j ed nako kao ni kod  ru kov odstva  Ko sova i  Sr bije, h rab-
rosti da se p rizna  kako se u pr eth odne  če tiri  go dine  nije  us pelo na  Ko sovu, te da  mere 
 do ne šene u  nov embru 1981.  nisu  bile a dekv atne.  Ko sovu su p re tili  novi  su kobi. S rpski 
 na c io na listi su se  bolje  or ga ni zo vali i pr e du zi mali  akt iv nosti  koje su  po ka zi vale  nemoć 
n aj viših  drž avnih  or gana da s mire  si t ua ciju i  gar an tuju l ju dima  miran  život.1

Ako se os tave po st rani a na lize  do ga đaja na  Ko sovu iz 1968. ili 1981.  go dine, 
pa  i ona  La zara  Ko liš evskog na  zaj edn ičkoj s ed nici Pr eds ed ništva SFRJ i  Sa veznog 
 sa veta za  zaš titu ust avnog  por etka, 29. ap rila 1981.  go dine ili  v eoma  do kum en to vane 
p ri tužbe S vetog  si noda S rpske p ra vosl avne  crkve u pu ći vane  pok raj inskim,  re publ ičkim 
i  sa veznim  or ga nima  tokom  više  de ce nija,  dakle sve pre  in di ko vane 1987.  go dine,  valja 
s va kako  po me nuti  pe ti ciju 2.016 g ra đana  Ko sova u  ok tobru 1985.  go dine upućenu svim 
n aj višim  or ganima  dr žave i p ar tije onog v re mena. V lasti su je o su dile kao  nep ri jate ljski 
akt i  pu bunu.2

 Tada  r ea guje 209 ugl ednih l ič nosti iz  B eog rada, a ka de mika, p ro fe sora,  pi saca, 
 re di telja, g lu maca,  no vi nara i d rugih. U pu ćuju 21.  ja n uara 1986.  pe ti ciju Sk upš tini SFRJ 
i Sk upš tini SR  Sr bije  koja je i mala  ve liki  odjek u j av nosti.  In tel ek tu alci su  iz ra zili s voju 
 so lid arnost sa p ot pis ni cima pr eth odne  pe ti cije i z ahtev za pr avdom i r av nopr av nošću svih 
g ra đana na  Ko sovu i  Me to hiji: 

„Sve one  koje  pot resa st ra danje  Srba i d rugih  na c ion al nosti na  Ko sovu i  Me to hiji, sve 
one  koje b rine s ud bina  Sr bije i  Ju gos la vije, s vakog  kome  nisu  za mrli  savest i o se ćanje 
 od gov or nosti,  za pan jila je i  po ra zila  re ak cija v lasti na ovu  Pe ti ciju – p re teći  od govor 
z vanič nika  Ko sova i stav n aj od gov or nijih u  Sr biji i  Ju gos la viji... Z ahtev za pr avdom o su-
đuje se kao  nep ri jate ljski akt i k va li fi  kuje kao  po buna.”3 

U  pe ti ciji  in tel ek t ua laca se ob raz laže da je u „p ro teklih d va deset  go dina sa  Ko sova 
i  Me to hije i sel jeno 200.000 l judi,  više od 700  na selja  etn ički je ‘o čiš ćeno’...  Ist razi  nisu 
 iz lo ženi  samo l judi,  nego su ug ro ženi  Sr bija,  Ju gos la vija i mir na B al kanu. Ako bi se ost va-
rilo ‘ etn ički  čisto  Ko sovo’,  ne min ovne su  nove  na c ion alne i  drž avne k onfr on ta cije,  koje će 
b alk anski p rostor p ret vo riti u  pot en cij alno r atno  ža rište i ug ro ziti mir u Ev ropi...  Prvi cilj 
je  etn ički  čisto  Ko sovo, a  zatim  dalja os va janja  sr bij anskih,  ma ked onskih i  cr nog orskih 
 te ri to rija.  Nema  na c ion alne  man jine u s vetu  koja ima  veća ust avna p rava, a n jeni pr edv od-
nici i i d eo lozi u vode je u  na c ion alnu av an turu u  kojoj sve  može da  iz gubi...”4  

 Među p ot pis ni cima je bio  ve liki broj onih  koji su  kas nije  bili  po lit ički p rot iv nici S lo-
bo dana  Mi lo še vića.  Po me nimo  samo  neke: p ro fe sore D ra gol juba  Mi ću no vića,  Zag orku 
 Go lu bović, V la detu J an ko vića,  And riju G amsa, L jubu  Ta dića,  L eona  K oena,  Vo jis lava 
 Koš tu nicu,  ge ne rale,  le kare i  pisce G ojka  Ni ko liša i  Pavla J ak šića,  pisce i um et nike 
 Vidu  Ogn je nović,  Du šana  Ko va če vića, L ju bo mira  Si mo vića,  Bo ris lava  Pe kića,  Bo ri sava 

1)  Ma mu la, n. d. s. 90–91.
2)  U pro le će 1983. stva ri lo se je zgro Srp skog po kre ta ot po ra u Ko so vu Po lju i ono, po sa ve te po vre me no 

do la zi li di si den ti ma u Be o grad, ali su već od ra na obi la zi li i pred stav ni ke dr ža ve i cr kve. Taj po kret je sta jao ka-
sni je iza mno gih pe ti ci ja i ak ci ja, pa i po zi va Stam bo li ću i Mi lo še vi ću da do đu u Ko so vo Po lje. Tekst po me nu te 
pe ti ci je su uz po moć Čo si ća, Ko ste Bu la to vi ća, je ro mo na ha Jef ti ća, sa sta vi li be o grad ski no vi na ri Da ni ca i Raj ko 
Đur đe vić. Tekst je po red sva ko dnev nih te go ba gra đa na sa dr ža vao pi ta nja po kre nu ta u Po li tič koj plat for mi SKJ 
o Ko so vu i tra žio se sa ziv Skup šti ne ko ja bi ras pra vlja la o 14 ta ča ka. Pi ta nja su se kre ta la od pro ble ma ustav nog 
funk ci o ni sa nja re pu bli ke na ce loj te ri to ri ji do re kon stru i sa nja vi še hi lja da „ne sta lih” sud skih pred me ta, pre i spi ta-
ju sum nji ve sud ske od lu ke i ra di kal no pro me ni funk ci o ni sa nje sud stva (K. Ni ko lić, n. d. 55)

3)  Ko so vo i Me to hi ja u ve li ko al ban skim pla no vi ma  1878–2000, ISI, Be o grad, 2001, Pri log 5. s. 283 – 288 
(pre ma: NON, list omla di ne Sr bi je, 16. mart 1986).

4)  Isto.
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 Mi h ai lo vića  Mi hiza,  Vuka D raš ko vića,  Du šana  Ma ka ve jeva,  Miću  Po po vića, gl umce 
 Da nila  Batu St oj ko vića,  Nedu  Ar nerić,  Ru žicu  Sokić,  no vi nare i p re vo d ioce D ra gana 
 Ba bića i Dr inku G oj ković. 

Ova  pe ti cija  bila je p ris utna u j av nosti s koro  go dinu  dana pre r adne v er zije 
 Me mor an duma  SANU  kome m nogi p ri pi suju „ zas luge za  ru šenje  Ju gos la vije’’.1

 Posle  novih  in ci de nata na  Ko sovu, i s voje  po sete  Pok ra jini, Ivan St am bolić je na 
s ed nici Pr eds ed ništva CK SKJ 7. ap rila 1986.  is takao da je „ si t ua cija na  Ko sovu m nogo 
 gora  nego što mi  ovde  mis limo i z namo’’ jer  kos ovski  Srbi  više  ne maju  po ve renja  niti 
u  pok raj insko ni u  fe der alno  ru kov odstvo.  Is ticao je da s rpski  pokret  vodi o po zi cija u 
 B eog radu,  koja  do bija š ansu da  pos tane „ lider  masa’’. St am bolić je pr ed lagao da se 
 nas tavi sa  di fer en ci ja cijom s rpskih  kad rova u  Pok ra jini jer oni  koju su  tada  bili na funk  ci-
jama  iz gu bili su p ravo da pr eds tavl jaju  narod, da se p riz naju  pune k om pet en cije  re pub like 
 Sr bije u  Pok ra jini, te da se  ko riste sva  zak onska sr edstva pa i  po li cija da se sp reči  ši renje 
u ti caja s rpskih  na c io na lista iz  B eog rada na  kos ovske  Srbe. Is tov re meno je  od bacio 
 op tužbe da je  pokret  Srba sa  Ko sova  na c io na list ički.2

O  te ro rist ičkim  akt iv nos tima i red en tista  tokom sedamdesetih i osamdesetih u  više 
 nav rata  re fe ri sali su na p le nu mima, a  me diji  ob javl ji vali,  ge ne rali i  ad mi rali JNA.3 

  Posle  na vo đenja ovih p ri mera  na meće se  samo od  sebe  pi tanje  kako je s vo jev re meno 
 am ba sador SAD  Voren  Cim erman bio p rip remljen za p r eu zi manje  duž nosti u  B eog radu, 
 ko liko je t ačno znao  kakvi su  ko reni k rize sa  kojom se  s uočio.  Kako je  došao do „1987’’ 
kao  poč etka s rpskog  na c io na lizma? Da li i  Libal i d rugi  dip lo mati sl ičnog s tava  nisu do 
 tada  ništa od pr eth odnog z nali?

Ust avne  ref orme i  po java S lo bo dana  Mi lo še vića

 Pi tanje  re vi zije ust avno-pr avnog  po lo žaja  pok ra jina  pok re nuto je  ne posr edno  nakon 
 ru šil ačkih i  mas ovnih  dem onst ra cija na  Ko sovu 1981. P ratio ga je strah  po lit ičkih k ru-
gova u  Zag rebu, L jubl jani i  Novom  Sadu da bi  takva r asp rava ot vo rila ozbi ljnu  po lit ičku 
k rizu. I ma jući to u  vidu p art ijski vrh  Sr bije je k rajem  dec embra 1981. na 18. s ed nici 
CK SKS  od lučio da ne t raži p ro menu ust avne  po zi cije  pok ra jine i s misla  pos to jeće au-
to no mije ali da p ri tom  iz nađe  mog uć nosti da  re pub lika ost vari u nut rašnje  jed instvo na 
 celoj  te ri to riji i  bude,  kon ačno, k ons ti t ui sana kao  drž avna i  sa m oupr avna  zaj ed nica.  Petar 
St am bolić je  tada u po zorio da se „SR  Sr biji os po ra vaju ona sv ojstva  koja ona ima kao 
 na c ion alna  dr žava s rpskog  na roda i d rugih  na roda  koji  žive u njoj’’. U prkos s vemu, s ed-
nica je  za vr šila  zaklj uč cima da se  drž avne fu nk cije  pok ra jina ( opš te nar odna  odb rana, 
 drž avna b ezb ednost i spoljni  pos lovi)  ob je dine na  nivou  re pub like. Ni  kas nije i ni ci ja tive 
 Sr bije za p ro menu us tava  nisu  n ai la zile na r a zu me vanje os talih. Rad  Sa vezne  ko mi sije za 
 po lit ički  sistem, os no vane na XII k ong resu SKJ, s mišl jeno je  obst r uiran. Strah od d ezin -
teg ra cije i r as pada  dr žave  pos tajao je sve  re al niji. Na 18. s ed nici CK SKS u  nov embru 
1984. na dne vnom  redu su  bila  pi tanja  drž avnog u re đenja i  si t ua cije na  Kosvu  pot vr đena 
je  čin je nica da je  ši roko r asp rost ran jena svest da p reti d ez in teg ra cija  Ju gos la vije i  Sr bije. 

1)  Isto.
2)  K. Ni ko lić, n. d. s. 62.
3)  M. Bje la jac, Ju go slo ven sko is ku stvo s mul ti et nič kom ar mi jom 1918–1991, Be o grad 1999, s.107–108.
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P art ijski vrh  nije bio  za do voljan  post ig nutim u pr eth odne tri  go dine.  Ne za dovo ljstvo se 
 od no silo  kako na p rivr ednu aut ar hiju ( pos ebno  nefu nk c ion alnost  ve likih  sis tema)  tako i na 
slab e fekat  do ne senih  za kona o  nar odnoj  odb rani, u nut rašnjim  pos lo vima i  dr žavlj anstvu, 
kao i d rugih 40 pr avnih a kata. P re go vori o  re vi ziji Us tava  koje su s rpski  ru ko vo d ioci 
 vo dili sa  ru kovodsv tima d rugih  re pub lika  nisu  dali  rez ul tate. Ova  nas to janja su i u P riš-
tini i  Novom  Sadu  do živl ja vana od  ta mošnjih  ru kov ods tava kao „ug ro ža vanje au to no-
mije i  na me tanje  za ko nod avne  dis cip line e ta tist ičko-c ent ra list ičkim  me todom’’. Pr ed ra-
sude o  Sr biji kao  he ge monu  bile su p ro bu đene  samom  čin je nicom da i ni ci ja tive  do laze 
iz  B eog rada.  Zat vo reno za j avnost,  tokom 1985. i 1986.  vodi se b orba u nutar s rpskog 
 ru kov odstva da se ova pat  po zi cija p rev lada. T ankom  ve ćinom u  ja n uaru 1986.  Mi lo šević 
 pos taje  prvi  čovek SKS.1 A mer ički str učnjak za  region  Susan  Wo odward p od seća da je na 
p ro mo ciju  Mi lo še vića u ti calo  dr žanje  zap adnih  ba naka i v lade SAD zbog  toga što je  viđen 
kao e kon omski  li beral i  po lit ički k onz er va tivac  koji bi imao au to ri teta da  imp lem en tira 
 ref orme  koje su oni z ah te vali. L empi i  Olkok, kao i Dž ons to nova  kas nije uo ča vaju ovaj 
 važan s egment.  Olkok čak  zakl ju čije da je  je dino  jedan au to ri taran puč  mogao  ins ta li rati 
n e oph odne e kon omske  ref orme.2

Da bi se r a zu mele pr eth odne o paske,  valja p od se titi da je S lo bodan  Mi lo šević  z aista u 
 više  nav rata  iz lagao šta on p od ra zu meva pod n e oph odnim  ref or mama.  Suš tina n je govog 
g le dišta p od ra zu me vala je o cenu da je  do gov orna e ko no mija, u vo đenje „ na c ion alnih e ko-
no mija” (t ač nije  drž avnih p riv reda u g ra ni cama  re pub lika i  pok ra jina) i  su ve rena p revlast 
 bi rokr atskog  vol un ta rizma  do vela do  h aosa i o si ro ma šenja.  Ref orma je po n jemu t re balo 
da r as kine sa i lu zi jama da  po lit ički  či n ioci d ruštva  mogu us pešno,  me to dima  do gov orne 
e ko no mije, da up ravl jaju p rivr ednim p ro ce sima i  od no sima,  bilo da je reč o pr e du ze ćima, 
b an kama, p ro ce sima i  od no sima. P riv reda  mora da  bude s pos obna da se h vata u  koštac 
sa k on kur en cijom, s  ri zikom, sa svim onim  ne iz vesnim  po ja vama  koje za  sobom  nosi 
 tr žišno p riv re đi vanje u s vetu  koga je  Ju gos la vija deo. Da bi pr e du zeća o ja čala, ne sme 
se  to le ri sati  sistem u  kome se  prvo  na miri  dr žava i sve os tale  pot rebe, a n jima šta os tane. 
 Mi lo šević je  po ru čivao da se „ de mokr atsko d ruštvo  može g ra diti  samo na os novu r obne 
p ro izv odnje i  mod erne  tr žišne p riv rede”. „ Orj en ta cija ka  tr žištu i k on kur en ciji, a  pos ebno 
 orj en ta cija ka sv etskom  tr žištu i sv etskoj k on kur en ciji, pr eds tavlja n ajs naž niji  ge ne rator 
 rasta e fi  kas nosti p riv re đi vanja.” U  ref orme je t re balo ući što pre, u  supr otnom d ruštvo će 
sve  više  z aos ta jati. „P re više smo  dugo  bili  za ve deni i  za ne seni i d eo lo gijom p ravl jenja 
s opst venog e kon omskog s veta, sa s pe cifi  čnim  za ko nima vr ed no vanja.”  Mi lo šević je 
 pisao i  go vorio p rotiv pr ed ra suda o st ranom  ka pi talu, ali je kao i  kas nije  Ante M ar ković 
 is ticao z načaj  pot en ci jala  ka pi tala s tan ov ništva u  di jas pori  koje ga  po se duje i  su ge risao 
ot va ranje  me šo vitih pr e du zeća. U ok viru p rivr edne  ref orme t re balo je p ro me niti p ot puno 
st am benu  po li tiku i  time  dati  impuls g ra đe vin arstvu jer bi g ra đani  ku po vali na  tr žištu uz 
 du gor očne k re dite. Pr e duslov je sv la da vanje  infl  a cije, a  pos le dica u ki danje ogr omnog a pa-

