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РЕЧ УРЕДНИКА
Деведесет година од стварања заједничке државе јужних Словена, добар је повод за један шири историографски осврт. Не само пригоде ради, већ и
због презентирања нових резултата у истраживању историје Југославије. Када
се узме у обзир да је основна историографска тема по којој је препознатљив Институт за савремену историју управо историја Југославије, онда је та обавеза
још и већа и значајнија.
Пред читаоцима је специјално издање институтског часописа Историја
20. века, које је приређено у поводу деведесетогодишњице настанка Југославије. У њему су у највећем обиму радови сарадника Института за савремену историју. Наравно, уз помоћ колега ван наше куће. Овај број часописа је упадљиво
већи, јер смо одступили од стандарда и понудили ауторима могућност да на већем броју страна елаборирају своје ставове и своја истраживања. Коначно, реч
је и о пројектном задатку који је један од основа постојања Института.
Основно питање у српској јавности већ дуже време јесте да ли је Југославија била реалан историјски пројекат за Србију и да ли су ратни напори и
драматичне жртве Краљевине Србије биле узалудне? Посебно зато што је вртлог
историјских догађаја протеклих две деценије територијално, популацијски и на
друге начине вратио Србију тамо где се она налазила када је кренула у одбрану
своје независности и ратове. Једном речју, на полазиште. Ово промишљање улоге Југославије у српској савременој историји, биће подложно најразличитијим
одговорима, у зависности од угла истраживања до уложених емоција. И многи
дијаметрални одговори биће потпуно тачни. Процес уједињења био је далеко
бржи од сазревања и дубљег прихватања саме југословенске идеје, што је већ
унапред стварало претпоставке за будуће сукобе. Заједнички живот у две државне заједнице то је само потврдио, па се мирнодопска историја Југославије може
посматрати и као увертира за ратове у коме се та држава ломила и у којима су
падали и жртве, и идеали, и заблуде.
Како историјска дистанца од 1918. расте и историјски циклуси бивају
све заокруженији, стичу се и нова истраживања и научни погледи на ову тему.
Али се потврђују и нека ранија истраживања и закључци. Желели смо да се измакнемо из улоге судија, и да у овом посебном издању часописа Историја 20.
века, понудимо што комплекснију истраживачку слику историје Југославије, али
и Србије у њој. Од њеног настанка до распада. Определили смо се за константе
и утврђене истраживачке вертикале, које су обележиле мирнодопске деценије
заједничке државе Јужних Словена. Ратове смо упадљиво настојали да држимо
по страни, и да саопштеним истраживањима укажемо на оне токове који су Југославију покушавали да држе на окупу и који су мерљиви уобичајеним исто-
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риографским стандардима. Такви су само стварање Југославије, унутрашња и
спољна политика, политичке идеје, култура, национална опредељења и једна
релативно нова категорија, биополитика. Али, желели смо да укажемо и на државну репресију, која је такође била један од особености југословенске историје. Читаоци ће моћи да стекну увид у чврстину стубова на којима је стајала
Југославија, као и да остваре увид у генерацијска искушења политичких елита
и обичних становника.
Овај специјални број часописа Историја 20. века не само да је презентација радова о једној значајној теми, он је и презентација истраживача који носе
Институт, али и израз времена у којем настаје. Сматрамо да је овај начин приступа деведесетогодишњици стварања Југославије трезвен, конструктиван и одговоран, па самим тим и у складу са струком коју аутори репрезентују.
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КОСТА НИКОЛИЋ, научни саветник
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СРБИ И СТВАРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ *
АПСТРАКТ: За историју српског народа карактеристични су чести дубоки
преломи и прекретнице, који су стварали потпуно нове историјске околности. Највећи дисконтинуитет настао је сломом српске средњовековне државе и расељавањем народа ка северу и западу. Миграције су биле обележје
времена робовања под Османлијама, тако да је велики део српског народа
живео ван некадашње матичне државе. Тај проблем имао је и другу димензију – одређивање животног простора и, у складу са тим, граница српске
државе. Тако се историјски фактор преплитао са етничким и усложњавао
планове и напоре за дефинисањем територије на којој би српски народ формирао своју државу. Зато је у последња два века српско национално питање,
увек кроз ратове, више пута отварано, али никада није коначно решено.

Модерно раздобље српске историје почело је Карађорђевим устанком
1804. када је отворено српско национално питање. У наредном периоду, све до
савремене епохе, заједно са борбом за национално ослобођење вођена је и борба за уједињење српског народа на његовим историјским и етничким територијама. Главни ограничавајући фактор српске националне интеграције био је положај српског народа на Балкану, као и сукоби интереса великих сила, што ће
до посебног изражаја доћи у Првом светском рату. Нестанком српских држава
у 15. веку слабила је и традиција о српској државности. Пројекте обнове српске
државе радили су појединци, а ниједан план није ишао даље од окупљања српских земаља у Турској или Аустрији, и то као вазалних држава. Осим тога, све
до последњег аустријско-турског рата (1788–1791) код Срба је постојала заблуда
да им слободу може донети само Аустрија. Стога је највећа тековина Карађорђевог устанка било стицање свести о држави која се ствара сопственом борбом и
снагама. Такође, тада је формирано уверење о уједињењу српског народа – идеја
ослобођења носила је у себи идеју уједињења. Иако недовољно разрађени, устанички планови садржавали су мисао о заједничкој српској држави.1
*

1

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије
1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
Радош Љушић, Књига о Начертанију, Београд 1993, 45–46.
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Основни елемент у националној политици кнеза Милоша Обреновића
био је рад у правцу територијалног проширења и стицања независности Србије,
а затим помагање још неослобођеног српског и осталих балканских народа. Само постојање српске државе највише је будило националну свест. Све се више
осећала потреба повезивања и зближавања Срба, расутих на територијама два
царства. До краја своје прве владавине, кнез Милош није напуштао идеју о стварању јаке и независне српске државе коју би сачињавале Србија, Босна и Херцеговина, Стара Србија, као и Црна Гора. Српска политичка елита све је више у
Србији видела вођу српске и јужнословенске борбе за уједињење, а често је то
уједињење изједначавала са територијалним проширењем саме Србије.
Средином 19. века Илија Гарашанин је саставио Програм спољне и националне политике Србије на концу 1844. године – Начертаније – у коме су изнете основне идеје о будућој српској држави на Балкану. Према Гарашаниновој
замисли, први чин уједињења српског народа остварио би се у држави у коју би
ушли само Срби из Турске. Следећа етапа, у којој би се извршило уједињење
са Србима из Аустрије, реализовала би се у догледној будућности. Да би се то
остварило, што је подразумевало укључивање у састав државе и других народа,
Гарашанин је био спреман на велики прелаз од српске ка југословенској држави,
јер би у њу ушли и Хрвати. Тако је „Великој Србији“ претпоставио нову, „Јужнославију“ коју би, поред Срба и Хрвата, чинили и Бугари.
Основна идеја Начертанија била је претварање Србије у јаку државу, са
ефикасном централизованом управом и стајаћом војском. Гарашанинова вера у
централизам била је иста као и код многих европских државника 19. века који
су регионализам и федерализам поистовећивали са анархијом феудалне властеле и сматрали да модерна држава не сме да дозволи такво расипање власти. Гарашанин није показивао „панславистичку сентименталност“ према Русији, већ
се руководио искључиво интересима српске државе. Он није показао ни много
разумевања за посебност и традиције Срба ван Србије и осталих Јужних Словена – Србија је требало да стекне пуну независност а потом да се шири.2
Историјске околности упутиле су српски као и друге јужнословенске
народе на уједињење у другом правцу. Југословенска држава, створена 1918, није исто што и Гарашанинова „Јужнославија“ – била је то држава Срба, Хрвата
и Словенаца, настала на етничком принципу, распадом Аустро-Угарске. Ипак,
Гарашанин је ударио темељ српској државотворној мисли, која је од тада пред
собом непрестано имала идеју уједињења српског народа, а као могућност и
осталих Јужних Словена.3 Крајем 19. века искристалисала се основна дилема
код српских државника: увећана Србија или Југославија? Предност је дата широј опцији. Тако је Никола Пашић, у спису Слога Србо-Хрвата, предвиђао да ће
главни спор између Срба и Хрвата настати око тога „ко ће повести коло сабирања српских и хрватских земаља и под упливом чије традиције има се извршити
уједињење Србо-Хрвата“.4 Закључио је да је српски народ за то подеснији, зато
што већ има две независне државе.
2
3
4

Aleksa Đilas, Osporavana zemlja, Beograd 1990, 54.
Р. Љушић, Књига о Начертанију, 49–50, 52, 99, 101.
Никола Пашић, Слога Србо-Хрвата. Приредио: Ђорђе Станковић, Београд, 1995, 43.
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Непосредно уочи Првог светског рата српска држава је, током векова
ослободилачких ратова, прешла пут од вазалне кнежевине до независне краљевине, увећавши становништво од 480.000 на око 4,6 милиона и територију од
38.000 км2 на 89.300 км2. Од дубоко заостале покрајине Турског царства, постала
је земља која се модернизовала у складу са развијеним европским државама, а
политички систем заснивао се на уставној парламентарној демократији, блиској
Француској. Све до Балканских ратова Србија је са три стране била окружена
царствима Османлија и Хабзбурга који су, губећи унутрашњу снагу, бринули за
свој опстанак и били све мање способни да се носе са међународним проблемима. Тако се позиција Србије компликовала, а решавање српског уједињења било
је повезано са крајње сложеним и противречним односима великих сила и све
је више као исходишну тачку имало стварање југословенске државе. Тиме су се
српска и југословенска идеја све снажније преплитале.5
Аустроугарска политика према Србији у основи је имала радикалне намере: уништити самосталност српске државе. Од анексије Босне и Херцеговине
(1908) узимани су у обзир планови о подели Србије, најпре између Аустро-Угарске и Бугарске, по могућству и Румуније (план Ерентал); затим је предвиђено
битно смањивање територије Србије, уступањем њених делова суседима (план
Тиса) уз „исправке“ граница у корист Аустро-Угарске (узимањем Мачве и Београда).6 Тако је српско питање постало питање опстанка српског народа.
Првобитна концепција Николе Пашића и Народне радикалне странке
темељила се на ослобађању Срба од турске и аустроугарске окупације. Када
су међународне околности то дозволиле, Србија је приступила једној од етапа:
ослобођењу Косова и Македоније у Балканским ратовима. Следећи корак требало је да уследи тек за 15 до 20 година – припремање српског народа преко Саве
и Дрине за уједињење, као и јачање свести код Хрвата и Словенаца о потреби
стварања заједничке државе са Србијом. Рат је, међутим, пресекао те планове.
Пашић је о томе касније говорио: „Ми смо одмах, чим смо нападнути, видели
да се ради о томе или да останемо живи, и онда ако останемо живи, ми морамо ту прилику искористити да ослободимо своју браћу Хрвате и Словенце, или
ћемо сви пропасти. Ми смо стали на гледиште и имали смо такву прилику да
овај рат водимо или за опстанак и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, или
ћемо пропасти“.7
Југословенску идеју најснажније су, осим Срба, прихватили Словенци,
делом и због тога што између та два народа није било спорних питања. Још од
почетка 20. века Србија је била привлачна тачка за младе, југословенском идејом
загрејане Словенце. Они су долазили у Србију, остајали у њој да раде, сврставали се у борбене редове српске војске, чак ступали и у комитске (четничке) одре5
6
7

Андреј Митровић, Први светски рат, Прекретнице новије српске историје, I, Крагујевац 1995, 75, 77–78.
Исто, 80.
Наведено према: Бранислав Глигоријевић, Политичке странке и државно уређење Југославије 1918–1929, Војноисторијски гласник, 3/1991, 3, 79.
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де. У ратовима 1912–1913. у српској војсци борио се већи број добровољаца из
Словеније, али њихов тачан број није утврђен.8
У чврстом уверењу да ће Први светски рат донети слободу и словеначком
народу, већи број Словенаца дошао је 1914. у Србију и ступио у „бојне редове“
српске војске. Словеначки патриоти поштовали су Србију не само због „сродне
крви“, већ и због тога што је у њој владала демократија, слобода стваралаштва;
што су се у њој слободно шириле левичарске идеје и што су у Србији за те идеје
радили многи истакнути интелектуалци; затим, што је у тој малој земљи штампа била слободна. Тако су у Србију дошли Нико Жупанич, етнолог, историчар,
национални радник и политичар из Беле крајине, са својим братом Матом; Фран
Франчишек Финжгар, књижевник, који је један говор завршио покличем: „Југославија или смрт“.9
Од самог почетка рата 1914. Србија се нашла на удару зараћених сила (и
оних које су се званично декларисале као њене савезнице). Она је најдуже остала
у Првом светском рату од укупно 32 државе учеснице светског оружаног обрачуна: од његовог првог до последњег дана. Она је постала зависна од међусобног
одмеравања снага ондашњих водећих држава у рату, иако је имала своје место
у борбама и своју самосталну политику у рату. Борила се у оквирима подручја
посебних интереса зараћених блокова и појединих великих сила. Тако се од самог почетка рата налазила у зони и била објекат погађања и комбинаторике са
поделама и прерасподелама територија.10
У првој години светског сукоба, пред Србијом, српским народом за наредна поколења, династијом, политичким странкама, Народном скупштином и
јавним мњењем налазио се најважнији проблем – одређивање ратних циљева.
Од тога је зависило много: будућност земље и народа, као и државе у целини.
У владиним круговима, око престолонаследника Александра Карађорђевића, у
Скупштини и јавности разговарало се о потпуно новом националном програму
који је Србија требало да уобличи и оствари у току рата. Њега су подстицали водећи србијански интелектуалци, а прихватили политичари и престолонаследник.
Залагали су се за решење југословенског питања – стварање заједничке државе
Срба, Хрвата и Словенаца. То је значило напуштање националног програма који
се спроводио за време владавине краља Петра I Карађорђевића, тј. ослобођење
и уједињење српског народа.11
Већ у лето 1914. године разматрале су се и одређивале границе будуће
државе, предузимали кораци да се обезбеди подршка великих сила, посебно Русије. Изгледи за остварење југословенског програма нису били велики, нити је
та политика била реална. Српски владини кругови истицали су како је стварање
југословенске државе био трајан циљ српске историје, пут да се премосте вер8
9