1)  Lju bo drag Di mić, Isto ri ja srp ske dr žav no sti. Sr bi u Ju go sla vi ji, No vi Sad 2001, s.449–456. 
2)  Su san Wo od ward, Bal kan Tra gedy, Cha os and Dis so lu tion af ter Cold War, Bro o kings In sti tu tion Was-

hing ton 1995, s. 89, 106–107. Autor na vo di da su slič no po stu pi li u slu ča ju Ma đar ske i 1988. gu ra li Ka roly 
Gros za; Lam pe, n. d. 345–357; Al lcock, n. d. 428–431; Da ja na Džon ston skre će pa žnju da je „du žnič ka klop ka” 
i po to nji zah te vi MMF ko ji su pod ra zu me va li neo p hod ne ustav ne pro me ne, po seb no us kra ći va nje pra va ve ta ko-
je je pa ra li zo va lo sa ve znu vla du, ali i Sr bi ju, kao pred u slov pri vred ne re for me iza zva li re ak ci je  lo kal nih li de ra. 
Ko sov ski lo kal ni li de ri, pre do mi nant no Al ban ci od u pi ra li su se sva koj vr sti re for me. „Pre ma to me, da li su to ga 
bi li sve sni ili ne, za pad ni ban ka ri i di plo ma ti, tra že ći od Be o gra da da pro ve de krup ne li be ral ne re for me, sa mim 
tim su po zi va li na uki da nje auto no mi je Ko so va ka ko je bi la de fi  ni sa na Usta vom iz 1974. go di ne, što je Za pad 
sme sta osu dio kao ne pri hva tlji vu srp sku agre si ju na ‘Ko so va re’”. (D. Džon ston, s. 33)
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rata SIZ-ova u ovoj ob lasti. P riv reda  mora i mati s pos obnost p ri la go đa vanja, a e kon om ska 
 lik vi da cija pr e du zeća t reba da  pos tane n orm alna  po java. T re balo je, po n jemu,  od ba citi 
s ta no vište da sve t reba  sa ču vati pa ma  ko liko to  koš talo  zaj ed nicu. S ti mu li sati p ro fi  tab ilne 
g rane.  Mi lo šević se  za lagao za  na puš tanje s vega što  rep ro du kuje  opšt inske,  pok raj inske i 
 re publ ičke p riv rede, već t reba os lo bo diti  tr žište  rada, z nanja i  ka pi tala.  Ju gos la vija t reba 
da se  in teg riše  putem p ro izv odnih, t eh no loških i r azv ojnih p rog rama i  akt iv nosti „up ravo 
 kako to  čini r az vi jeni svet’’. „ De lo vanje obj ekt ivnih  či ni laca vr ed no vanja, p reko r obne 
p ro izv odnje i  tr žišta,  su ža vaće se i p rostor za m noga s umn ji čenja da će  ja čanje e ko  nom-
skih fu nk cija  fe de ra cije pr eds tavl jati  res t au ra ciju c ent ra lizma i u ni ta rizma.  Jed inst veno 
 ju gos lov ensko  tr žište  nije u ni ta rizam, već uslov  pos to janja  Ju gos la vije. Bez n jega, a s 
 re publ ičkim i  pok raj inskim e ko no mi jama  Ju gos la vija  pos taje  la bava k on fe de ra cija... 
I deje ’o  na c ion alnim e ko no mi jama’ su  ma log rađ anski z ahtev, u os novi p ri mi tivan... 
 na c io na list ički,  na zadan. ...  Ju gos la vija  mora pr eds tavl jati  jed inst veno p rivr edno p odr učje, 
na  kome  pos toje is tov etna  sist emska  re šenja i s lob odno k re tanje p ro iz voda i us luga, n ovca 
i  ka pi tala, l judi i z nanja.’’.  Mi lo šević je  po ru čivao d rugim  ju gos lov enskim s re di nama da 
se „SKS  za laže za  ja čanje n e oph odnih  jed inst venih fu nk cija  Fe de ra cije i u p rivr ednom i 
u  po lit ičkom s mislu. Ali ne  zato da bi se  sa dašnji p re težno  re publ ički e ta tizmi v ra tili na 
 nivo  fe de ra cije, već da bi se ob ez be dila  jaka i e fi  kasna  de lotv orna  re gu la tiva za onaj broj 
 ta čaka u d rušt venoj  rep rod uk ciji na  ko jima  dr žava  mora e fi  kasno i  odl učno da  de luje u t ra-
žišnim p riv re dama.’’ U po re đivao je u tom s mislu pr aksu  fe der alnih  dr žava  kakve su SAD 
ili SR  Nem ačka.  Poš tu jući k ons enzus  kao  ve liku  te ko vinu u  vi še na c ion alnim d rušt vima 
 kada su u  pi tanju n ajb it niji  in te resi, u po zo ravao je da se u  Ju gos la viji p od meće pod k onsen -
zusom  nešto  sasvim d rugo, npr. da se o s vakoj e kon omskoj  meri  re pub like i p ork ra jine 
s it ni čavo op re del juju i  po ga đaju. To  do vodi do s tanja  opšte b lo kade. Na  nivou  Fe de ra cije 
je  bilo ili p re malo ili p re više  moći. Moć je  pos to jala  tamo gde i  nije  bila  potr ebna, a s laba 
u ob las tima  koje s pa daju u  nužnu,  sav re menu  mak r oe kon omsku  po li tiku. „ Fe de ra cija 
 mora da u vede  naša pr e du zeća u sv etsku p riv redu pod istim us lo vima, u  ko jima  de luju 
n ji hovi  mo gući k on kur enti.  Zato smo p rotiv  fa vo ri zo vanja  po je dinih g rana što z nači i 
 fa vo ri zo vanja i  po je dinih p odr učja zbog n ji hovog  nej ed nakog r as po reda.”1

 Kada je već bio  iz vestan kraj  zaj edn ičke  dr žave zbog t vr dok ornog s tava bar dve 
 re pub like da  na puste  zaj ed nicu,  Mi lo šević u  feb r uaru 1991.  go dine  po teže  po novo e ko-
nom ski  ar gument:

„D ajte da  bu demo pr akt ični, mi ne t reba da p ro pus timo da  is ko ris timo  po zi tivan 
e lement k rit ične  mase  tr žišta od 24  mi l iona. I s vako  na javl ji vanje r az li čitih  va luta i r az-
li čitih  car inskih  sis tema  biće f aktor  zas ta janja  naših pa rt nera s polja dok mi to ne r asp le-
temo.  Mislim da u  opštem e kon omskom  in te resu svih  de lova  Ju gos la vije  nije  bilo  takvo 
 de ku ra ži ranje  naših  pot en cij alnih pa rt nera s polja  iš če ki vanjem i  na ja vama  nove  mo nete 
s vake  re pub like,  novih  car inskih p ro pisa itd, već da, ako  že limo  jed inst veno  tr žište, 
 mo ramo da i mamo  jed inst veno u ređen p rivr edni p rostor. To z nači da  mo ramo i mati 
 jed instven  sistem e kon omskih  od nosa sa i nostr anstvom, j ednu c entr alnu b anku, j ednu 
 mo netu  ve zanu za evr opske  to kove... (pa rt neri-M. B.)  mo raju  biti  na čisto da li,  kada u laze 
u  neki e kon omski  s aob raćaj sa  nama,  ra ču naju na  tr žište od 24  mi l iona ili  ra ču naju na 
 tr žište od dva,  deset ili  če tiri  mi l iona. Jer to za njih  nije i re leva ntna  čin je nica.”2

1)  Iz la ga nje na Kon fe ren ci ji SKS, Be o grad, no vem bar 1988. u: Go di ne ras ple ta, Be o grad 1989, s.278–
303.

2)  Ste no graf ske be le ške 96. pro ši re ne sed ni ce Pred sed ni štva SFRJ u pro ši re nom sa sta vu 13. fe bru a ra 
1991. Pro ces S. Mi lo še vi ću pred ICTY, TA BU LA TOR 2. Sed ni ci su pri su stvo va li dr Bo ri sav Jo vić, Stje pan 
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Tr en dovi d ez in teg ra cije  Ju gos la vije, kao i p roblem  Ko sova u nutar  same  Sr bije, 
 po me rili su  te žište  de lo vanja sa p rivr edno  fi n ans ijskih  tema na  po lit ičke i  pi tanja  same 
 drž av nosti u s lu čaju r as pada  zaj edn ičke  zemlje.  Po lit ička in er cija je u mesto b orbe za 
 ref ormu i  jed inst veno  tr žište  is hit rila  prve e kon omske sa nk cije j ednoj  re pub lici na 
 do ta dašnjem  ju gos lov enskom p ros toru. S rpski p re mijer je u  dec embru 1989.  nepun sat 
v re mena  posle e ks pozea  sa veznog p re mi jera  Ante M ar ko vića i  otk ri vanja p lana  ref orme, 
i zašao sa s rpskim s tavom da je to  nep rih vatl jivo i p rotiv  in te resa  Sr bije, da bi u m artu 
1990.  po ručio j av nosti da je  sa vezni p re mijer u s vojoj  ref ormi p rih vatio sve z ah teve 
iz  Sr bije. Ti i sl ični  po tezi u  ko jima se  me šala dn evna  po li tika i „ drž avn ičke  vi zije’’, 
 med ijska  pos va đanost u  koju se sve  više ukl ju čuju  ar bitri iz s veta, u či nili su da se  po lazne 
os nove  za bo rave ili  za magle.1

Pr eds ed ništvo CK SKJ pr ed lo žilo je  re pub li kama 21.  ja n uara 1987. oko 120 ama nd-
mana na Ustav iz 1974,  ko jima je t re balo  de lim ično i zbog p ri tiska MMF-a, st vo riti fu nk c i-
on alnu  fe de ra ciju. Ama nd mani su  bili k omp romis  iz među b ra ni laca i  ref or ma tora Us tava, 
a  od no sili su se pre s vega na  in teg ra ciju pr avnog  sis tema,  že lez nice i  te le ko mu ni ka cije. 
 Ta kođe, pr ed vi đali su  veću  jur isd ik ciju  Sr bije u  pok ra ji nama.  Pa ral elno, u S lo ve niji se 
 do pun ja vala pl atf orma s lo ven ačkog  na c ion alnog p rog rama  ob javl jena u  Novoj  re viji već 
u  feb r uaru iste  go dine.2 P rogram će  biti  go tovo id en tičan o nima iz 1967. i 1968.  koje su 
 tada  ob ja vili s lo ven ački e migr anti i  in tel ek tu alna  di jas pora.3  Ovde  valja  do dati i  detalj, 
o cena u k rilu JNA iz  leta 1987.  go dine. „Oko 20.  av gusta  ge neral  Ka di jević mi je  pot anko 
 re fe rirao o r asp ravi u sk upšt inskoj  ko mi siji za p rom jene Us tava. Pr ed vi đanja što će se 
 do go diti oko ust avnih p rom jena  po ka zala su se, na  žalost, t ačna.  Kučan je u ime SR S lo ve-

Me sić, dr Ja nez Dr nov šek, dr Va sil Tu pur kov ski, Ne nad Bu ćin, Ri za Sa pun dži ju (!), Bo gić Bo gi će vić, Slo bo dan 
Gli go ri je vić, An te Mar ko vić, dr Fra njo Tuđ man, Mi lan Ku čan, Slo bo dan Mi lo še vić, Mo mir Bu la to vić, Ki ro 
Gli go rov, Ali ja Izet be go vić, Hi sen Kaj dom čaj (!), Ju go slav Ko stić. (vi deti: Mo mir Bu la to vić, ICTY vs Slo bo dan 
Mi lo še vić, Ne iz go vo re na od bra na, Niš-Pod go ri ca 2006, s. 60.) U svo joj di sku si ji Mi lo še vić je po no vo pod se tio 
da ni u di sku si ji ni u eks pert skom ma te ri ja lu ni je dan od bit nih pri ni ci pa dr žav ne za jed ni ce ni je spo ran i ugro-
žen, te da kon cept ni je uni ta ri stič ki ako bi uki nuo rav no prav nost na ro da i re pu bli ka, ni cen tra li stič ki jer se za 
nad le žnost fe de ra ci je pred vi đa ju sa mo če ti ri obla sti, a ni je ni eta ti stič ki, jer se ulo ga dr ža ve u pri vre di i dru štvu 
svo di sa mo na na ono što sve mo der ne dr ža ve ili nji ho ve uspe šne pri vre de u sve tu ra de. Ali da kon cept ni je ni 
kon fe de ra li stič ki jer ne de li na ro de u ne za vi sne dr ža ve, ne pre gra đu je tr ži šte i ne pre tva ra rad sa ve znih or ga na 
u kon fe ren ci ju pred stav ni ka ne za vi snih dr ža va. (Isto, s. 48)

1)  Dr Bo ri sav Jo vić be le ži da je on bio za An tin pro gram jer je i u in te re su Sr bi je da se ob u zda in fl a ci ja, 
da je va žni ji pro gram od lič no sti, ali da je Mi lo še vić bio pro tiv „za to što je na šte tu Sr bi je, blo ki ra nje ce na in fra-
struk tu re uz osta le slo bod ne ce ne; uki da nje se lek tiv nih kre di ta za po ljo pri vre du, sa ka će nje iz vo za na kli rin ško 
tr ži šte, blo ki ra nje pla ta na no vem bar skom ni vou uz slo bod ne ce ne ži vot nih na mir ni ca, što je so ci jal no ne iz dr ži-
vo, isu vi še re strik tiv na kre dit na po li ti ka; ot pu šta nje 150.000 rad ni ka. Sma tra da su nje go vi ci lje vi neo stvar lji vi 
(rast ce na da sve de na 1% me seč no od sa da šnjih 50%) ... Tre ba ga obo ri ti. Ako sa da pro đe osta će još 4 go di ne, 
a mi u nje ga (An tu) ne ma mo po ve re nja.” Bi lo je to noć uoči eks po zea pre mi je ra (B. Jo vić, Po sled nji da ni SFRJ 
iz vo di iz dnev ni ka, Be o grad 1995, pod 16. de cem bar 1989, s. 82)