10
11

Слободан Нешовић, Срби и Словенци, НИН, 1. јануар 1989, 51.
Исто. – За време Првог светског рата антисрпску пропаганду у Словенији водио је само
вођа католичке Словенске људске странке Иван Шуштерчич. Он је објавио прве шовинистичке стихове („Бојни гром“) и свој поздрав „Браћи Бугарима“ када су они 1915. ушли
у рат против Србије. (Исто, 52).
А. Митровић, Први светски рат, 82–83.
Драгољуб Живојиновић, Краљ Петар I Карађорђевић, III, Београд 2003, 59.
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ске разлике, да се оствари идеологија свесловенства. Уверење да ће рат кратко
трајати, имало је у томе важну улогу.12
Како се показало током наредних година, то су биле неосноване претпоставке, нереалне и неоствариве. Оне нису одговарале основним интересима српског народа и државе, превазилазиле су њихове материјалне могућности и степен
духовног развоја. Њихово остварење довело је Србију у сукоб на живот и смрт са
Аустро-Угарском и Немачком, изазвало нервозу и нетрпељивост код балканских
суседа, недоумице и неодобравање међу савезницима, отворен отпор Италије,
непријатељство Ватикана и Римокатоличке цркве. Најзад, била је занемарена жеља и воља оних који су требали да постану део те државе. То је било превише за
малу земљу изложену многобројним невољама у борби за опстанак.13
Још у првој ратној години, после крвавих битака на Церу и Колубари,
српска влада је формулисала идеју о уједињењу свих јужнословенских народа у
једну државну заједницу. Народна скупштина је 7. децембра 1914, на заседању у
Нишу, усвојила декларацију у којој је, као основни ратни циљ Србије, прихватила југословенско уједињење. Овај документ ушао је у историју као Нишка декларација и представљао је први конкретан корак у реализацији идеје уједињења.
Изјаву је прочитао Никола Пашић: „Српска влада ће све своје силе ставити у
службу велике ствари и српске државе и српско-хрватског и словеначког племена. Влада сматра као свој најглавнији и у овим судбоносним тренуцима једини
задатак, да обезбеди успешан свршетак овог великог војевања, које је постало
уједно борбом за ослобођење и уједињење све наше неслободне браће Срба, Хрвата и Словенаца“.
Српске ратне циљеве одбациле су све велике силе, и пријатељске и непријатељске. Чак ни Русија није подржавала програм уједињења, сумњајући у
његову остварљивост и будућност православља у држави са толиким бројем католика. Сергеј Сазонов, министар иностраних послова Русије, сматрао је да Србија
треба да добије Босну и Херцеговину и излаз на море. Едвард Греј, британски
министар спољних послова, одбацио је Нишку декларацију и њене импликације. Британска влада није прикривала намеру да подржи очување Аустро-Угарске
као велике силе.14
Од првих дана рата Антанта је покушала да спасе мир обећањем АустроУгарској да ће водити рачуна о њеним захтевима према Србији. Све до лета 1915.
вршен је снажан притисак да Србија уступи Македонију Бугарској, уз надокнаду у Босни и Херцеговини, Славонији и ужој Хрватској. Тако се у другој години
светског сукоба указала могућност остварења свесрпске опције, формирањем Велике Србије, што се доводи у везу са Лондонским уговором од 26. априла 1915.
У питању је био тајни споразум између Италије и Антанте о територијалним
уступцима Италији (Истра и већи део Далмације) за њен улазак у рат. Пошто су
испуњени готово сви италијански захтеви, Италија је 4. маја отказала учешће у
Тројном савезу и објавила рат Аустро-Угарској 24. маја исте године.
12
13
14

Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, Београд 1973, 79–80.
Д. Живојиновић, Краљ Петар, III, 60.
Исто, 63.
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Лондонски уговор је битно погађао интересе Србије и остварење њених
ратних циљева. Он је постао једна од највећих препрека стварању југословенске
државе. Силе Антанте су се обавезале да ће на мировној конференцији санкционисати територијално проширење Италије Трентином, Тиролом са границом на
Бренеру, Трстом, „грофовијом Горицом, Градишком, целом Истром до Кварнера,
укључујући Волоско и кварнерска острва Црес и Лошињ, као и мала острва Плавник, Уније и Срабане“. Затим, „провинцијом Далмацијом у њеним садашњим
границама“. Савезници су се такође обавезали да ће остатак југословенске обале
доделити Хрватској, Србији и Црној Гори, уз услов да та обала буде неутрализована. Предвиђена је и подела Албаније између Србије, Грчке и Црне Горе, осим
Валоне и острва Сасено, које је Италија већ била заузела.15
Од лета 1915. силе Антанте, али и Италија, правиле су планове о територијалним уступцима Србији. У најповерљивијој форми, Пашић је 20. јула обавештен из Атине да је енглеска дипломатија склона да се Србији обећа део Баната,
два излаза на Јадранско море (Далмација и северна Албанија) и да савезници
„немају ништа против тога да се изведе јединство Србије са Хрватском и Словенијом“. На другој страни, руска дипломатија је по сваку цену желела да Бугарска
уђе у рат на страни Антанте, па су од Србије тражени уступци у Македонији.
Тако је С. Сазонов српском посланику у Петрограду Мирославу Спалајковићу
рекао: „Ја желим осигурати мир између вас и Бугара. Због тога и тражим Македонију. Хоћете ли Хрватску? Не можете и једно и друго. Вама је будућност
на западу, а не у разбојничкој Македонији. Ја хоћу да створим Велику Србију,
обезбеђену од Бугарске и зато вам нудим Хрватску. А ви ако хоћете да упропастите Србију затражите Македонију, која ће вас изести“.16
У понудама Србији најдаље је отишла енглеска дипломатија. Лорд Греј
је предлагао да се Србији, уколико уступи тражени део Македоније, гарантује
подела територије јужно од Драве и Дунава, а на западу до Загреба, затим јадранска обала од Ријеке до Св. Јована Медованског, изузев делова који су већ били
обећани Италији. По Грејовом предлогу, савезници би тако помогли „уједињење
Србије с Јужним Словенима Аустро-Угарске“ ако то хрватски народ буде изричито желео.
Овај предлог подржао је и француски министар иностраних послова Теофил Делкасе, али је зато наишао на енергичан отпор у Риму. То је био и основни
разлог што су савезници, најпре 3. августа у Софији, а потом 4. августа у Нишу
предали заједничку ноту са знатно редукованим условима у односу на обећање
Србији. У ноти су савезничке државе захтевале од Србије да до завршетка рата
уступи Бугарској неспорну зону у Македонији, а изражавале су и спремност да
Србији гарантују компензацију на обали Јадрана, у Босни и Херцеговини и на
„другим странама“.17
Никола Пашић је, међутим, изјавio да је за Србију боље да „часно подлегне непријатељу“, него да уступањем својих територија под притиском савезника
стварно учини самоубиство. Стога су Енглеска и Француска, после обимних пре15
16
17