2)  Hro no lo gi ja isto ri je srp ske dr žav no sti 1804–2004, Be o grad 2005, s. 339; Sr bi ja je po dr ža la amand-
ma ne na Ustav SFRJ „bez ob zi ra na nji ho vu ogra ni če nost u do me nu ovla šće nja Fe de ra ci je u sfe ri eko nom ske 
po li ti ke, jer sma tra da oni ši re pro stor za sa vre me ne ob li ke pri vre đi va nja.’’ (Go di ne ras ple ta, s. 289)

3)  Mar jan Kranjc, „Bal kan ski vo ja ški po li gon’’, Bo rec, 567-568-569, 1998, s. 88–89. Autor do no si na vo-
de istu pa i pi sa nja or ga ni za to ra je din stve ne slo ve nač ke emi gra ci je dr Ci ri la Že bo ta, pi sca knji ge Mi sli ob pet de-
se tlet ni ci pr ve slo ven ske vla de, Was hing ton 1968. Že bot je bio pro fe sor iz pred me ta Osnov ni eko nom ski si ste mi 
na Ge org town Uni ver sity u Was hing tonu. Pre afe re Kav čič, Že bot je bio u po se ti Slo ve ni ji. Po me nu ta knji ga je 
po tom bi la za bra nje na u Slo ve ni ji. Na ve di mo sa mo ne ke od ta ča ka: „Ob no vi ti di a log s slo ven skim ko mu ni sti; 
pod pre ti slo ven ski se pa ra ti zem in od ce pi tev od Ju go sla vi je;” (1967), od no sno „po spe ši ti raz voj k slo ven skoj 
su ve re no sti in po li tič ni de mo kra ci ji; pri pra vi ti, ob ja vi ti in po li tič no uve lja va ti iz čr pen osnu tek za do sled no 
pre no vo Ju go sla vi je na osna vah kon fe de ral ne po god be in ta ko od pra vi ti ‘rojs no na pa ko’ Ju go sla vi je.” (1968). 
Ni ko Kav čić u svo joj knji zi opi su je ka ko je Ja nez Jan ša od la zio u Go ri cu kod Vin ka Lev sti ka ka ko bi se bo lje 
in fo ri mi sao o ne ka da šnjoj po se ti Že bo ta Slo ve ni ji. (Pot v osa mo svo ji tev, Lju blja na 1996, s. 290)
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nije z van ično u po zorio, da ‘r az bi janju SFRJ  može  vo diti ne  samo o la bavl jena  fe de ra cija 
 nego i  po kušaj da se o duzmu p rava  re pub li kama’.  Ne potr ebno je  tu ma čiti, da se  ovdje 
 misli na  iz lazak SR S lo ve nije iz  Ju gos la vije, u ko liko se  ust raje na k ons ti t ui ranju fu nk cija 
 sa vezne  dr žave. R az mišl janja o  iz lasku iz  Ju gos la vije t ra jala su  dugo, još iz v re mena p artij-
skog i  drž avnog  ru kov odstva s ta salog  pos lije  od laska r atne  ge ne ra cije.  Ind okt ri na cija je 
 du boko p ro drla u  narod. V id ma rova  po ruka sa sk upš tine kn již ev nika  Ju gos la vije ‘84-te 
 nije os tavl jala  ni ka kovu s umnju. S lov enskim i de jama o  daljem s labl jenju  Fe de ra cije, sve 
do n je zinog  ci je panja,  moglo se s tati na put u d rugim d je lo vima  Ju gos la vije, ali u S lo ve-
niji  nije. Ako se n ačne  zaj edn ička  dr žava  bilo u  kojem  di jelu,  ci je panje je  ne izb ježno. 
 Mo ralo se  dobro p ro su diti što se sve  može i t reba u či niti da se  z aus tavi kurs S lo ve nije na 
’r azlaz’.”1

 Mi lo še vićev „ teror” na  Ko sovu i  Alb anci

 Dakle, tri  me seca  posle i ni ci ja tive Pr eds ed ništva CK SKJ za us va janje  po me nutih 
ama nd mana, k rajem ap rila 1987.  do lazi  Ko sovo  Polje i p ro mo cija S lo bo dana  Mi lo še vića, 
a  či tavih  šest i po  go dina st va ralo se r as po lo ženje  koje će  naći  iz raza u  pa ro li „S lobo, 
s lo bodo”. 

B rut alnost r az ra ču na vanja  Mi lo še vića sa  do ju če rašnjim p ri ja tel jima na 8. s ed nici CK 
SKS s ept embra 1987. u s rpskom  po lit ičkom  miljeu p ro iz vela je  nove  di sid ente,  nove 
a ni mo zi tete,  nove „s ve doke’’. O bost rana ost raš ćenost p ro iz vo dila je p ri meren  po lit ički 
 govor  koji se p re poz naje i  danas. On je,  na žalost,  često i na uštrb p rostih i p rov erl jivih 
is tor ijskih  čin je nica.  Po me nuta s ed nica i zaz vala je  po doz renje i kod  dela p art ijskog es tab-
lišm enta u d rugim  re pub li kama. P ro ra dili su s tari u nut ar ju gos lov enski  sa vezi, ako se p rati 
 re to rika  lok alnih g la sila.

 Valja  po me nuti još j edno  opšte  mesto u  po lit ičkom  go voru, pa i  ra do vima sa str učnim 
p ret en zi jama da je u p ro leće 1989.  go dine  Mi lo šević u kinuo au to no miju  pok ra ji nama i 
 time r aspl amsao  na silje na  Ko sovu.2  Pok ra jine  tada  nisu u ki nute kao ni  novim Us tavom 
 Sr bije us vo jenim k rajem s ept embra 1990.3 T ačno je to da je 28. m arta 1989.  kada je 
us vojen 41 ama ndman na  pos to jeći Ustav SR  Sr bije za p rob le ma tiku bio od n aj većeg 
z na čaja ama ndman XLVII , tč. 7,  koji je g lasio: „O p ro meni Us tava u  Sr biji  od lu čuje Sk-
upš tina SR  Sr bije’’.  Time je  bila  za men jena  ra nija  odr edba (čl. 427)  koja je pr ed vi đala 
da  pok ra jine  Ko sovo i V oj vo dina i maju p ravo  veta na  od luku Sk upš tine  Sr bije.  Time je 
ova sk upš tina  pov ra tila p ravo da ona  su ve reno  menja ustav,  nar avno uz u češće  de le gata 
iz  pok ra jina, ali bez n ji hovog p rava da ev en tu alno u pot rebe p ravo  veta.4  Novi Ustav, 
p rog lašen 28. s ept embra 1990, već je bio  donet u  novim us lo vima  kada je d ez in teg ra cija 

1)  Ma mu la, n. d., s. 99.
2)  Zim mer mann, n. d., s. 6; Ma de le i ne Al bright, Ma dam Sec re tary. A Me mo ir,  New York 2003, s.482–

483; Audrey Hel fant Bud ding, Serb In tel lec tu als and the Na ti o nal Qu e sti on 1960–1990, PH.D. the sis, Har vard 
Uni ver sity 1998, s. 209.

3)  Skup šti na Udru že nja knji žev ni ka Sr bi je, 15. ju na 1990 pri hva ti la je tekst  Us po sta vlja nje dr ža ve, u 
ko jem se Skup šti ni Sr bi je pred la že da „na pu sti usta vo bra ni lač ki stav pre ma na met nu tom Usta vu iz 1974. i da, 
bez oko li ša nja, bez jav nih ras pra va i sa gla sno sti, ne če ka ju ći no vi ustav, od mah uki ne po kra ji ne.’’ (Hro no lo gi ja, 
s. 411)

4)  Ko sta Ča vo ški, Ba ding pro tiv Ba din go ve, Dva li ca istog pi sca u slu ča ju Slo bo da na Mi lo še vi ća, Be o-
grad 2006, s. 32.
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 zemlje već  bila  po od makla i  kada  Ko sovo  više  nije  bilo  je dina t ačka  na pe tosti i  su koba na 
 ju gos lov enskom p ros toru. Ustav je u  od nosu na pr edh odni  suzio m noga od  do ta dašnjih 
p rava  pok ra jina, a dao  više  in ger en cija  dr žavi  Sr biji. Ustav je  le ga li zovao  po lit ički p lu ra-
lizam.1

Sa u vo đenjem  vi šep art ijskog  sis tema 1990.  si t ua cija se us ložn java. Ali  valja p od se-
titi, da  etn ički  Alb anci  koji su ipak g la sali s vo jev re meno za „ nam et nute’’ im ama nd mane 
i u  re publ ičkoj i u  pok raj inskoj sk upš tini, a v anr edna s tanja im u vo dila  fe der alna  dr žava, 
 od bi jaju da u čest vuju na  po lit ičkoj s ceni.2 Ne s tu paju u  po lit ički  savez ni sa j ednom o po-
zi c ionom str ankom u  Sr biji, ne u čest vuju,  dosl edno b oj ko tuju sve  iz bore, osim s vojih 
„ pa ral elnih’’ i po  nekim n ji hovim p ra vi lima.  Man jina i  dalje p ar ti ci pira u  ins ti tu ci jama, 
a  ve ćina  izg ra đuje od v lasti  to le risan  pa ral elni  sistem  ins ti tu cija i  ku mun alnih  sis tema. 
Na taj  način  go di nama je fu nk c io ni sala, sve do 1998.  go dine j edna ( do go vo rena) 
 in te resna  ko eg zist en cija. V la da juće s rpske str anke su  izb orne ok ruge na  jugu  ko ris tile 
kao  nep rov erljiv  rez er voar g la sova.

A na li tičar  Di jana Dž onston sk reće  pažnju da su  Alb anci  sami s ta vili  sebe u  si t ua ciju 
„ sa m oapa rth ejda’’  od bi ja jući da  ko riste p rava i  ins ti tu cije. Uz  pomoć b oj kota p ri ka zi vali 
su  sebe kao „ žrtvu’’.  Pa ral elne  ins ti tu cije s lu žile su da d ra ma ti zuju ovo s tanje.  Mada 
bi  po be dili na  iz bo rima to bi  imp li ci ralo p riz nanje da su oni g ra đani  Sr bije.  Tako je 
 aps tin en cija  Al ba naca ob ez be dila str anci pr eds ed nika  Mi lo še vića 35 u tic ajnih  mesta u 
Sk upš tini. Da su A lab anci i zašli na  iz bore  iz me nili bi  izb ornu  ve ćinu.  Me đutim, p rema 
 re čima F eh mija A ga nija,  koji je bio  Ru go vina  siva e min en cija,  alb anskim  li de rima je bio 
 pot reban „ de mo ni zo vani’’  Mi lo šević.  Alb anski  li deri  nisu h teli da  od go vore ni na  po nude 
 Mi lana  Pa nića na t ajnom  sast anku u L on donu 1992.  kako bi se  našao  modus  viv endi. 
 Nisu  od go va rali ni na  po nude pr eds ed nika  Dob rice  Ćo sića.  Ce lok upna st ra te gija  alb anske 
stra ne  zas ni vala se  tokom  de ve de setih na t ra ženju  po drške  Za pada, a ona im je i  da vana. 
Os lan ja jući se na nju, jer se  je dino  tako to  može r a zu meti, b oj ko tuju s vaki r az govor. U 
 me se cima  koji su pr et ho dili  NATO  na padu,  B eograd je  red ovno slao  de le ga cije na p re go-
vore u P riš tinu sa  instr uk ci jama da p re go va raju o  da vanju  ši roke  sa m oup rave  Ko sovu. 
„Isk reno? Da bi se to us ta no vilo, t re balo je  sesti i p re go va rati. U mesto da se oh rabre 
ovi  na pori oko  pos ti zanja  por av nanja  zap adni  me diji i v lade su up orno  po navl jale da 
‘ Mi lo šević  od bija da p re go vara’.”3

1)  Do net po sle de kla ra ci je o pu noj su ve re no sti dr ža ve Slo ve ni je (2. ju la 1990) i po sle „Ustav ne de kla ra-
ci je’’ na isti dan – 2. ju la – po sla ni ka Al ba na ca ko ji su is pred zgra de po kra jin skog par la men ta, u ko joj se ka že 
da će Ko so vo bi ti rav no prav na je di ni ca ju go slo ven ske fe de ra ci je ili kon fe de ra ci je. Pe tog ju la Skup šti na Sr bi je 
ras pu šta po kra jin ski par la ment i vla du, a Al ban ci na ile gal noj skup šti ni u Do mu kul tu re u Ka ča ni ku do no se 
„Ustav’’ i pro gla ša va ju ne za vi snu „Re pu bli ku Ko so vo’’. Po do go vo ru ve ći na Al ba na ca na pu šta ose tlji ve dr žav-
ne slu žbe (Z. Mi ja to vić, Ope lo za dr žav nu taj nu. Sve do če nje iz vr ha Dr žav ne bez bed no sti, Be o grad 2004, s. 
108–109); Da kle no vi Ustav Sr bi je, li šio je po kra ji ne pra va do no še nja usta va i za ko na, ali su ima le pra vo do no-
še nja od lu ka i  op šte ak te za pi ta nja u svo joj nad le žno sti i od in te re sa za gra đa ne po kra ji ne. Naj vi ši akt po kra ji ne 
bio je njen Sta tut pa je shod no to me uki nut ustav ni sud, ra ni je uzroč nik mno gih prav nih ha o sa. (Dra gan Bo ge tić 
„Re gu li sa nje ustav no prav nog sta tu sa Ko so va i Me to hi je u So ci ja li stič koj Ju go sla vi ji 1945–1990’’, u: Ko so vo i 
Me to hi ja u ve li ko al ban skim pla no vi ma 1878–2000, ISI, Be o grad 2001, s. 200–201

2)  Na 11. kon gre su SKS 15. de cem bra 1989 vla da ju ća par ti ja je pr vi put iz ne la stav da SK Sr bi je ne ma ni 
raz lo ga ni že lje da ad mi ni stra tiv no spre či stva ra nje po li tič kih par ti ja (Hro no lo gi ja, s. 408). U de cem bru je osno-
va na Li be ral na stran ka, u ja nu a ru Srp ska na ro d na ob no va, u fe bru a ru 1990. De mo krat ska stran ka.  Osni vač ka 
skup šti na par ti je ko sov skih Al ba na ca De mo krat ski sa vez Ko so va, odr ža na je 4. av gu sta 1990. Za pred sed ni ka je 
iza bran Ibra him Ru go va (Hro no lo gi ja, s. 411), u ju lu je odr ža na osni vač ka skup šti na SPS i SDA. (Isto)

3)  D. Džon ston, n. d., s. 277, 284, 285, 286.
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A na li tičar i  no vinar Tim D žuda  za pazio je da su „m nogi  Ko so vari us pešno u be dili 
m noge l jude na  Za padu da  pi tanje  Ko sova  z aista s pada u  domen lj udskih p rava. U st vari 
to  nije s lučaj. Reč je o  sušt inskoj b orbi dva  na roda za isto p arče  zemlje”.1

Na  nivou s va kodn evnog  ži vota, da li je  život g ra đana  pok ra jine bio  teži od onih u 
 Sr biji? Ne p rih va ta jući  mi nimum  zaj edn ičkih p rog rama u šk olstvu,  alb anska  alt er na tiva 
je p re fe ri rala  pa ral elni šk olski  sistem u us lo vima p riv atnih  kuća. U us lo vima  infl  a cije to 
ih  nije m nogo  koš talo. 

Sl ično je  bilo u zdr avstvu.  Me đutim g ra đani su s lob odno  ko ris tili zdr avst vene 
 ins ti tu cije o t rošku  dr žave.  Mali  alb anski  pa cij enti  čine u  go di nama „ te rora’’  go tovo 
t re ćinu  pa ci je nata u tri gl avna  b eogr adska  de čija k lin ička c entra i s pe cij alne us ta nove. 
Ugl avnom  teži s lu ča jevi, sa p roc en tima  iz le čenja (ili u mi ranja)  koji se ne r az li kuje od 
onog kod d ruge  dece.  Re pub lika  Sr bija f or mira 1990.  ti move  le kara i s mene da bi se 
o mo gućio rad k li ni kama i b ol ni cama na  Ko sovu i  Me to hiji  koje su, s le du jući  na c ion alnoj 
 dis cip lini,  na puš tali  mas ovno  lok alni  kad rovi. Sve je to p la ćano iz  re publ ičkih f on dova. Ne 
 za bo ravl jamo i st ranu  pomoć.2  Di jana Dž onston  na vodi  pod atke da je  alb anski  pa ral elni 
zdr avst veni  sistem u  toku 1998.  go dine b rojao 239  le kara  opšte pr akse i 140 s pe ci ja lista, 
a da je u  drž avni  sistem u pošl javao 2.000  le kara. P rema z van ičnim  po da cima 64  posto 
zdr avst venih r ad nika i 80  posto  pa ci je nata u n jemu  či nili su  Alb anci.3

Na  polju zdr avstva up am ćen je i  jedan  ve liki  po kušaj  ma ni pu la cije sv etskim j avnim 
mn jenjem u m artu 1990.  go dine –  nam erno „t ro vanje’’  alb anske  dece. Sve  po činje u 
 Po du jevu u osn ovnoj š koli, 14. m arta gde je  neko od  Srba  nav odno u pot rebio p raš kasti 
ili t ečni otrov  kako bi ot rovao  alb anske  decu.  Pok retač p riče i  ma ni pu lator  dece je bio 
 lok alni u čitelj. Od  ne ko liko s lu ča jeva  dece  koja su i mala si mp tome p rob lema  di sanja 
sl ične g ripi, a  ne ko liko  nav odno i  ko la bi ralo,  pok re nula se p rava  na vala „ pa ci je nata’’ sa 
svih st rana u P rišt insku b ol nicu.  Došli su „ zat ro vani’’ čak iz  Đa ko vice. Na k raju  ja vilo 
se p reko 3.000 „ zat ro vanih’’.  Te le vi zija p re nosi  zab ri nute  iz jave  alb anskih  le kara,  ko lone 
 koje  do voze „ zat ro vane’’,  pok raj inske  ru ko vo d ioce, pr eds ed nika v lade ( Alb ance)  koji 
 po se ćuju b ol nicu.  Sa vezna v lada  šalje iz  B eog rada e ksp erte za t ro vanja.  Alb anci t raže 
 me đu nar odnu  ist ragu.  Fe der alni tim,  pos ebno v ojni str učn jaci ut vr đuju da  nema t ra gova 
t ro vanja. Isto će to  pot vr diti  me đu nar odni  ti movi  koji su se o daz vali i  koji su  do neli uz-
orke na a na lizu u e mine ntne us ta nove za t ok si ko lo giju  Pa riza, L on dona i dr.  Zakl jučak 
 me đu nar odnog  tima  je bio da se iz p reg leda i a na lize u zo raka  nije  moglo ut vr diti da je 
 bilo  reči o t ro vanju te da  rez ul tati  su ge rišu „ mas ovnu  his te riju,  koja je  bila uzrok e pi de-
mije’’.4  Rez ul tati  ob javl jeni u p res tižnoj  na učnoj  pub li ka ciji  ob javl jeni su u  nov embru 
1991. U  Ju gos la viji je već  besneo rat. Is tina  više  nije  bila  važna.5

1)  Tim Ju dah, The Serbs, Ox ford Uni ve sr sity Press, 2000, s. 86. Po me nu ta D. Džon ston se pi ta ka ko Džu-
da ne po sta vlja pi ta nje ka ko i zbog če ga su mno gi funk ci o ne ri Za pa da na mer no do zvo li li da bu du ube đe ni u 
ne što što svi in for mi sa ni po sma tra či zna li da ni je isti na (s. 283).

2)  Pre li mi nar ni re zul ta ti is tra ži va nja ti ma sa rad ni ka In sti tu ta za no vi ju isto ri ju Sr bi je u okvi ru pro jek ta 
1627, pro vo đe ni to kom 2004. i 2005. go di ne.

3)  D. Džon ston, n. d. 281–282.
4)  Ali star Hay, John Fo ran, „Yugo sla via: Po i so ning or epi de mic hyste ria in Ko so vo’’, The Lan cet, vol. 

338, No vem ber 9, 1991. s. 1196. Me đu na rod ni tim su or ga ni zo va li The So ci ety for En dan ge red Pe o ples (W. 
Ger many), In ter na ti o nal Fe de ra tion for Hu man Rights (Pa ris). U ana li zi uzo ra ka uče stva le su La bo ra to i re de 
Po li ce Sci en ti fi  que (Pa ris), Che mi cal Re se arch Cen tre (Har row), New Cross Po i son Unit (Lon don), St Ja me’s 
Uni ver sity Ho spi tal (Le eds). Ko nač ni re zul ta ti i za ključ ci bi li su po sla ni Me đu na rod noj fe de ra ci ji za ljud ska 
pra va ka ko bi ih ona po sla la na uvid al ban skoj za jed ni ci na Ko so vu.

5)  O re ži ra nom tro va nju vi deti iz ugla ope ra ti va ca DB (Z. Mi ja to vić, n. d., s. 100–102)
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U  go di nama „ te rora’’  su dovi su  ne za ko nito  ot puš te nima v ra ćali p rava i  do su đi vali 
 odš tetu.  Ko liko je  takvih  bilo?

 Ko sovo – „ ko lo nij alno  pi tanje’’

Ono što s vakom  či t aocu  pada u oči  kada p ro čita  iz veštaj  Cim er mana iz 1992, n je-
gove  me m oare, t eks tove u p res tižnim str učnim  ča so pi sima ili  me di jima, to je da on 
 ka ri kira  po ložaj  Srba na  Ko sovu, ne  ve ruje im,1 a sp reman je  Ru govu i dr. da p rog lasi 
 de mok ra tama, p ravo na  se ce siju po s vaku  cenu – lj udskim p ravom. St ra nice  koje  je 
 pos vetio  po seti a mer ičkih k ong res mena  Dola i  Alf onsa D’Aa mata  B eog radu i  Ko sovu 
 av gusta 1990.  go vore  dovo ljno  same za  sebe:

„Na ae rod romu u P riš tini  do čekao nas je s rpski  g aul ajter (sic!) M om čilo Tr aj ković... 
Tr aj ković je p rosuo  bu jicu  bes mis lica o  ve lič anst ve nosti s rpske up rave i  alb anskim s lo-
bo dama na  Ko sovu... U c entru g rada  za tekli smo  pustoš; na u licam  nije  bilo  ni koga 
osim  po li ca jaca pod  punom op remom. Tog  jutra je  z aista  bilo p rob lema.  Po li cija je r as-
te rala m noštvo  Al ba naca  koji su se o ku pili da  pozd rave  Dola. (...) Ru gova i  li deri d rugih 
 alb anskih p ar tija  dali su  Dolu i n je govoj pr atnji t rezven i  imp re sivan  iz veštaj o s vojim 
 ne vol jama. Dol i  sar ad nici su  onda  od ve deni u  sus ednu zg radu, gde su im b rižl jivo o da-
brani s rpski e kst re misti o dr žali k reš tave  go vore. Ove b alk anske h ar pije...   zatim su p rešli 
na  poz nati  ne do kum en to vani  ka talog u bis tava,  si lo vanja, s kr navl jenja g ro bova i d rugih 
m onst r uoznih  pos tu paka  koji su p ri pi si vani  Alb an cima. Ako im je  na mera  bila da p ret-
vore A me rik ance od  nep ri jate ljski  nast ro jenih p rot iv nika u  n eu mol jive  nep ri ja telje, u 
 tome su p ot puno  us peli. Kad smo  po la zili, Dol mi je  rekao da bi  želeo da p ro šeta i sr etne 
 ne ko liko ob ičnih  Al ba naca.  Rekao sam mu da to  moram da  vidim sa  Ru govom. Na  moje 
 iz ne na đenje,  Al banac se  tome  odl učno  supr ots tavio: ‘ Srbi bi to  mogli da  is ko riste kao 
 iz govor za još  veće  na silje.  Mislim da t reba i dete p ravo na ae rodrom’. Iako r a zo čaran 
Dol je p rih vatio n jegov  savet. R az mišljao sam o  Ru go vinom  kar ak teru.  Jedan  žestok 
 in cident n jemu bi  sig urno bio od  po lit ičke  ko risti, ali on je  želeo da  izb egne da ne bi  bilo 
 pov re đenih.’’2

1)  ‘Na ti o na lists al le ged furt her that Al ba ni ans we re strip ping Serbs of the ir rights, ra ping the ir wo men, 
and tor tu ring the ir men (The se ri di cu lo us char ges dis tort the facts, con ce ded to me by Ko so vo Al ba nian le a ders, 
that so me Al ba ni ans did abu se the ir po wers be fo re 1989)’ vi deti: Zim mer mann, n. č., s. 4

2)  V. Zi mer man, n. d., s. 84–85. Te ško je po ve ro va ti u ne ve štost am ba sa do ra da sa či ni iz ba lan si ra nu 
pro ce nu, va lja lo bi vi de ti nje gov iz ve štaj o sa moj po se ti za in ter nu upo tre bu. Me đu tim, po me ni mo da srp skim 
tvrd nja ma o stra da nju ne že li da ve ru je ni je dan is ku san dr žav nik ka kav je Mi te ran. Ovog pu ta ra di lo se o sa op-
šte nji ma li de ra bo san skih Sr ba . Pre ma be le ška ma Ku šne ra ko ji ga je pra tio u krat koj po se ti Sa ra je vu ju na 1992, 
na ko men tar biv šeg de ka na Me di cin skog fa kul te ta u Sa ra je vu da se oni sa ža lje va ju nad smr ću jed nog mu sli ma-
na, a ig no ri šu sto ti ne mr tvih Sr ba, Mi te ran je na vod no od go vo rio „Vi se me ni ru ga te i go vo ri te mi glu po sti. 
Va ša stvar je iz gu blje na, ni šta vam ne ve ru jem.” (Hu bert Ve drine, Le Mond du Fran co is Mit ter rand …Cha pi tre 
XVI II, La Tra ge die de Yougo sla vie Pa ris, 1997, s. 641–643; Ber nard Ko uc hner, Ce que je cro is, Gras set, Pa ris 
1995). Da nas po sle mno go go di na mno gi od tih na vo da su po tvr đe ni, a raz me ri stra da nja po sta li tran spa rent-
ni. Do Ha ga i spe ci jal nog tu ži o ca sti gla je de le ga ci ja Sa ve za lo go ra ša u ime 55.000 biv ših srp skih lo go ra ša iz 
536 lo go ra na tlu Mu sli man sko-hr vat ske fe de ra ci je, od če ga su sa mo u Sa ra je vu bi la 124 lo go ra, gra du gde je 
po gi nu lo-ubi je no 8-10.000 Sr ba (Po li ti ka, 5. no vem bar 2003). Ta ko đe, po sle hap še nja Ra mi za De la li ća - Će le 
(av gust 2004) ko ji je još tač no pre dva na est go di na, na dr žav noj te le vi zi ji pri znao svo je „he roj stvo’’ - ubi stvo 
Sr bi na Ni ko le Gar do vi ća na Ba ščar ši ji, ume ša nost mu sli man skih ka dro va za jed nič ke po li ci je u ak ci ju i nje go vo 
pri kri va nje, po sta je ja sni ji isto rij ski kon tekst pro iz vo đe nja ra ta. Da nas, pre ma ve sti ma iz Sa ra je va, sa zna je se 
ko je pu cao na ma su de mon stra na ta u Sa ra je vu, na su prot ra ni jim „do ka za nim kri vi ca ma’’ i zbog če ga se ras pao 
mul ti et nič ki MUP u Sa ra je vu apri la 1992. go di ne upr kos na sto ja nji ma mi ni stra De li mu sta fi  ća (Ve čer nje no vo sti, 
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O  tome zbog  čega su Dol i  neke d ruge l ič nosti  pos tale p ro mo tori  alb anskog  po lit ičkog 
p od seća  Di jana Dž onston:

„ Tokom os am de setih, u v reme  kada su  Alb anci f akt ički v la dali na  Ko sovu,  po javio 
se u SAD  jedan u ti cajan  alb anski  lobi. I dok su n a ju tic aj niji a mer ički  lis tovi  javl jali 
da  alb anska  ve ćina z los tavlja  Srbe sa  na merom da  us pos tavi ‘ etn ički  čistu  alb ansku 
 re pub liku’,  alb anski  lobi u  nas tojao je da  iz vrne s liku i da  Alb ance pr eds tavi kao  žrtve 
s rpskih p ro gona. C entr alna l ičnost  lo bija bio je k ong resmen N juj orka D žozef  D iog vardi, 
I ta lijan  alb anskog  po rekla. K ong resmen  D iogv ardi i  se nator Bob Dol p od neli su 18.  juna 
1986.  nacrt  re zo lu cije 150  koja  iz ra žava ’ zab ri nutost za us love pod  ko jima  žive  Alb anci 
u  Ju gos la viji’.  Re zo lu cija  nije us vo jena ali je  Dola  pot vr dila kao p er ja nicu  Al ba naca. U 
 maju 1987. A me rik anci  alb anskog  po rekla o dr žali su os niv ački skup za fond u  korist. 
 Sa kupl jeno je 1.700.000  do lara za k am panju  Dola i  D iogv ar dija.  Posl ednji  nije  uspeo 
na  iz bo rima ali je f or mirao  Alb ansko-a mer ičku  ligu za  lo bi ranje.  Us pos tavl jena je uska 
 sar adnja sa  hrv atskim  lo bijem. U  junu 1989.  go dine za  sek re tara  Boba  Dola  došla je  Mira 
 Ra di je lović  Be rata, kć erka i u nuka us taških o fi  cira,  koja je u čest vo vala 1985.  go dine u 
k am panji p rotiv  iz ru či vanja  Ju gos la viji us taškog  mi nistra u nut rašnjih  pos lova i r atnog 
z loč inca  And rije  Ar tu ko vića.  Gos pođa  Be rata  pos taje e kspert K ong resa za B alkan. N aj-
viši fu nk c io neri  ad mi nist ra cije  pot vr đuju da je ona  posle H olb ruka n aj važ nija u f or mi-
ranju  mišl jenja o st va rima na B al kanu. P ro mo vi sali su je Pol V ol fovic,  Ričard Perl i Džin 
Ki rk patrik,  nar avno  pored  Dola.’’1

Ista autorka p od seća da su  ka na lima  Na c ion alne  za duž bine za  de mok ra tije,  koju je os-
no vala  Re ga nova  ad mi nist ra cija, p la si rani  nep ro ve reni  iz veš taji o s tanju na  Ko sovu  koje 
je slao  Savet za  odb ranu lj udskih p rava i s lo boda, os novan 1989. od st rane  mi lita ntnih 
 alb anskih  na c io na lista na  Ko sovu.  Savet je bio  inst rument p ro pag ande  se ce s io nista, cilj je 
bio da se  si t ua cija pr eds tavi što  težom. P rema  samim  iz veš ta jima NED-a n je gova  do na cija 
„o mo gu ćila je  Sa vetu da  za posli  dir ek tora sa  punim r adnim v re menom i da se ot vore 
 ter enske k an ce la rije sa f aksom i k omp ju te rima, što je o mo gu ćilo prom ptno i  sis tem atsko 
 iz veš ta vanje o p re kr ša jima (1998)’’.  Savet je o dr žavao m režu od d va deset i  sedam p od od-
bora,  o buh va ta jući oko 2.000  dob ro vol jaca, p ris utnih u  go tovo svim g ra do vima  Ko sova. 
U  iz veš ta jima NED se  kaže za  Savet „da je n aj važ niji  izvor  inf or ma cija o lj udskim p ra-
vima na  Ko sovu.  Ši roka  le peza  me đu nar odnih  or ga ni za cija i  nov inskih ag en cija  ko risti 
n je gove  inf or ma cije, uklj uč jući i  Me đu nar odnu  fe de ra ciju za lj udska p rava i  Ko mi siju 
UN za lj udska p rava, te ag en ciju  As so ci jated Press”.2 

 Cim erman  možda  nije  prvi, a ni  je dini  zač etnik  teze da je  kos ovsko  pi tanje „ ko lo nij alno 
 pi tanje”. On je to  de fi  nisao na s le deći  način: „ Mi lo šević je  posle  na pada na p rava  Alb anca 
1989. imao na r as po la ganju  celu j ednu  de ce niju da  post igne  modus  viv endi sa  Ru govom, 
 čiji  ne nas ilni p ristup p rob lemu  nije pr eds tavljao v ojnu o pasnost za  Sr biju. S rpski d ik tator 
2. sep tem bar 2004, s. 8, vi še tek sto va); H. Efen dić, Ko je bra nio Bo snu? Sa ra je vo 1998; Majkl Ro uz,Mi si ja u 
Bo sni, Be o grad 2001; Ra do van Ra di no vić, La ži o sa ra jev skom ra ti štu, Svet knji ge, Be o grad 2004 (knji ga je 
ra đe na na voj nim iz vo ri ma pr vog re da, od ko jih je je dan ve ći deo u po se du ICTY, kao i iz ve šta ja ve šta ka za isti 
sud); Mom či lo Mi tro vić, Mu sli man ski lo gor Vi sko ko, VINC, Be o grad 1994; isti, Sa ra jev ska ras kr šća, VINC, 
Be o grad 1995; isti, Za tvo ri i lo go ri za Sr be u Hr vat skoj i BiH, VINC, Be o grad 1997 (sve tri knji ge su zbor ni ci 
sve do če nja pre ži ve lih uklju ču ju ći sa ču va ne dnev nič ke be le ške).