Ђорђе Станковић, Никола Пашић, савезници и стварање Југославије, Зајечар 1995, 141.
Исто, 160.
Исто, 161.
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говора, 15. и 16. августа поново упутиле заједничку изјаву Софији и Нишу у којој
су тражиле неодложно изјашњење Србије по питању територијалних уступака
у Македонији. Србији су, на другој страни, предвиђене следеће компензације:
Босна и Херцеговина, Срем, Бачка, део јадранске обале од Плоча до 10 километара јужно од Цавтата, северна Албанија и Славонија.
Иако је ова понуда била у оквиру решавања српског питања и у највећем
делу испуњавала програм уједињења Срба, она је на Николу Пашића деловала
поражавајуће. Он је чак изјавио како се нада да ће Аустрија понудити мир Србији, а руском посланику је рекао како његовој земљи не остаје ништа већ да се
бори на два фронта. Изразио је незадовољство и због неприхватљиве границе
са Грчком која није пружала довољно безбедности према Бугарској и Албанији,
као и због тога што савезници нису давали никакво званично обећање у погледу
Хрватске, Словеније и Баната.18 Коначно је Народна скупштина Србије 23. августа 1915. потврдила своје раније одлуке у вези са ратним циљевима и решеност
„да борбу за ослобођење и уједињење српско-хрватско-словеначког народа продужи уз своје савезнике по цену жртава неопходних за ослобођење животних
интереса нашег народа“.19
Српска национална интеграција била је спречавана са обе стране, па је
излаз тражен у југословенском уједињењу. У сложеној политичкој и ратној ситуацији, такав циљ се чинио изузетно важним. Подстицао је покрете за независност у јужнословенским покрајинама Аустро-Угарске, чиме је она суочавана
са могућим отцепљењем јужних крајева. Истовремено, сагласно тадашњој интегративној улози национализама, на други начин се третирало и питање прикључења српских етничких крајева матици. Осим тога, савезничкој коалицији
је нуђена земља која ће омогућити истискивање Аустро-Угарске и Немачке из
југоисточне Европе.
Идеје Нишке декларације прихватили су југословенски емигранти из
Аустро-Угарске, предвођени Антом Трумбићем, Николом Стојановићем, Франом Супилом и Иваном Мештровићем. Југословенски одбор је конституисан у
Паризу, у пролеће 1915. Да би се створио утисак да су Словенци и Хрвати у Двојној монархији подржавали ратне циљеве Србије и програм уједињења, српска
влада је одлучила да дипломатски, политички и финансијски помогне стварање
Југословенског одбора. То је било тело састављено од политичких избеглица из
Монархије. Његов циљ био је да увери владе и јавно мњење савезничких земаља
у ваљаност и оправданост стварања заједничке државе. Показало се да је такав
начин рада био погрешно осмишљен и провидан. Чланови Одбора нису представљали никога, већ сами себе. Иза њих нису стајали сабор, политичке странке и
јавно мњење. Већина странака у Хрватској, Словенији и Босни и Херцеговини
била је за очување Аустро-Угарске и хабзбуршко-лоренске династије. Најзад,
нико није питао српски народ за мишљење, иако су се од њега тражиле огромне
жртве. Народна скупштина није имала мандат да доноси такву одлуку, јер је била изабрана у околностима које то питање нису постављале.20
18
19
20

Исто, 164.
Исто, 166.
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Значајан фактор у процесу борбе за уједињење представљала је Крфска
декларација. Пошто везе између српске владе и Југословенског одбора нису биле
довољно чврсте да би обезбедиле пуну координацију деловања, Никола Пашић
је покренуо иницијативу за одржавање заједничке конференције. До састанка је
дошло на Крфу, 15. јуна 1917. Основни циљ те конференције било је дефинисање принципа на којима ће почивати будућа држава. Тако је 20. јула 1917. потписана Декларација, која је одржавала компромис између ставова српске владе и
Југословенског одбора.
У овом документу изложена су следећа гледишта: име будуће државе је
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца; она ће бити уставна, демократска и парламентарна монархија. Усвојен је став да су Срби, Хрвати и Словенци један народ,
што ће касније бити основ за званичну идеологију о „троименом народу“; сва
три „народна имена“ потпуно су равноправна, као и оба писма. Југословенски
одбор прихватио је владавину династије Карађорђевић. У питању је била визија
државе засноване на принципима грађанске парламентарне демократије.
Упркос свим напорима српске владе и Југословенског одбора, питање југословенског уједињења зависило је од стања на светским фронтовима и било је
повезано са одлуком Антанте да ли ће Аустро-Угарска нестати као држава или
ће бити обновљена. Тек када су савезници донели одлуку о сламању Централних
сила, отворен је простор да се, на развалинама некад моћне империје, коначно
реализује идеја о стварању јужнословенске државе.
Од лета 1918. догађаји су се убрзано развијали. У југословенским покрајинама Монархије власт се распадала. Стварана су народна вијећа, а она су
израстала у нове органе власти. Почетком октобра 1918. у Загребу је основано
Народно вијеће Словенаца, Хрвата и Срба који су живели у Аустро-Угарској.
На његовом челу био је словеначки политичар Антон Корошец; потпредседници су били Светозар Прибићевић и Анте Павелић. Програм Вијећа предвиђао је
уједињење свих Словенаца, Хрвата и Срба у једну независну државу – Државу
Словенаца, Хрвата и Срба – која би се потом ујединила са Краљевином Србијом.
Хрватски сабор је 29. октобра раскинуо све државно-правне везе са Бечом и Будимпештом. Ову „државу“ једино је признала Краљевина Србија.21
Иако је Народно вијеће имало друкчије ставове о карактеру Југославије,
оно је било немоћно да брани своју државу, опасно угрожену од италијанских
претензија. Италијанска војска је у новембру окупирала делове Словеније, Истре, Ријеке и Далмације. Осим тога, на северу ове „државе“ дошло је до сукоба
21