1)  Da ja na Džon ston, Su lu di kr sta ši. Ju go sla vi ja, NA TO i ob ma ne Za pa da, Be o grad 2005 (u orig. Di a na 
Johnsto ne, Fool’s Cru sa de. Yugo sla via, NA TO and We stern De lu si ons, Plu to Press, Lon don 2002) s. 289–290; 
Na lo bi ra nje ulo gu Di o gar di ja, Do la i Mi re Ba rat ta osvr će se i Da ni el le S. Sre mac u „War of Words’’, Was hing-
ton Tac kles the Yugo slav Con fl ict, West port, Co nec ti cat – Lon don 1999, s. 7–8.

2)  Di ja na Džon ston, s. 286–287, pre ma: De moc racy NED, Sum mer 1998.
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je p rez rivo  od ba cijo tu  mog ućnost,  više je  voleo da  Ko sovo t re tira kao  ko lo niju.  Pošto su 
 nes tale k oč nice  koje je  na metao rat u  Bosni, na  Ko sovu je, kao u  ko lo ni jama u  ra nijim 
 pe r io dima,  nastao  pokret  na c ion alnog os lo bo đenja  pos većen  is te ri vanju  ko lo nij alne 
 sile.’’1 Zbog  toga će u s vojim  nas tu pima za  civ ilne  žrtve,  loj alne  dr žavl jane  Alb ance,  koje 
su u bili p rip ad nici  te ro rist ičke OVK  reći da su to „k visl inzi’’.2

  De lo vanje  am ba sa dora i n je govo  vi đenje  zemlje  do ma ćina  samo je  jedan od f ak tora 
 koji u tiče na f or mi ranje  po li tike j edne  dr žave,  pos ebno  ve like  sile. Iz is to rije je  poz nato 
da s im pa tije za  zemlju  do ma ćina  mogu  pobo lj šati njen  po lit ički i e kon omski  po ložaj, ali 
da je, bar  kada je  Ju gos la vija u  pi tanju, njen  po ložaj uvek  više  za visio od geo- po lit ičkih 
 mo me nata, s ta rijih i  viših  in te resa u prkos  tipu  sis tema ili i d eo lo gije, u prkos s im pa-
tijama i p ri jate ljskom  op ho đenju  am ba sa dora ili,  na suprot,  nizu  nep rij atnih  čin je nica po 
 do ma ćina.

Pod p ri tiskom  me đu nar odne  zaj ed nice, v lasti u  Sr biji p rave ar anž mane. Tip j ed nost-
ranog  i  često,  čisto p ro paga ndnog  iz veš ta vanja  do vodio je v lasti u  B eog radu u  ne zav idnu 
 si t ua ciju, a oh rab rivao  ne po pustl jivost r az bi jača.  Ve liki deo spoljnjeg s veta bio je u beđen 
da  kos ovskim  Alb an cima „ nije (čak)  doz vol jeno da se s luže s vojim  je zikom’’. To je 
u  više  nav rata  po no vila i  sama  Medlin  Olbrajt. To  nije  bila is tina,  piše D. Dž onston. 
„ Nakon  poč etnih  teš koća zbog  usk ra ći vanja  drž avnih s ubv en cija,  no vine na  alb anskom 
 je ziku su s lob odno c ir ku li sale, p ro pa gi ra jući ‘ Ve liku  Al ba niju’ ukl ju ču jući  de love  Sr bije, 
 Ma ke do nije i  Crne  Gore. P ravo  Al ba naca da se š ko luju na svom  je ziku  nikad  nije 
 do vo đeno u  pi tanje. Sp orno je  bilo u  poč etku  po lit ički o setl jivo  pi tanje  nas tave is to rije, 
 g eog ra fi je i  alb anske kn již ev nosti. S rpske v lasti su se p ro ti vile  tome.”

Mit da je sve  po čelo 1987.  go dine i  dalje je p ri sutan. Zbog  toga će i  dalje (ili do  dal jega) 
 biti  ne važno  kako je  alb anska  ve ćina v la dala na  Ko sovu i šta su joj  bili  cil jevi od 1967. 
 go dine do  danas.  Biće  ne važno što je  po lit ička pr aksa  pos tala s ta rija i od o nakvog Us tava 
(1974), a  drž avni  jezik i  gr bovi  bili „p ro te rani’’ iz m nogih s luž benih a kata,  do ku me nata i 
 dip loma.  Ta kođe,  pasoš,  drž avni  do kument, za  prvi  jezik je imao  alb anski kao i u  sus ednoj 
 dr žavi.  Jezik „ na c ion alne  man jine’’ (s rpske) se u denuo uz fr an cuski.  Biće  ne važno što 
 ni jedan sud pre 1990.  go dine  nije bio s ta riji i  me ro davan  posla n aj viših  pok raj inskih. 
 Biće  ne važno što su  Sr bija i  Ju gos la vija  nem oćno g le dale  kako se j edna st rana p ro pagan-
da, i red en tist ička po  kar ak teru, p ro mo više s lob odno na n jenoj  te ri to riji, za n jene  pare, 
ali bez p rava da  int er ve nišu i  susp en duju j ed nost ranu „k ult urnu”  sar adnju dve  zemlje. 
 Biće  ne važno što je  samo  politčko p ro paga ndnim tv rdn jama  mo guće  dij ag nos ti ko vati 
„ nam et nuti apa rthejd”  alb anskoj  man jini.  Biće  ne važno što je o ru žana  po buna  do vela do 
 novog i u br zanog i sel ja vanja  ne alb anskog s tan ov ništva i što je po  po da cima OSCE-a od 
 ok tobra 1998. do  feb r uara 1999. još 90  s eoskih s re dina  pos talo  etn ički  čisto.  Ne važno je 
i što se  etn ičko  čiš ćenje  nas ta vilo  posle  juna 1999.  go dine.  Biće  ne važno što  pos toje dve 

1)  V. Zi mer man, n. d., s. 157.
2)  U to ku 1998. go di ne OVK je iz vr ši la 755 na pa da i pro vo ka ci ja pre ma gra đa ni ma. Ubi je na su 173 gra-

đa ni na, od to ga 46 Sr ba i Cr no go ra ca, 77 Al ba na ca, tri Ro ma, dva Mu sli ma na i 42 ne i den ti fi  ko va na. (Po li ti ka, 
7. sep tem bar 2004, s. 2). Kad je sa ve zni i re pu blič ki MUP slao is po moć u Po kra ji nu 1989. i 1990. go di ne, Al-
ban ci su i da lje bi li na svo jim me sti ma u jav noj i dr žav noj bez bed no sti, če sto na dve sto li ce ka ko su pri me ći va le 
nji ho ve ko le ge. U Uro šev cu na čel nik je bio Ljuz Ga ši, za ko ga su sa ve zni ope ra tiv ci Al ban ci zna li da ra di i za 
ire den tu, i za al ter na ti vu. Po sle Ustav ne de kla ra ci je po kra jin ske Skup šti ne i nje nog ras pu šta nja 5. ju la od stra ne 
Skup šti ne Sr bi je, Al ban ci 17. sep tem bra ko lek tiv no na pu šta ju Slu žbu bez bed no sti. Or ga ni za tor na pu šta nja u 
Uro šev cu bio je Fa dil Hi se ni na čel nik tre ćeg ode lje nja (unu tra šnji ne pri ja telj). Ka sni je će ima ti is tak nu tu ulo gu 
u stva ra nju pa ra lel ne al ban ske mre že. Ljuz Ga ši od la zi u Za greb i za po šlja va se u hr vat skom MUP-u (Zo ran 
Mi ja to vić, Ope lo za dr žav nu taj nu, Be o grad 2004, s. 98–110).
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 ka te go rije r atnih z lo čina i z lo či naca.  Biće  ne važno što se i  danas  op tu žuje  samo j edna 
st rana za  ne k oo pe rat ivnost, a d ruga m ak sim alno  to le riše.  Biće  ne važno sve ono što p ro-
tivreči pr ag mat ičnoj  po li tici j ednog t ren utka g rupe  ze malja  koje  mogu s nagom  sile da 
 ar bit ri raju u  re g io nima  kakav je B alkan  posle s loma  Ju gos la vije.

 Zakl jučak

U ovom p ri logu  pošli smo od ot vo renih p rob lema u j av nosti oko r a zu me vanja i 
 re ša vanja  kon ačnog s ta tusa  pok ra jine  Ko sovo. K ons ta to vali smo da i u o vako  odl učnim 
t re nu cima u j avnom  go voru  pos toje  v eoma t vrde k ons ta ta cije o  ko re nima  kos ovske k rize 
k rajem 20.  veka. Taj  iskaz je  v eoma p ri sutan svih  posl ednjih  go dina u  delu  me đu nar odne 
 zaj ed nice  koji  po dr žava  ul ti ma tivan i čvrst  alb anski stav da je  je dino  re šenje za mir i 
 region i njih  same –  ne za visnost i to na svim  te ri to ri jama  koje su  ne kada  ad mi nist rat ivno 
 bile deo  pok ra jine  Ko sovo i  Me to hija. U fu nk ciji  k oo pe rat iv nosti, ali i kao  pos le dica 
u nut rašnjih  su koba u  Sr biji  posle 1987.  go dine,  ta kođe se sa ne  manje  žes tine  ko riste 
s tare k va li fi  ka cije dok su b orbe sa  Mi lo še vićem t ra jale.  Za menom prave s like stv ar nosti 
 po lit ičkim s ve do čenjem ( po lit ički  govor  nekog v re mena)  jasna s lika se  muti, a mi os ta-
jemo na tr ajnim  po lit ičkim  po de lama.  Po lit ički  govor i n je gove „a na lize” u  dobroj  meri su 
se p re se lili u a kad emsku  li te ra turu. U  delu  na učne  zaj ed nice p ro iz ve dena je „ in tel ek tu alna 
 or tod ok sija”, kao  pos le dica  do mina ntne  po li tike  dela sv etske  zaj ed nice  koja  po dr žava ili 
z l ou pot rebl java  alb ansku stvar.  Dakle, u  n auci su se već  isk ris ta li zi rale m noge k ont rov erze 
oko r as pada  Ju gos la vije i r az voja  si t ua cije na  Ko sovu. Na d rugoj st rani,  pos toji ne  manji 
broj  poz natih, sk ru pu loznih i o ba veš tenih a kad emskih  del at nika  koji  pos tavl jaju  pi tanja 
i  iz nose niz  danas već  dost upnih  čin je nica  koje su u oštroj  supr ot nosti sa  us pos tavl jenim 
k li šeom da je sve  po čelo „1987”  go dine, da je  Sr bija h tela da u  Ju gos la viji  us pos tavi 
 ve li kos rpsku  he ge mo niju, da je n jeno  ne ka dašnje  ru kov odstvo  bilo p rotiv p rivr edne 
 ref orme i  ref orme  sis tema, da je  alb anskoj  zaj ed nici  o du zeto s vako p ravo pa i osn ovna 
lj udska te da se p rip remao plan za n ji hovo  mas ovno  etn ičko  čiš ćenje.



427

Summary

Controversies on Kosovo Modern History

The author of this paper maintains that public speech is full of rigid one-dimen-
sional opinions about the origins of the Kosovo crisis towards the end of the 20th century. 
Such opinions have recently been fi rmly adhered to by part of the international com-
munity which supports Albanian ultimatum according to which only solution likely to 
bring peace to the region is an independent Kosovo and Metohia. As the consequences 
of internal political strife in Serbia, while still fi ghting Milosevic’s regime, controversial 
qualifi cations were being used with same intensity and equal amount of bias.

Such political speech has entered academic literature to a large extent. Part of sci-
entifi c community has produced an ‘intellectual orthodoxy’ which, deliberately or non-
deliberately, supports or abuses the ‘Albanian issue’. Further more, such accounts exer-
cised considerable infl uence on political decision makers, notably on president Klinton or 
Holbrook. In this paper the author reviewed dozen of the books written in the West that 
had purpose to explain deep roots of present crisis.

Even in the most recent accounts, very profound in its particular fi eld of interest, one 
can read standard cliché that ‘Slobodan Milosevic came to power in Yugoslavia in 1987, 
and at the same time the call for Serbian nationalism was renewed. The consequence 
was escalation of the Albanian/Serbian confl ict. With the new Yugoslavian constitution 
of 1989, the Albanians lost nearly everything they had gained during Tito’s regime. The 
autonomy of the province was annulled’. On the other hand, some open mind analysts or 
scholars lay out multiply examples of inconsistence in ‘the new orthodoxy’. In order to 
label this tendency, some introduced term ‘NATO mythology’. They noted that NATO’s 
version of reality  went something like this: ‘The crisis in Kosovo is simply the latest 
episode in the aggressive drive by extreme Serbian nationalism, orchestrated by Yugoslav 
president Slobodan Milosevic, to create an ethnically pure Greater Serbian state. That ag-
gression – fi rst in Slovenia, then in Croatia, and then in Bosnia – fi nally came to Kosovo, 
largely because the West – notably NATO – refused to stand up Milosevic. Prior to 1989, 
mythology goes, Kosovo was at peace under system of autonomy that allowed the ethnic 
Albanian majority a large degree of self-rule. That status quo was disturbed when the 
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Serbs revoked Kosovo’s autonomy and initiated an apartheid system of ethnic discrimi-
nation. After a decade of oppression by the Serbs, the ethnic Albanians of Kosovo ulti-
mately faced with preplanned program of genocide, similar to that undertaken by Serbs in 
Bosnia.’ That carefully designed cliché, as the author demonstrates in the paper could not 
stand challenge of the facts and simple chronology. It is too obvious that even diplomats 
involved in the crisis, carefully avoided even to mention what had started, at least in the 
spring of 1981. It was not welcome to even mention a pressure coming from MMF, World 
Bank and from the part of U.S. administration on Yugoslavia to change Constitution as a 
precondition for liberal economic reforms. They saw Milosevic suitable for the tusk and 
backed him (similar to his counterpart in Hungary – Karoly Grosz in 1988). In this paper 
the author layout chronology and the facts on Kosovo crisis since 1968 and Milosevic’s 
views of the new Constitution, and economic reforms. Some records used for the analyze 
are now in possession of ICTY (Hague). 
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Prof. dr Đor đe STAN KO VIĆ
Fi lo zof ski fa kul tet, Be o grad

RAZ GRAD NJA JU GO SLA VI JE I ME DIJ SKA
MA NI PU LA CI JA

(Na uč ni esej)

U ovom vre me nu ci vi li za cij skog ha o sa i ogrom nog mo ni stič kog pri ti ska na svest 
po je din ca, na uč ni ku kri tič ke isto rij ske na u ke go to vo je ne mo gu će da se upu šta u struč nu 
ana li zu pro te kle dve de ce ni je. To je raz log što ovaj naš pred log zo ve mo „na uč ni esej”, jer 
se on za sni va na jed noj li te rar noj pod lo zi a go vo ri je zi kom i či nje ni ca ma ko je su pro ver lji-
ve, iz no si ana li zu po ja va i ten den ci ja ko je su re zul tat bu du ćih na uč nih pro ve ra. Pi sac ovih 
re do va je sa vre me nik zbi va nja, ima svoj ugao gle da nja, pre pli ću se lič ne i na uč ne tra u me, 
ne do u mi ce i ne mo guć nost da do hva ti „kr ti cu isto ri je ko ja je iz bi la ta ko erup tiv no na kra ju 
XX ve ka”. Tru di će mo se da bu de mo to li ko ra zum ni da ne bi smo bi li su vi še is ko ri šće ni. 
Tru di će mo se da ovo bu de u skla du, bar u na zna ka ma, ono ga što je pre ko ju go di nu iz re-
kla Mir ja na Gros – „po vra tak pro fe si o nal noj isto rij skoj na u ci i nje nom zna nju”.

Te ma nam je go to vo na met nu ta kroz ana li zu srp ske me dij ske kul tu re se ća nja, pra će-
ne kao „pres kli ping srp ske pa me ti” po sled njih 18 go di na. Tu smo, uglav nom, oči ta va li 
onaj mr zi telj ski ura gan do ma će glu po sti – od ne gi ra nja za jed nič kog je zi ka, do ne gi ra nja 
„sva ke Ju go sla vi je”. U to me se išlo ta ko da le ko da je je dan is tak nu ti aka de mik jav no po zi-
vao na rat sa Hr va ti ma kao spas srp stva! Je din stven pri mer u sve tu – po slu šan je i do bi li 
smo kraj nji re zul tat ge o graf ski pro stor „be o grad skog pa ša lu ka” sa ogra ni če nim su ve re ni-
te tom, oku pi ra nim srp skim te ri to ri ja ma, srp skom di ja spo rom ko ja je broj ni ja ne go Sr bi, 
ka ko to na ši stu den ti na zi va ju, u „So la ni ji”, a u no vi je vre me „Pol tov ranč”. I ono što nas 
sva ko dnev no ču di je ste na sto ja nje da se Sr bi do te me re pa ci fi  ku ju i is ko ri sti tre nut no klo-
nu će do ko lek tiv nog za bo ra va i stva ra nja po je di nač nih klo no va.

Ka ko ube di ti ostra šće ne „hu ma ni tar ce” i „mi ro tvor ce” da u svim na ro di ma u nji ho voj 
dru štve noj sve sti po sto je na sla ge mi to lo gi je kao deo ko lek tiv nog iden ti te ta? Ka ko ube di ti 
one ko ji po sva ku ce nu, pa čak i če lič nom me tlom, ho će da nas pre o bra ze u to le rant ne 
klo no ve? Ka ko ob ja sni ti da su za ve re po sto ja le, si la i in te res bi li po kre ta či zla a če sto 
i lič na osve ta bez ob zir no tra ži la žr tve no jag nje? Ka ko ob ja sni ti, čak i uče nim lju di ma, 
da su lju di sklo ni pro me ni mi šlje nja i či nje ni ca če sto i iz vr lo bi zar nih mo ti va? Pa još je 
Pe tro ni je Ar bi ter stal no po na vljao, ži ve ći u Ne ro no vo (ali i Se ne ki no) vre me: „Ta ko mi 
Pro te ja i nje go ve mor ske pu či ne uvek ću me nja ti mi šlje nje kad vi dim da je to ra zlo žno, 
ugod no i do no si ko rist!” Ka ko ob ja sni ti i me dij skim mo de ra to ri ma i uče nim lju di ma da 
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su u stvar nom ljud skom ži vo tu po sto ja le si tu a ci je gde je pre sta jao sva ki ob zir, po što va nje 
za ko na, vla sti, mo ral nih na če la, ras ta ka le se po ro dič ne ve ze, gde se ni je ni ma lo gle da lo 
na dru štve ni sta tus ili pri pad nost od re đe nom sta le žu?

Ali na ši me di ji i uče ni lju di tre ba lo bi da se pri vi ka va ju na šok-te ra pi ju ko ja će sve 
br že da sle di iz zna nja isto rij ske na u ke. Upi ta će mo sa mo za što se ne pre vo de me mo a ri 
Kur ta Vald haj ma Od go vo ri a već su sko ro jed nu de ce ni ju do stup ni jav no sti? Da li zbog 
to ga što on po tan ko opi su je svo je ugod ne šet nje sa ocem po no vo uje di nje ne Ne mač ke 
Hel mu tom Ko lom, pri li kom ko jih su na oba la ma je ze ra Ater kraj Salc bur ga raz ra đi va li 
efi  ka sni ji na čin raz grad nje Ju go sla vi je, uz sve srd nu po moć do ma će glu po sti. I to od 1986. 
go di ne, po sve do če nju no vi na ra Bo ži da ra Di ki ća, sa vr lo pre ci znim po de la ma ulo ga – od 
ulo ge Va ti ka na, do Gin te ra Gen še ra i BND-a u Pu la hu kraj Min he na. Usvo je na je „ge ni-
jal na for mu la” Po lja ka Zbig nje va Bže žin skog, ove re na od svet skih moć ni ka go di nu da na 
ra ni je – na ci o nal ni ose ćaj da le ko je ja či od ko mu ni stič kog in ter na ci o na li zma, ver ski fa na-
ti zam ja či od ko mu ni stič kog ate i zma, ne u ga sle že lje za na ci o nal nim dr ža va ma, po go to vo 
kod po li tič ke, in te lek tu al ne i na uč ne eli te ja če su od no si la ca ju go slo ven stva. Za huk ta la 
ma ši na zla i kr vi „bal kan skih čo ba na” sa ru še njem Ber lin skog zi da i taj nim do go vo ri ma 
Džor dža Bu ša Sta ri jeg i Mi ha i la Gor ba čo va de cem bra 1989. go di ne na Mal ti, mo gla je 
da se po kre ne. 

Na de lu je bi la me dij ska ma ni pu la ci ja na ci o nal nim emo ci ja ma, sta rim omra za ma, 
ve či tom pa ro lom o eko nom skom i po li tič kom iz ra blji va nju i pljač ki, „Ju go sla vi ji kao 
tam ni ci na ro da”, „ve štač koj tvo re vi ni” itd. Ali, to ni je ne ko no vo iz mi šlje no me dij sko 
bu đe nje mr zi telj stva i an ti ju go slo ven stva. No ve pa ro le iz Ne di će ve kvi slin ške ba šti ne 
su sa mo da je „Ju go sla vi ja bi la srp ska gre ška” i da tre ba stva ra ti „No vu Sr bi ju”. Iz ko-
mu ni stič kog fon da tu je sa mo do da no tu ma če nje Edvar da Kar de lja da je „Ju go sla vi ja za 
nje ne raz vi je ne na ro de sa mo tran zit na ze mlja”. Sve ove do ma će glu po sti po vre me no su 
se ukr šta le sa „kon ti nu i te tom in te re sa vla da ju ćih po li tič kih eli ta ve li kih si la”. Na pra vi mo 
isto rij sku re tro spek ci ju!

Oto fon Bi zmark, otac ne mač ke na ci je i dr ža ve, opi rao se du go na Ber lin skom kon-
gre su 1878. go di ne, uz sve srd nu po dr šku Du le An dra ši ja, da se Sr bi ji da me đu na rod no pri-
zna nje i ne za vi snost. Di zra e li ga je ube đi vao da je Sr bi ja ma la ze mlja i da to ne mo že da 
ško di in te re si ma ve li kih si la. Bi zmark bi osor no od go vo rio: „Je ste, Sr bi ja je ma la dr ža va 
kao ma li jež či je su bo dlje is tu re ni ba jo ne ti!” A on da je iz dej stvo vao ne za vi snost po seb no 
za Sr bi ju i po seb no za Cr nu Go ru – iz me đu njih tur ski san džač ki klin i da se Austro-Ugar-
skoj da pra vo da oku pi ra Bo snu i Her ce go vi nu – da bi je ci vi li zo va la! Uz to je išao nje gov 
i An dra ši jev „du et ski slo gan” – na ju go i sto ku Evro pe ne sme se do zvo li ti stva ra nje jed ne 
ja ke ju žno slo ven ske dr ža ve ni po ko ju ce nu – da bi je po ti snuo na tom prav cu im pe ri ja li-
stič kog osva ja nja ru ski uti caj. 

Sa na ra sta njem ju go slo ven skog po kre ta po čet kom XX ve ka ja ča i osva jač ka po li ti ka 
Be ča – uz anek si ju Bo sne i Her ce go vi nu idu gro mo gla sna me dij ska za stra ši va nja slo ven-
skih na ro da u mo nar hi ji da Be o grad ima sa mo je dan cilj – stva ra nje „Ve li ke Sr bi je”, da je 
to „za ve re nič ko le glo kra ljo u bi ca” i glav ni re me ti lač ki či ni lac ru še nja prin ci pa le gi ti mi te-
ta u Evro pi. Bal kan skim ra to vi ma i to kom Pr vog svet skog ra ta stvo ren je te melj za stva ra-
nje Ju go sla vi je 1918. go di ne. Spolj ni pri ti sci su po no vo ja ki i bez ob zir ni – opet su u igri 
glav ni pred stav ni ci sta rih po li tič kih eli ta! Kon ti nu i tet po li ti ke tih eli ta se ne ras ta če, ali 
Ju go sla vi ja u ne mo guć no sti da se sta bi li zu je, dra stič no pu ca po svo jim pe ri fer nim kra je vi-
ma, što je iza zva no ne spo sob no šću cen tra. Pri do da je se tu i Ko min ter na, no va ide o lo ška 
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si la. Oni ko ji su zna li šta je dr ža va i ima li od lu ču ju ću moć, bi o lo ški ili na sil no su ne sta ja li: 
voj vo da Ži vo jin Mi šić 1921, Ni ko la Pa šić 1926. i kralj Alek san dar 1934. go di ne. I po no-
vo na sce nu stu pa ju Ne mač ka i Va ti kan. I po no vo po či nje bes po šted ni rat „bal kan skih čo-
ba na” – čim ne ki ne mač ki car ili vo đa kre ne da osva ja svet! Iz me đu dva svet ska ra ta glav-
ni ne pri ja telj bi lo je ju go slo ven stvo i tu stra ni in te res i moć na la ze svo je glav ne do ma će 
pred stav ni ke. I voj ska ta ko đe – ona se u pro pa gan di i da lje na zi va srp skom. I vla da – ona 
se i da lje na zi va be o grad skom, pa opet 1941. go di ne za ve re nič kom. Na kon bes po šted-
nog me đu sob nog uni šta va nja, „bal kan ski čo ba ni” sa mo pri vre me no 1945. go di ne od la žu 
„ka me”. Što pod pri si lom, što pod nad na ci o nal nom po li ti kom po mi re nja KPJ, od no sno 
SKJ. Ja ka voj ska i po zi ci ja su re pre siv ni ga rant te po li ti ke uz auto ri tet svet ski afi r mi sa nog 
vo đe ko ji sve vi še pri sva ja za se be pre ro ga ti ve dr žav ne mo ći. Voj ske i par ti je ta ko đe. Ali 
nje go va po li ti ka i auto ri tar nost ga ran tu ju mir na ne u ral gič noj tač ki sve ta – Bal ka nu, dok 
su ve li ke si le oku pi ra ne dru gim „svet skim ža ri šti ma„: an ti ko lo ni jal ni ra to vi, Ko rej ski rat, 
Vjet nam ski rat, Af ga ni stan ski rat, Bli ski is tok. 

I kroz „hlad ni rat” osnov ni cilj je uni šte nje SSSR-a i Var šav skog pak ta, pod li be ral-
nim ki šo bra nom, tre ba slo mi ti, po sle fa ši zma, i dru gog no si o ca to ta li tar ne vla sti. Utak-
mi ca u na o ru ža nju, osva ja nju ko smo sa i stva ra nje po tro šač kog dru štva kao pr va eta pa. 
Dru gu je raz ra dio već po me nu ti Zbig njev Bže žin ski. I opet je an ti ju go slo ven stvo bi la 
osno va po li ti ke ve li kih si la. Ka da ope ra ci ja „li ba ni za ci je Ju go sla vi je” po sle Ti to ve smr ti 
ni je us pe la, ot po če la je dru ga ope ra ci ja, mno go dra stič ni ja, od stra ne go spo da ra sve ta 
pod na zi vom „Se ki ra”. Ona je us pe la, uz ve li ku po moć do ma će glu po sti, Ju go sla vi ja je 
„ra se če na” na ko ma de, uz obil no pro li va nje kr vi „bal kan skih čo ba na”. I ta ko je Ber lin ski 
kon gres iz 1878. go di ne re a li zo van cr no gor skim re fe ren du mom 2006. go di ne.

Ova kav naš stav ni je „si lo va nje isto ri je” i ni je plod ne kog iz mi šlje nog „pla na za ve ra” 
– to što smo na pi sa li pro iz la zi iz zna nja isto rij ske na u ke. A da je to ta ko upu sti će mo se u ana-
li zu sa vre me nog „me dij skog se ća nja” kao de la stva ra nja no ve an ti ju go slo ven ske sve sti.

Stra ni i na ši obo ža va o ci tran zi ci je i glo ba li zma, po go to vo ako je nji ho vo ube đe nje 
pot kre plje no sa dve kraj no sti – lič nim fa na ti zmom i pro fi  ta bil no šću – po seb no su plo do-
tvor ni na pla nu us po sta vlja nja to le ran ci je, de li mič nog isto rij skog za bo ra va i kom pro mi sa. 
A re vi zi o ni stič ki isto ri ča ri po dr ža va ju ih na pla nu na ci o nal nog (ne ju go slo ven stva) po-
mi re nja sva ke vr ste, pa, ako tre ba, i za ko ni ma. To što su me di ji u tom sme ru agre siv ni ji, 
nu de ći no ve obra sce po na ša nja i pam će nja 20. ve ka, to je nji ho va pro mo ci ja po želj ni ja 
kao no vi obra zac „ci vi li zo va no sti”. Bez po mi nja nja „ge ne ra to ra su ko ba”, „is klju či vo sti” 
i po seb no „mi to man ske na ci o nal ne tra di ci je”, „rat ne pro šlo sti” (zbog to ga uki nu še Voj no 
isto rij ski in sti tut i osta vi še Sr be bez vla sti tog pro u ča va nja rat nih is ku stva ko ji su deo iden-
ti te ta, hte li mi to ili ne, sva kog na ro da) „is ti ca nja so ci jal nih na pe to sti”, „re vo lu ci je kao 
ob li ka na si lja”, „pa tri jar hal nog pri mi ti vi zma” itd. Li či na klo nov ski štit! 