Држава Словенаца, Хрвата и Срба била је састављена од територије бивше банске Хрватске, Славоније и Војне Крајине које су од раније имале аутономију унутар мађарског
дела некадашње Аустро-Угарске; затим, од грофовија Крањска, Горењска, Корушка и Штајерска (територија будуће Словеније) којима се управљало директно из Беча; од Истре и
Далмације (којима се такође директно управљало из Беча), Босне и Херцеговине (аустроугарски кондоминиј) и града Ријеке којим се управљало из Будимпеште. У Љубљани је
29. октобра одржана велика манифестација на којој је преко 60.000 људи клицало новој
држави и захтевало стварање јединствене државе свих Јужних Словена од Корушке до
Солуна, са престоницама Београдом, Загребом и Љубљаном, у којој ће бити „Словенац,
Срб, Хрват за век брат ин брат“.
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између Хрвата и Словенаца на једној, и Мађара на другој страни око Међимурја
и Прекoмурја. Слична ситуација одвијала се на граничним подручјима између
Словеније и Аустрије где су свој „мали рат“ водили Словенци и Немци. Истовремено је стање у унутрашњости било на ивици пуне анархије због великог
броја наоружаних дезертера. Наредбом главнокомандујућег савезничке војске
на Балкану, француског генерала Франше Депереа, од 30. октобра 1918. тражено је да се мање јединице српске војске пребаце преко Саве и Дунава како би
Антантине снаге коначно ступиле на тло Аустро-Угарске. Истовремено се и
Народно вијеће дан касније обратило нотом силама Антанте и обавестило их о
формирању Државе СХС која је спремна да ступи у заједничку државу са Србијом и Црном Гором.22
Главни одбор Народног вијећа Босне и Херцеговине упутио је 1. новембра Прокламацију свим становницима ове покрајине у којој је стајало: „Народе
Срба, Хрвата и Словенаца. У овим најлепшим и најсветлијим часовима када се
ствара велика, јака и независна Југославија од Вардара до Соче, када мртви устају из гробова да се поклоне слободној отаџбини, када бијели орао обасјан сунцем
кружи над твојим главама, кад се сестрице Србија, Хрватска и Словенија грле и
љубе да се тако дуго растављене споје и уједине у једну државу, у овом часу када
свака жилица нашег бића дрхће и стрепи од радости, покажи се народе велики
као што јеси. Радуј се, весели, певај и плачи од среће, тако жељене и тешко дочекане, али буди милостив и великодушан, па опрости и заборави све невоље и
увреде и не дај никоме да твој глас у слободи осрамоти и укаља“.23
Вероватно нико од потписника ове Прокламације није могао ни да претпостави шта ће се десити са становницима Босне и Херцеговине када се буду
сводили рачуни после седам деценија живота у заједничкој држави. Затим су од
становништва југословенских области почели да стижу учестали позиви српској
војсци да заштити „националне територије Југословена“ и да успостави ред. Делегација Народног вијећа Босне и Херцеговине пренела је 4. новембра молбу
војводи Степи Степановићу за улазак српских трупа, па су јединице 2. армије
6. новембра ушле у Сарајево. Изасланства из Земуна, Панчева и Осијека стигла
су у Београд 5. новембра и затражила војну помоћ. Делегација загребачког Народног вијећа у Београд је дошла 8. новембра, са истим молбама. Један српски
батаљон ушао је у Загреб 14. новембра, а сутрадан и у Ријеку.
Улазак српске војске у поједина хрватска места становништво је различито доживљавало: Срби са одушевљењем, Хрвати са резервом и прикривеним незадовољством. За хрватске политичаре прихватање политичке реалности значило
је прихватање чињеничног стања које је произашло из рата. Стварање државне
заједнице са Србијом било је више у интересу угрожене Хрватске него Србије
која је своју државу већ имала. Најбоље је то објаснио доктор Анте Павелић, првак Старчевићеве странке права: „Тко погледа географску карту видјет ће да је
териториј на који могу рачунати Хрвати, неподесан за снажну државу. Срби,
22
23

Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984, 554.
Наведено према: Момчило Зечевић, Народ кличе новој држави, Политика, 7. октобар
1988, 27.
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који би у тој хрватској држави били, а којих има 20 посто, зацијело би, и то с
правом, тражили и надаље сједињење са Србијом. Талијани би тражили испуњење Лондонског уговора и тако би дошли међу Талијане и Србију која заиста
онда не би имала разлога да се ради нас излаже талијанском непријатељству.
Стајали смо пред дилемом: или да прихватимо самосталну републику која би
обухватала четири жупаније, или да прионемо уз Србију“.24
Ипак, тежња за уједињењем превладала је у овом периоду над противницима јужнословенског јединства. Јосип Смодлака се касније сећао да су многи
Хрвати били обузети „племенитим заносом“ за слободом и за народном државом
која се рађала. У Сплиту је, на пример, читаво грађанство „мушко и женско, старо и младо, стајало неколико сати на улици, изложено хладноћи и вјетру“ да би
сачекало прву српску јединицу за којом је „уз сву дужину њеног пута вијугала
једна широка зелена ријека од зеленила и цвијећа којим је народ обасипао ратнике“.25 Иронијом историје, када је југословенска држава дошла своме крају, у
Сплиту је 6. маја 1991. извршен први масован напад цивила на војнике Југословенске народне армије.
Убрзо потом започео је процес уједињења Србије, Црне Горе и српских
земаља у некадашњој Аустро-Угарској. Тако је 25. новембра у Новом Саду Велика народна скупштина прогласила присаједињење Срема, Баната, Бачке и Барање Србији. Национална свест Срба у Војводини почивала је на традицији о
њиховом пореклу као „прекосавским“ Србима и на њиховој природној тежњи да
се споје са Србима из своје прадомовине. На Скупштини је било 758 посланика
(од тога 578 Срба и 89 Хрвата). Уједињење са Србијом било је израз националне реалности. Срби су одбацивали југословенство и идеолошку конструкцију
да су Срби и Хрвати један народ; непрестано су понављали да знају да су Срби
и да ће тако и остати.26
Избори за Велику народну скупштину у Црној Гори спроведени су 24. новембра; присталице уједињења штампале су прогласе на белом а противници на
зеленом папиру – отуда називи „бјелаши“ и „зеленаши“. После конституисања,
у Подгорици је 26. новембра Велика народна скупштина прогласила збацивање
династије Петровић са престола и уједињење са „братском Србијом“. Приговори да Велика народна скупштина није представљала вољу народа Црне Горе не
стоје; она је, као уставотворна, имала право да ревидира облик владавине јер је
краљ Никола Петровић 1916. напустио земљу. Од 150 живих посланика црногорске предратне Скупштине само је 15 протестовало против одлука Подгоричке
скупштине, али су се и они изјаснили за југословенску државу.27
Очекивало са да и у Босни и Херцеговини буде објављено уједињење
са Србијом, а сличне тенденције дошле су до изражаја и у Далмацији. Под налетом догађаја, Народно вијеће из Загреба донело је 25. новембра одлуку да се у
24
25
26
27