Br zo su za bo ra vi li re vi zi o ni stič ki isto ri ča ri, me dij ski mo de ra to ri i pu bli ci sti osnov nu 
lek ci ju isto rij ske na u ke – da se isto rij ski pro ces i po je di nač ni či ni o ci is po lja va ju u stvar no-
sti sa ne jed na kim učin kom i da se ni je dan isto rij ski kon fl ikt ne mo že re ši ti u sa vre me no sti 
nor ma tiv nim ak ti ma, po li tič kim kon sen zu som. Le šek Ko la kov ski u tom 20. ve ku tvr dio 
je, po sle svet skih rat nih ka ta stro fa, da se iz me đu la ži i isti ne, iz me đu ne prav de i prav de, 
iz me đu ne zna nja i zna nja, iz me đu ne slo bo de i slo bo de ne mo gu pra vi ti kom pro mi si. To 
su etič ki prin ci pi ko je ljud ska ba šti na odav no ugra đu je u svoj ci vi li za cij ski ko deks. Taj 
ko deks po seb no je od bo jan kod elek tron skih me di ja – če sto go vo re le pi i umi šlje ni u 
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svom hi ro vi tom mi šlje nju da sve zna ju i mo gu, da im je pro stir ka isto ri je od sto ili dve sta 
go di na pod no ga ma. 

Sa Ko la kov skim se sla že i Emil Si o ran, tvr de ći da će u su prot nom na sta ti dru štvo po-
je di na ca bez vla sti tog ube đe nja i ka rak te ra, dru štvo „apo lo get ske i ide al ne pro seč no sti”. 
To bi bi la „is pra zna nit ci vi li za ci je bez ci vi li zo va no sti”, br zo bi smo gu bi li iden ti tet i za bo-
ra vlja li ono što se ne mo že za bo ra vi ti – „ustva ri ne sme ni po ko ju ce nu” – sa mo to da nas 
mo ra bi ti po stu lat i za stva ra lač ku me dij sku kul tu ru se ća nja. Ka ko po mi ri ti pro seč nost sa 
na uč nim auto ri te ti ma ko ji sna gom svo je vi zi je i stva ra la štva, isto rij ske eru di ci je i struč ne 
obra zo va no sti kr če pu te ve mo der ni za ci je i pro gre sa ci vi li za ci je?

Sa mo i zo la ci ja „se lek ti ra nih pred stav ni ka eli ta”, po Ale nu Men ku, iza zi va skep su jer 
„stva ra ju in že njer sku bu duć nost”. To se kod nas uve li ko de ša va i uzi ma sa vre me ne ob li ke 
me dij ske ma ni pu la ci je. Re vi zi o ni stič ki isto ri čar i po li ti čar na istom sku pu bi će rav no mer-
no pri ka za ni, pri pad nik kri tič ke isto rij ske na u ke ne će bi ti ni spo me nut ali će se vi še da ti 
pro sto ra po li ti ča ru, bez ob zi ra na to o ka kvom se zna nju ra di. Kao da se iz no va ob na vlja 
„isto ri o gra fi  ja pod nad zo rom„!

Ako je to bio, pa se opet u svom još op skur ni jem ob li ku po na vlja – ide o lo ška ili po li-
tič ka ma tri ca je uvek pro mo tiv ni ja za jav nost od na uč nog zna nja – mo ra mo se za pi ta ti da 
li taj dik tat po sto ji kao „in te res u na u ci„? Tu ne mi sli mo na one „pri men lji ve” na u ke ko je 
su već odav no sra sle sa po li ti kom ili voj no-in du strij skim kom plek som, već upra vo na hu-
ma ni stič ke na u ke me đu ko ji ma je i isto rij ska na u ka. I ka kve su po sle di ce na sa vre me nu 
isto rij sku kul tu ru se ća nja. Ovo pi ta nje u ova ko ogo lje noj for mi po sta vlja mo s ob zi rom na 
mo guć nost od go vo ra ko ji pro iz i la zi iz na slo va i vr lo vi dlji vog i uti caj nog uče šća na uč ne 
eli te iz kru ga isto ri ča ra ko ji sve vi še osva ja ju pro stor mo de li ra nja na še isto rij ske, pa i ce-
lo kup ne dru štve ne sve sti.

Pi ta njem ko je smo po sta vi li po seb no se ba vio Vi li jam Njutn-Smit u svo joj fi  lo zof skoj 
ras pra vi Ulo ga in te re sa u na u ci, ob ja vlje noj još 1985. go di ne. Još ta da je Smit is ti cao da 
„bez in te re sa za pred vi đa nje i kon tro lu usta no va, mo der ne na u ke ne bi ni po sto ja le”, a 
unu tar na u ke „taj in te res do ti če tip te o ri ja ko je se nu de”. Na uč ni ci ni su „bes te le sni kar ta zi-
jan ski su bjek ti mo ti vi sa ni je di no in te re som za sle đe njem isti ne ra di nje sa me”. Sa Smi tom 
su se slo ži li i dru gi te o re ti ča ri u kru gu hu ma ni stič kih na u ka – Be rard Barns i po seb no 
Pe ter K. Fe je ra bent. S dru ge stra ne, Sti ven Ljuks je tvr dio da „ni jed na te o ri ja ne mo že po-
la ga ti pra vo na su per i or nost na osno vu ne kih nad moć nih pre di ka tiv nih i ma ni pu la tiv nih 
uspe ha”. Smit za klju ču je da je to za to što „pri rod no sta nje de li mič no od re đu je zbilj ski 
sa dr žaj tih na u ka”. Ali, za hu ma ni stič ke na u ke, Smit vi di sa mo jed nu za je dič ku nit, a to je 
nji ho va „kri tič ka spo sob nost”. Pret po stav ka za to je da kri tič ki po stu pak i slo bo da eg zi sti-
ra ju u dru štvu i pro sto ru du ha u ko jem i sa me na u ke de lu ju slo bod no.

Isti auto ri ne po mi nju sa vre me nu stvar nost ko ja se ogle da u či nje ni ci da ne po sto ji pot-
pu na slo bo da na uč ne mi sli, gde i sa ma na u ka ima po se ban in te res da svoj kri tič ki po ten ci-
jal ne is ka zu je u ce li ni. Sa vre me ni te o re ti ča ri sma tra ju da čak i kri tič ka isto rij ska na u ka, 
na pri mer, pod le že epo hal noj ide ji vre me na i u svom kraj njem re zul ta tu uve li ko mo de li ra 
ne ka da šnju stvar nost pre ma njoj ili pre ma upo treb noj vred no sti či ni la ca dru štve ne mo ći. 
Tu se ma lo pi ta ju kri tič ka na u ka i in te res po je din ca. Uz to na sce nu stu pa ju no vi su bjek ti 
isto ri je – ne for mal ne gru pe (lo bi ji) ve li ke dru štve ne mo ći, me di ji i ma kre tin ško od re đi-
va nje sa dr ža ja sva ko dnev nog ži vlje nja. Te ško mo že mo da ospo ra va mo ne ko me na uč nu 
slo bo du iz ra ža va nja, po go to vo ako se ko ri sti sve do čan stvi ma pro šlog ži vo ta, ali mo že mo 
da ospo ra va mo nje go vo ne ra zu me va nje vre me na i isto rij skih fe no me na slič nog ka rak te ra 
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ko ji se ob na vlja ju sa dru ga či jim ide ja ma i či ni o ci ma. Ogra ni če nost na uč nog zna nja i nje-
na re la tiv nost u po seb nom dru štve nom kon tek stu is ka zu ju se sa mo kroz slo bod nu kri tič ku 
mi sao, a in te res u na u ci po sta će i sa ma re la tiv nost za bu du će re vi zi je. Ka ko se iz ovog 
te o rij skog i prak tič nog is ku stva mo že mo po sta vi ti u od no su na je dan no vi su bjekt isto ri je 
– me di je – i to kon kret no na me dij sku kul tu ru se ća nja?

Za iz ne nad no iz ni kle i no ve „pred stav ni ke me dij ske kul tu re se ća nja” od mah mo že mo 
da ka že mo da su i bez kul tu re i bez raz u me va nja kul tu re se ća nja na 20. vek. Nji ma ni je 
do volj no da se sa mo ver bal no ogla ša va ju. Ni je im do volj no ni da ih stal no „či ta mo” u no-
vi na ma. Ne iz mer na je nji ho va te žnja da se oni i vi de i da bu du po sva ku ce nu „ori gi nal ni” 
i „no vi” u od no su na pret hod ne ge ne ra ci je. U isto ri ji pro mo ci je pro šlo sti pu tem me di ja 
to su no ve di men zi je. Agre siv nost se pod ra zu me va. Kao i pro fi  ta bil nost. Otu da nji ho vi 
mno go broj ni na stu pi na naj moć ni jem i naj u ti caj ni jem me di ju – te le vi zi ji – bez kri tič no sti 
i po što va nja stru ke. Na ma je žao što mo ra mo da ka že mo ko li ko je sa mo pro vid ne kon tra-
dik tor no sti, na pri mer, u se ri ji „Ti to – cr ve no i cr no”. Za one ko ji su pi ta ni pu tem no vi-
nar ske an ke te, a me đu nji ma ima i aka de mi ka, se ri ja je od lič na, objek tiv na, ne pri stra sna! 
Na rav no da je dru ge sre di ne ne raz u me ju. Ako je ta ko, oda kle on da tvrd nja da je ono cr-
ve no u stva ri cr no, a ono cr no još cr nje! Tri emi si je o pe ri o du do 1952. go di ne, raz do blje 
re vo lu ci o nar ne re pre si je. Tač no! Fak to gra fi  ja tač na. Pod re pre si jom je bi lo, us pe li smo da 
sa be re mo se lja ke, IB-ov ce, kla sne ne pri ja te lje, ostat ke čet ni štva itd. Ukup no oko 180.000 
lju di. Mno go! Je ste mno go. A gde je upo red na ana li za bro ja sta nov ni ka ko ji su po dr ža va-
li ta kav re žim slo bod nom vo ljom. U Sr bi ji ih je bi lo bar de set pu ta vi še! A šta je sa onih 
dru gih mi lion i po što su do šli u ur ba nu sre di nu, pr vi put do bi li mo guć nost da ose te bla-
go de ti no ve ci vi li za ci je – ode ća, obu ća, me tal na ka ši ka, gvo zde ni špo ret, ra dio, bi o skop, 
si gur na za ra da i bes plat no ško lo va nje i zdrav stve na ne ga... I „re vo lu ci ja je su ro va stvar” 
po na vlja no ge bel sov ski pet pu ta na kra ju emi si je. Tvr di mo da tu ni je u pi ta nju Ti to ne go 
sa vre me na me dij ska po ru ka no vim ge ne ra ci ja ma. Ti to, so ci ja li zam, Ju go sla vi ja – ni kad 
vi še! A što ti objek tiv ni isto ri ča ri („kvi sko isto ri ča ri” sa svo jom „šatl di plo ma ti jom”) ne 
ka žu da je ta ko bi lo od en gle ske re vo lu ci je i Oli ve ra Krom ve la pa na da lje. To je ka da se 
ne raz u me ju epo he ni ti se že li da se raz u me epo ha! Naš je stav da ista eki pa is te ra do kra ja 
– bi će to sja jan iz vor za vre me u ko jem je pra vlje na! Uop šte ne spo ri mo da je sva ki rat, 
re vo lu ci ja i na sil ni pre vrat – su ro va stvar!

Ta ista gru pa, ili gru pe re vi zi o ni sta po sta le su je di ni me dij ski eks per ti – sa mo oni 
pre su đu ju na pro mo ci ja ma, na jav nim tri bi na ma, na uč nim sku po vi ma, te le vi zij skim de ba-
ta ma. Pra te ći ih ta ko go di na ma, jav nost po sta je sve vi še ra do zna la i pri jem či va za nji ho ve 
sen za ci o nal ne tvrd nje, „ski da nje ta bua, za bra na”. Upi ja to kao je di nu isti nu, sa kri va ju ći 
se če sto svo jom ne u ko šću za auto ri tet na uč nog zva nja i po ne kad zna nja. Teh no lo gi ja me-
dij ske pro mo ci je i je ste, ka ko ka že je dan naš po zna ti so ci o log kul tu re, „da bi već i sa ma 
po ja va nji ho ve lič no sti, nji hov iz gled, uče sta lost vi đe nja, uti ca li na sa svim slu čaj nog pro-
la zni ka i skre nu li na se be pa žnju”. Ono što već sle de ći put ka žu bi će „uver lji vi je”!

Da na šnji či ta o ci, kao i uosta lom me dij ski mo de ra to ri, ret ko se is ti ču te melj no šću 
svog zna nja, pa čak i op šte oba ve šte no sti. Ni ko ne će, ako za to ne ma ja ke raz lo ge, da 
op te re ću je svoj um sit ni ca ma, ne ka kvom hro no lo gi jom u za klju či va nju. Ka ko to le po ob-
ja šnja va je dan naš knji žev ni kri ti čar u vr hu pro fi  ta bil ne pi ra mi de srp skog eli tog dru štva 
kri ti ča ra - ured ni ka, pro mo vi šu ći u me di ji ma jed nu či sto kom pi la tor sku knji gu „srp skog 
ve li ka na” – ka že: „na ma tre ba le po is pri ča na i za ni mlji va pri ča”. Dru gu dvo ji cu uz di že 
u ne bo, ma da se za nji ma vu ku kvi slin ši i na ci stič ki re po vi! Uosta lom ni šta no vo – da bi 
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sa vre me ni tran zi cij ski re žim mo gao ka ko-ta ko da funk ci o ni še po želj no je za bo ra vlja nje 
„slu že nja ta da šnjim go spo da ri ma sve ta” – ko zna što nas još če ka! Za to je nu žno ići no-
vim pu te vi ma sa dr ža ja pod jed na ko od me re nim za fa ši stič ke i ko mu ni stič ke auto ri tar ne 
re ži me usvo je ne od ne ke „no ve Evro pe” či ja je pre sto ni ca Va šing ton! I am ba sa da u Ber-
li nu je pod jed na ko de lo tvor na kao i kon zu lat u Va ti ka nu. Oni nam or ga ni zu ju „na uč ne 
sim po zi ju me” ju go slo ven skog po mi re nja! I ka kav je uči nak po sle 10 go di na? Ni ka kav! 
Sa mo po tvr da da „bal kan ski čo ba ni” ne mo gu ni ka ko jed ni s dru gi ma – po tvr da po li ti ke 
kon ti nu i te ta nji ho vih po li tič kih eli ta. Eko nom ski in te res je dru go!

Da nas na uč ne ča so pi se či ta ju sa mo na uč ni ci, po li tič ka eli ta su me dij ski kon zu men ti a 
pro seč nom či ta o cu do vo ljan je sa mo i na slov – even tu al no sport ska stra na. Iz u zev ako je 
ne što iz isto ri je „sen za ci o nal no”, „pro vo ka tiv no” i „eks klu ziv no”. Ne tra ži mo mi či ta lač-
ku ar mi ju ge ni ja – da bi se to po sti glo po treb no je da se či ta lac po tru di usa vr ša va ju ći svo-
je spo sob no sti. Osta li smo za te če ni ka da smo jed nom vi so kom zva nič ni ku ob ja šnja va li 
zna čaj na uč nog zna nja, a on nam je od go vo rio: „Ka kva mi je vaj da od spo sob no sti na u ke, 
dok to re, ako ne ma obla sti na ko ju bih mo gao da ih pri me nim? Da nas, ose ća nja vred no sti 
su u su prot no sti sa tre ze ve nim raz mi šlja njem o prak tič nom.” Upi ta li smo ga da li to zna či 
da tre ba da se po mi ri mo po re cep tu Ge tea: „Na vi kli smo na to da se lju di pod sme va ju ono-
me što ne raz u me ju” – do bi li smo od go vor da je to Ge te re kao pre tri sta go di na! Sve nam 
se či ni da se „bla go iz Agre” is pre či lo me đu na ma i stvo ri lo ne pre mo sti vi jaz!

Či ta lac ne bi tre ba lo da shva ti ove na še ma le in ti ma li je kao ža lo poj ke „se o ske na ri ka-
če”. Mi sa mo že li mo da ilu stru je mo po ja ve, ne ke čud ne i ma glo vi te pro sto re u ko ji ma se 
ra đa ne što što ovaj na rod gu ra u pro va li ju bez dna. Evo još jed nog pri me ra za ko ji smo 
si gur ni da ni naj u pu će ni ji ni su zna li. Me di ji su ob ja vi li da se na ša de le ga ci ja ni je po ja vi la 
na me mo ri jal noj pro sla vi is kr ca va nja u Nor man di ji, gde je bio čak i ne mač ki ka na ce lar 
Ger hard Šre der i pred sed nik Hr vat ske Stje pan Me sić, zbog ne kih „kva ro va na avi o ni ma” 
i ne kih „ka šnje nja”. Zbr ka je uvek naj bo lji iz go vor. Ta ko đe nas ni je bi lo ni na cen tral noj 
pro sla vi Da na po be de nad fa ši zmom u Mo skvi 9. ma ja 2005. go di ne, či je jed no sat no tra ja-
nje na TV su gle da o ci tra ži li da se po no vi če ti ri pu ta! A za što? Re sor ni mi ni star bi tre ba lo 
da ob ja vi do ku men ta, po go to vo ako ni je ova ko ka ko smo mi oba ve šte ni – sa ve zni ci iz 
Dru gog svet skog ra ta, po seb no na in si sti ra nje Ru si je, ni su hte li ni da ču ju jer sa vre me na 
Sr bi ja ni je još ni ver bal no raš či sti la sa svo jim kvi slin zi ma, sa pri kri ve nom i otvo re nom 
ko la bo ra ci jom sa na ci sti ma i po seb no zbog pro gla še nja čet ni ka za an ti fa ši stič ke bor ce! A 
Stje pan Me sić se upor no ogra đu je od usta škog re ži ma bar ver bal no – ali ne dvo smi sle no 
i pred Evro pom i pred do ma ćom jav no šću. I u Mo skvi je do bio or den za svog stri ca! Nje-
go va me dij ska kul tu ra se ća nja ima uspe ha! Tu je pot pu no ne bit no što se usta ški po kret ne 
mo že iz jed na či ti sa rav no gor skim, ali mo že sa kvi slin škom vla šću ge ne ra la Mi la na Ne di-
ća i nje go ve Srp ske dr žav ne stra že i po seb no sa na ci stom Di mi tri jem Ljo ti ćem i nje go vim 
Srp skim do bro vo ljač kim kor pu som. A u Sa bor noj cr kvi od 1997. go di ne, uz pri su stvo 
naj vi ših cr kve nih ve li ko do stoj ni ka, da je se sva ke go di ne pa ra stos upra vo Mi la nu Ne di ću 
i Di mi tri ju Ljo ti ću, kao i po gi nu lim pri pad ni ci ma nji ho vih voj nih for ma ci ja! Da li je to no-
vo pro gla še ni sve ti Ni ko laj Zla to u sti, lič ni pri ja telj i idej ni vo đa Di mi tri ja Ljo ti ća, od re dio 
cr kvi i Sr bi ma pro gram nad nje go vim gro bom: „Pla či te Sr bi, pla či te do bro volj ci, pla či te 
čet ni ci. Di mi tri je je ka pi ja na še otadž bi ne, Ljo tić je ka pi ja na še slo bo de!” I uki nu še 9. maj 
– Dan po be de nad fa ši zmom!

Već sa da pri pad nik kri tič ke isto rij ske na u ke mo že da se za pi ta za što su Hr va ti do bi li 
ube dlji vo me dij ski rat u svom „do mo vin skom ra tu” na li ni ji raz gran i če nja sa „čet ni ci ma”. 
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I bo san ski mu sli ma ni ta ko đe! A Sr bi ne slo žni, kao i uvek, ju na či li su se vr lo pri mi tiv no, 
iza zva ni tom pro vid nom me dij skom zam kom, upra vo ve li ča ju ći svoj čet nič ki po kret i 
stva ra ju ći svo je pa ra voj ne for ma ci je i de lo mič no le gi tim nu voj sku na ide o lo gi ji čet ni štva. 
Par ti za ni i ko mu ni sti kao da ni su ni po sto ja li! I ko li ko je sli ka na na slov noj stra ni Taj msa 
sa srp skim čet ni kom za ra slim u bra du i ka mom u zu bi ma, oči ju ubi lač kog po gle da, ima la 
uti ca ja na svet sko, a po seb no ame rič ko jav no mnje nje? Za po sled njih 15 go di na srp ske 
cr kve ru še ne su i u Hr vat skoj, Bo sni i Her ce go vi ni i na Ko so vu. I to u znat nom bro ju! I 
me dij ski do bro po kri ve no. Ali, pi ta se isto ri čar iste ove ško le, ot ku da cr kvi to li ko nov ca 
da do sa da iz gra di tri pu ta vi še no vih cr ka va i to u vre me nu ka da je srp stvo bi lo na ru bu 
go le eg zi sten ci je, a i sa da na ru bu pot pu nog si ro ma štva, oti ma či ne i gla di? I ja sno, po sta-
vi će pi ta nje o nje noj po li tič koj mo ći, o vra ća nju cr kve ne imo vi ne a da se ne po sta vlja 
pi ta nje ka ko je ste če na. To će je uči ni ti još moć ni jom i ne iz ne na đu ju nas tre zve ne ana li ze 
do ma ćih i stra nih eks pe ra ta ko ji go vo re o to me ka ko Sr bi ja ubr za no „kli zi u ira ni za ci ju”, 
sa do ma ćim fol klo rom „zbo ra”.

Ni smo mi pro tiv ni ci ob no ve „sta rih srp skih sve ti nja” kao kul tur ne ba šti ne, ni smo pro-
tiv ni ci ni ob no ve ono ga što je u po sled njih po la ve ka po ru še no i ni smo pro tiv ni ci iz grad-
nje no vih „hra mo va”. Do vo di mo u pi ta nje, bez osu de, vre me i me ru. Osta lo će da ka že bu-
du ća isto rij ska na u ka. Ni ka da u svo joj dru goj isto ri ji Srp ska pra vo slav na cr kva, me đu tim, 
ni je iz gra di la to li ko no vih ver skih obje ka ta ne go u po sled njih pet na est go di na. Ni ka da 
ni je utro še no to li ko pri vat nog i na ci o nal nog bo gat stva srp skog na ro da ne go u na ve de nom 
raz do blju. Da li će Si nod ovo me na ro du da is po stvi ra čun? Vra će na je SPC-u ce lo kup na 
imo vi na a da ni ko ni je po sta vio pi ta nje ka ko je ste če na. Na iz grad nju no vih „hra mo va” 
po tro še na su dva bru to na ci o nal na do hot ka Sr bi je! I to u vre me ka da su se vo di li kr va vi 
gra đan ski i ver ski ra to vi na ju go slo ven skom pro sto ru, ka da je ze mlju opu sto šio bom bar-
do va njem ba ha ti sil nik, svet ski go spo dar, a na Ko so vu fa na tič ni mr zi telj. Na rod je bio 
pred pot pu nim bi o lo škim uni šte njem, a i sa da je, a SPC je mir no gra di la cr kve i sti ca la 
no va bo gat stva ka ko bi iz te no ve eko nom ske i „du hov ne ob no ve” ste kla ono što da nas 
ima – „čvr sti sa vez tro na i ol ta ra”. Da li je tre ba pod se ti ti da je ve ći na sve šte ni ka na pu sti la 
„ugro že na pod ruč ja” gde su ži ve li Sr bi u Hr vat skoj i de lo mič no u Bo sni i Her ce go vi ni, 
bri nu ći se, pre sve ga, da se spa su cr kve ne dra go ce no sti, a i po ne ka knji ga „sta ro stav na”. 
Ret ki su se lič no žr tvo va li! I za to je kri va „ko mu ni stič ka par ti ja Ju go sla vi je” i Jo sip Broz 
Ti to – ta ko pi šu i ver ski i la ič ki li sto vi, ča so pi si i knji ge!

Ni smo re kli ni šta što jav no sti ni je po zna to. Sve što smo re kli me di ji su rev no sno pro-
pra ti li i osta vi li sve do čan stvo za bu duć nost. Da li je pa tri jarh Pa vle, ro đen na pe de se tak 
ki lo me ta ra od me sta gde smo mi ro đe ni, (kao i čla no vi si no da) stvar no mi slio da „reč ju 
bož jom o mi ru me đu lju di ma” mo že da spa se go lo ru ki spr ski na rod Sla vo ni je? A ka da 
smo in ten ziv no de ce ni ju pre ovih ra to va po če li da is tra žu je mo isto ri ju Sr ba u Sla vo ni ji 
ni su nam ni ta da ni ti ka sni je da li da za vi ri mo u spa še nu ar hi vu Pa krač ke epar hi je. Ono 
što smo ob ja vi li sa zna va li smo iz hr vat skih iz vo ra od ka to lič kih isto ri ča ra i po ne kog pra-
vo slav nog!

To za nas ni je ni ka kvo ču do, s ob zi rom na to šta smo sve ču li na pre da va nji ma pra-
vo slav nih „ve li ko do stoj ni ka” u Klu bu stu de na ta teh ni ke, u lič nim raz go vo ri ma sa neo d-
luč nim i ostra šće nim sve šte ni ci ma i igu ma ni ma, u pret nja ma stu de na ta „ju sti no va ca” na 
ma tič nom fa kul te tu, pro vo ka ci ja ma ljo ti će va ca na ča so vi ma, „vr bo va nja” u ka bi ne tu da 
im se pri dru ži mo. Šta je Si nod pred u zeo ka da je dan pe tro va ra din ski žup nik u svo joj knji-
zi ima za pa že no po gla vlje: „Hi tler i Pa ve lić bo lji slan ka men skim Sr bi ma ne go Mi lo še vić 
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Hr va ti ma”. Knji ga ob ja vlje na 1996. go di ne. Me di ji za to ni ne zna ju! Da li jav nost zna 
da je već odo bre na iz grad nja ka to lič ke cr kve na No vom Be o gra du (Blok 45) „Sve ti Ivan 
Ka pi stran” i u do gled no vre me „na is toj lo ka ci ji ka te dral na cr kva„! Iste će bi ti pod di rekt-
nom ju ris dik ci jom Va ti ka na, a for mal no no ve „srem ske nad bi sku pi je”. „Ko to ta mo ću ti” 
– pi ta Ra do van III!

Me đu tim, na ša na me ra je da na jed nom kon kret nom pri me ru, ko ji se u jed nom dra-
stič nom po jav nom ob li ku is po ljio i ure zao u svest ovog na ro da, is pi ta mo srp sku me dij sku 
kul tu ru se ća nja. Ono što su ta da pre zen ti ra le no vi ne, ra dio, pla ka ti i bi lo je do stup no naj-
ši rem kru gu lju di. U po sled njih po la ve ka ono što je bi lo sa op šte no na ra di ju, u no vi na ma 
i po seb no na te le vi zi ji do bi lo je go to vo to tal ne di men zi je „in for ma tiv ne po kri ve no sti”. 
In for ma ci ja je da nas jed na od naj zna čaj ni jih po kre tač kih sna ga isto ri je, ob li ko va nja ili 
pre o bli ko va nja isto rij ske sve sti. Da ne go vo ri mo o nje noj funk ci ji u teh no lo gi ji vla da nja! 
I tu po sto je iz ra že ne kraj no sti kao ge net ska oso bi na ovog na ro da. Ose ća se si gur ni je u mi-
to lo škoj pro šlo sti i osu di onih ko ji ga bu de iz dre me ža „ne ka kvim na uč nim zna njem”. Ko-
me to još tre ba? Na ro du tre ba „le po is pri ča na pri ča” a to zna či da se na la zi u fa zi odoj če ta 
pred spa va nje. Za što ga raz bu đi va ti! Tre ba mu ti ho pe va ti no vu him nu „Bo že prav de”.

I sa mi me dij ski mo de ra to ri, pu bli ci sti pa i oni ko ji se ba ve isto ri o gra fi  jom zbu nje ni 
su pred na le tom kraj no sti. Dru gi su kraj no sti pri svo ji li kao svo je in ter no tr ži šte gde je 
me ra pro fi  ta bil nost. Tre ći, kao po sle rat ni sko jev ci, čvr sto se dr že ide o lo ške ma tri ce onih 
stra na ka ko je im vi še po nu de. Pi sa na reč da nas je sku pa i me đu in te lek tu al nom i na uč nom 
eli tom ima onih ko ji vr lo do bro sku plja ju „bla go iz Agre”. 

Isto ri ča ri Ju go sla vi je su od sa mog po čet ka pa do da nas bi li pot pu no izo lo va ni u tra-
ga nju za no vim kon cep tom nje ne bu duć no sti, kao i pro ve ra va njem zna nja o pro šlo sti, 
lu ta nje po kri vu da vim kal dr ma ma ko je gra de dru gi, ne kad tra si ra ju i da lje oni ko ji su 
kon sul to va ni (taj ni sa stan ci kod Slo bo da na Mi lo še vi ća) a to su eks per ti od Ne ma nji ća do 
Ka ra đor đe vi ća, od sve tog Sa ve do Ni ko la ja Zla to u stog. Mi že li mo mo de ran, ali auten tič-
no naš auto put, ko ji bi gra di li svi do bro na mer ni lju di sa ju go i sto ka Evro pe, rav no prav no 
oni iz Ma le Kr sne i Va šing to na, iz Laj kov ca i Ber li na, iz Be o gra da i Pa ri za – do bro volj no! 
I da da mo pod sti caj raz vi ja nju ono ga što je za nas uvek bi lo ne ras ki di vo po ve za no. Na ve-
šće mo sa mo na slov kri tič kog pri ka za isto rij skog stva ra la štva Eri ka Hob sba u ma, jed nog 
od naj po zna ti jih svet skih sa vre me nih isto ri ča ra i po lu ve kov nog čla na Ko mu ni stič ke par-
ti je Ve li ke Bri ta ni je, iz pe ra na šeg vr snog uči te lja na pla nu te o rij sko-me to do lo ških ino va-
ci ja i isto ri je isto ri o gra fi  je, hr vat ske na uč ni ca dr Mir ja ne Gros – Po vje sni čar i ko mu ni sta 
u opa snom XX sto lje ću. I na kra ju da na po me ne mo da svi one ko je smo po me nu li kao 
me dij ske mo de ra to re i kre a to re „me dij skog an ti ju go slo ven stva” ne ma ju ni ka kvo upo ri šte 
u na uč nom zna nju o isto ri ji Ju go sla vi je.
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