Наведено према: А. Митровић, Србија у Првом светском рату, 433–434.
Исто, 555–556.
Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић. Књига I: У ратовима за национално ослобођење, Београд, 2002, 420–421.
Исто, 415–416.
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јединствену државу уједини „цијело непрекидно југословенско подручје бивше
аустро-угарске монархије“ са Србијом и Црном Гором. У Београд је упућена посебна делегација да би нова држава – Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца
– била проглашена 1. децембра 1918.28
Преговори Народног вијећа и српске владе о формирању прве владе Краљевства (Краљевине) СХС почели су 12. децембра 1918. у Београду. Спор је настао око личности министара спољних послова (Анте Трумбић) и унутрашњих
послова (Светозар Прибићевић) али је он превладан. Влада је образована под
председништвом Николе Пашића, али је регент Александар Карађорђевић одбио
да потпише указ о формирању „Министарства“, јер није желео да на његовом
челу буде Пашић. Осим сузбијања ауторитета најмоћнијег српског политичара,
овај регентов потез означио је и покушај његовог приближавања политичким
круговима из југословенских земаља бивше аустроугарске империје. Тако је 20.
децембра за председника прве југословенске владе постављен Стојан Протић. О
њеном образовању савезничке земље обавештене су 23. децембра 1918.29
Нову државу прва је признала Норвешка (26. јануара 1919), а потом су
уследила признања Грчке (крајем фебруара) и Швајцарске (почетком марта).
Од великих сила, то су прве урадиле САД (7. фебруара). Нова држава, која ће
постојати наредне 73 године, захватала је простор од 248.666 км2 и имала је непуних 12 милиона становника, од којих је скоро два милиона било припадника
националних мањина, највише Немаца, Мађара и Албанаца. Од самог почетка
ухватила су у коштац са три основна проблема који ће је пратити до краја њеног
постојања и који никада неће бити превазиђени: спољнополитичка компонента,
унутрашње уређење и национални сукоби.

28

29

Против нове државе одмах је организована и прва побуна: делови 53. пешадијског и 25.
домобранског пука бивше аустроугарске војске, састављени од Хрвата, демонстрирали
су 5. децембра у центру Загреба против „српског краља“. У нередима и сукобима са одредима владе Народног вијећа било је 15 погинулих и 20 рањених. Против уједињења
демонстрирало се, али без већих последица, и у Хрватској Костајници, Вараждину, Осијеку, Доњој Стубици и Бјеловару где су хрватски војници певали: „Напред ступај, мачем
лупај; глас витешку чујте краља Карла од мегдана“. (Наведено према: Branko Petranović-Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918–1988. Tematska zbirka dokumenata, Beograd 1988,
141–142).
B. Petranović-M. Zečević, Jugoslavija, 148.
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THE SERBS AND CREATION OF YUGOSLAVIA
Summary
The article provides a insight of the process of the creation of the Yugoslavian
state 1918.
This long lasting process was marked by the dilemma of the Serbian political
elites, since the mid of the 19th century: creation of the so-called Greater Serbia, which
would include Serbian ethnical and historical territories, or creation of the large South
Slavic state, which will include all the fraternale nations, i.e. Croats, Slovens and Bulgarians. Those endless dilemmas were solved in 1918, with the ending of the First World War,
with Serbia as part of the winnig side and after the collapse of the Austro/Hungarian Empire and Germany as well. The creation of the Yugoslav state, was backed and supported
by the Entante Powers at Versaillles peace treaty conference. The article points that the
process of the South Slavic unificiation was from the beginning hampered by the interior
desintegration process and actors. Those problems were not overcomed until the Yugoslavia ceased to exist in 1991.
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ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ИЗМЕЂУ
ДВА СВЕТСКА РАТА*
АПСТРАКТ: Друштво Краљевине СХС/Југославије оставило је бројна сведочанства о неуспеху свог обликовања у функционалну целину. Слабости
суживота у заједници, навика живљења у условима сиромаштва, примат
политике над другим областима интегративних могућности, економијом и
културом, одредили су целокупно искуство становништва.

Идеја југословенске државне творевине имала је изразито европски карактер, утемељен на искуству формирања нација у 19. веку. Београд и Загреб
била су два идеолошка, у много чему супротстављена центра, из којих се југословенска идеја ширила по крајевима који су јој били склони. Интелектуална
елита, која је на преломима 19. и 20. века прихватила идеју о политичкој заједници југословенских народа, имала је потребу да се остварује на упоредним
токовима политике, науке и културе. Модерна европска држава, са изразитим
демократским предзнаком, сматрала се неопходним предусловом за достизање
стандарда европских нација. Нико од верника југословенске идеје није предвиђао велику хронолошку близину испуњења идеје о јединственој држави, нити
су настојања да се круг њених присталица рашири изван уских интелектуалних
и студентских кругова била успешна. Мислило се да ће у некој будућности шира државна заједница објединити етнички истородне просторе и служити као
снажна препрека претензијама великих држава. Разне форме идеје уједињења
о којима се првих месеци по избијању Првог светског рата промишљало, доказ
су да су политички и војни врхови Краљевине Србије имали времена да уобличе амбициозан програм ратних циљева, дефинисаних Нишком декларацијом из
децембра 1914. године. Југословенска пропаганда, стицајем околности окупације српског државног простора, није се током рата могла ефикасно ширити ни у
Србији. Исповедати југословенство у крајевима који су требали припасти новој
*

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије
1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
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држави значило је излагати се репресалијама, па и смртној казни. Зато је пропаганда југословенства била усмерена према савезницима Краљевине Србије у
доказивању потребе реализације такве државе.11 Пропаганда према будућем становништву била је несистематична.
Настанак нове државе био је условљен последицама краја Првог светског рата. Њен идентитет није био стабилан. Од Краљевства СХС до решења са
именом Југославије тежило се идеологизованој општости са којом су само малобројни идеалисти били задовољни. Југословенски политички експеримент, започет 1918. године, био је карактеристичан по физичком обухвату простора који
никада до тада није био окупљен у једној државној заједници. Држава је имала
247.542 квадратна километра. Највише територије унела је Србија дајући новој
заједници простор од 87.303 км2. Као последицу уништења Аустро-Угарске, становници Босне и Херцеговине унели су 51.199 км2, док је на трећем месту по
величини простора била Хрватска са Славонијом и Сремом која је имала 43.308
км2. Следиле су Бачка, Банат и Барања са 19.702, Словенија без Међумурја са
16.197, Црна Гора 14.180, Далмација са 12.732 и Међумурје са 775 км2. Само 30%
земљишта имало је равничарски карактер, па су просторне баријере, кроз векове,
успоравале модернизацију, изазивале померања вишкова становништва, омогућиле отпоре надмоћнијим освајачима, али и ефикасно спречавале политичке и
националне интеграције, фаворизујући комуникацијско затварање и спречавајући
економску сарадњу удаљених средина. Краљевина је била етнички мешовита. У
земљи је живело 84,4% словенског становништва. Колориту нација доприносили су немачка са 4,3%, мађарска са 3,9%, албанска 3,7% и румунска заједница
са 1,9% укупног становништва.2 Простор Југославије покривао је Средоземље,
алпске и динарско родопске масиве и панонско подручје, налазећи се између
41 и 47 степена северне географске ширине. Од 3.057 км граница, са Италијом,
Мађарском, Аустријом, Румунијом, Бугарском, Грчком и Албанијом, копнена
граница имала је 2.280, поморска 700, језерска 85 и речна 692 километра дужине. Југославија је између светских ратова поседовала 5.197 километара морске
обале, односно 550 км ваздушне линије обале, са 914 острва, од чега је 830 било
испод величине од пола километра. Имала је 220 језера, од којих је Скадарско
било највеће са 370 км, док је Охридско имало највећу дубину од 285 метара.
Слику богате хидрографије допуњавале су 43 реке које су биле дуже од 100 километара, од којих је 13 било пловно, уз неколико канала. Владала је климатска
разноврсност. Медитеранска клима покривала је приморје Јадрана и допирала је
до границе између Босне и Херцеговине. Континентална клима централне Европе преовлађивала је на целом Балкану, са локалним варијацијама. Температурне
вредности показивале су утицај врућих лета и хладних зима. Између 1920–1930.
1
2

О томе више: Љубодраг Димић, Историја српске државности, књ. III, Србија у Југославији, Нови Сад 2001, 9–35; Мира Радојевић, Научник и политика, Политичка биографија
Божидара В. Марковића (1874–1946), Београд 2007, 21–297.
Подаци према: Владо Стругар, Осамдесет година југословенске државе, зборник радова
„Југословенска држава 1918–1998“, Београд 1999, 27–52; Љубодраг Димић, Срби и Југославија, Простор, друштво, политика, Поглед с краја века, Београд 1998, 40–42.
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године максималне и минималне температуре кретале су се између –15,2 и 37,5
степени Целзијусове скале за Београд, а за Љубљану између –15,7 и 33 степена.
Просек Загреба био је између –12 и 34, а Сарајева –15,8 и 34 степени. Средња
вредност у току те деценије показивала је 11,7 степени у Београду и Загребу, а за
Љубљану 9,4, Мостар 15,5, Тузлу 9,3, Ужице 10,5 степени. Деценијски просек релативне влажности за Београд износио је 71,9%, Љубљану 81%, Сарајево 74% и
Загреб 75%. Општи атмосферски услови показивали су да је Београд 1920–1930.
године имао 135 кишних и 23 снежних дана. Поређења ради, Загреб је имао 151
кишних и 24 снежних дана, док је 95 дана био обавијен маглом. Веће проблеме
са временским приликама од Београда и Загреба имала је Љубљана са 162 кишна, 26 снежних и 126 магловитих дана.3

Економска ограничења развоја друштва
Од самих почетака, државу су пратили економски проблеми недовољно
развијених привреда. Доминација села била је последица укупног развоја свих
делова југословенске државе пошто је од 26.580 насеобина само 449 имало урбани статус. Саобраћајна повезаност била је недовољна, јер је постојало само
40.000 км уређених путних праваца. Простор без стратегије развоја није могао
да уједини становништво.4 Економија ратом погођених подручја није могла постати фактор интеграције у условима када је више од 78% породица живело од
пољопривреде. Чињеница да се после десет година тај број смањио само за 2%
говори о недовољној социјалној и просторној мобилности југословенског сељака. Скоро 90% земљишног поседа имало је величину до 10 хектара, тако да нису
били у стању да се упусте у обимнију производњу и тржишну борбу. Обрадиво
земљиште износило је мање од 50% укупне државне територије. Директна последица оваквог стања била је аграрна пренасељеност високог степена, па је 114
људи долазило на 100 хектара обрадивог земљишта. Страх од глади условљавао
је структуру пољопривредне производње. Преко 80% засејаних површина биле
су под кукурузом и пшеницом, а повртарство и индустријске биљке имали су минимални значај. Приноси су били мали, а зависили су од примитивних агротехничких средстава. Дрвено рало било је симбол застареле производње, али се чак
и оно могло сматрати напредним у областима којима је доминирала мотика.5
Истражујући историју Србије, европска историографија занемарила је
сложен утицај аграрне реформе, приписујући порасту броја сеоских домаћинста3

4

5

Kraljevina Jugoslavija, Statistički godišnjak, knj. II, Beograd 1933, 12–15, 30–40; Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Основи антропогеографије, Београд
1966, 27–33; Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941,
књ. I, Београд 1996, 23–24.
Др М. Стојадиновић, Постанак, развитак и значај градова, Нова Европа, књ. XII, бр. 1,
1. јул 1925, 18; Јован Ердељановић, Др. Јоже Рус, Главни статистички податци о Држави Срба, Хрвата и Словенаца, Српски књижевни гласник, књ. I, бр. 7, 1. децембар
1920, 558; Љубомир Петровић, Југословенска држава и друштво у периодици 1920–1941,
Београд 2000, 86.
Ljubodrag Dimić, Socijalno-ekonomska osnova jugoslovenskog sela i kultura življenja 1918–
1941, Vojnoistorijski glasnik, br. 3, Beograd 1991, 109–148.
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ва за 74% између 1897–1931. године друге узроке попут пораста становништва,
поделе задруга и простог насељавања.6 Из ових тумачења изостала је перцепција
конзервативне улоге државе у очувању малог поседа због социјалног мира. Прва аграрна реформа у 20. веку хронолошки је ограничена на период 1919–1931.
Аграрно законодавство није било комплетно, јер је улогу закона имао правни
акт са снагом уредбе. Разлог за доношење ове мере, убрзо по стварању државе,
био је страх политичара да ће сељаштво под притиском нерешених поседничких односа кренути у социјалне немире. Војводина и Јужна Србија били су главни простори за насељавање колониста. Принцип спровођења аграрне реформе
није био доследан. Малим поседницима подељено је 1.700.000 хектара пољопривредног простора. Земља је дељена у привремени закуп, а да се о трајном
власништву уопште није говорило. Било је то провизорно решење, јер се закуп
морао продужавати на сваких годину дана или на 4 године. Ни бивши власници
земљишта ни закупци нису хтели да се поседи агротехнички модернизују због
утицаја привремености ових мера. Велики поседи, посебно племића из АустроУгарске, подељени су на мале целине, што је утицало на опадање приноса жетве
и погоршало економски положај ситног поседа на селу, а допринело је и опадању
сточарства. Законом о ликвидацији аграрне реформе 1931. године поседници су
добили земљу у трајну својину. Социјални резултати реформе створили су слободно земљишно власништво и омогућили миграциона померања у Јужној Србији, Војводини и Славонији. Колонисти који су добијали земљу били су борци
у добровољачким јединицама из Првог светског рата, избеглице и оптанти, односно Срби из Мађарске и Румуније који су се определили за Југославију. Било
је и случајева аутоколониста, али је већина досељеника потицала из планинских
предела јужно од Саве и Дунава. Добровољци и њихове породице добијали су
земљу на бесплатно коришћење, а држава им је пружала помоћ у подизању насеља. Не зна се тачан број људи обухваћен овим миграцијама, али је резултат био
стварање 535 нових насеља. Реформа је коришћена као средство придобијања
гласача на изборима. Имала је национални карактер против земљишне аристократије из иностранства, али је питање дозвољеног земљишног максимума остало
отворено, јер се повећавало током година са 57 на 288 хектара. Допуштени су
били и поседи преко ове границе.7
У Војводини су аграрном реформом били захваћени сви поседи већи
од 300 ха и поседи особа за које се сматрало да су непријатељи државе. Земљиште је подељено на 555.743 катастарских јутара од чега је 199.976 додељено
локалном становништву, 47.597 намењено је породицама и добровољцима из
Војводине (преко 6.000 породица). 75.000 јутара добило је 8.0017 породица и
добровољаца изван Војводине, а 1000 других колонистичких породица добило
6
7

Мари-Жанин Чалић, Социјална историја Србије 1815–1941, Успорени напредак у индустријализацији, Београд 2004, 224.
Никола Гаћеша, Аграрне реформе и колонизације у Југославији, зборник радова „Југословенска држава 1918–1998“, Београд 1999, 313–326; Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, knj. I, Beograd 1988, 62–63; Љубомир Петровић, Југословенска држава и
друштво у периодици 1920–1941, 223–229.

Југословенско друштво између два светска рата

27

је 8.757 катастарских јутара. У Војводини се населило 90.000 породица којима
је подељено 377.389 катастарских јутара, односно 4 јутра по породици.8 Домети
аграрне реформе у Македонији изгледали су неуједначено. Мењала се етничка
слика друштва, иако је корумпирано аграрно чиновништво Јужне Србије за новац враћало земљу бившим турским власницима. До краја 1929. године 8.219
породица населило се и подигнуто је 5.745 кућа. Понекад ни подизање новог
дома није било потребно. Коришћене су стамбене јединице старих власника, а
колонисти из Босне и Лике преносили су железницом чак и своје куће у нову
средину.9 Резултати реформе у целој Југославији били су укидање остатака феудално поседничке структуре при чему се мислило на чифчијска имања у Јужној
Србији и колонатска имања у Далмацији.
Индустрија, као замајац напретка, ослањала се на капитал из иностранства који је доминирао у односу на домаћу производњу. Извозно оријентисане
привредне гране на страна тржишта пласирале су 85% сировина, док су се готови индустријски производи увозили. Политика индустрије била је политика
стицања профита. Расподела националног дохотка 1937. године сведочи да је
50% од укупне суме одлазило власницима предузећа док су сељаци производили само 19,1%, а радници 14,20% те суме. Велики губитник била је држава која
у расподели националног дохотка није добијала ни 16% тих средстава. Једна од
карактеристика развоја епохе била је неравномерност употребе технологије. У
тренутку када је Југославија створена, делови земље налазили су се у фази електрификације индустрије односно на нивоу Друге индустријске револуције, али
је већи део још увек пролазио кроз аграрну фазу индустријске производње.10
Животни стандард становништва, мерен стопом раста друштвеног производа од 2,4% годишње у периоду 1924–1939. године, показивао је напредак.
Али, он је био релативан. Износ дохотка по глави становника, (од 66 долара 1920.
године повећао се на 86 долара током 1929. да би 1937. био смањен на само 80
долара), био је међу најнижима у Европи. Упркос томе, структура реалног националног дохотка по делатностима указује на сталан раст индустрије и рударства са 17,8% у периоду 1923–1929. на 19,6% током 1935–1939. године, пољопривреде са 44,8% на 47,3%, док су остале делатности опадале са 37,4% на 35%
у истом периоду. Савремени индикатори животног стандарда (3,7 телефона и 9
радио пријемника на 1.000 становника) показују да је Југославија у региону била боље рангирана само у поређењу са Бугарском, док су све друге земље биле
испред по технолошким мерилима. Током 1929. регистровано је 8.397 путничких
аутомобила, да би 9 година касније њихов број износио 11.561 возила. Масовну употребу модерне технологије одложиле су скромне економске могућности
ширих слојева становништва. Током 1930. године запослени мушкарац могао је
да рачуна на номиналну месечну зараду од 1.143 динара, која је због економске
8
9
10

Подаци према: Момчило Павловић, Српско село 1945–1952. Откуп, Београд 1997, 21.
Vladan Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929, Makedonija, Sandžak,
Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS, Beograd 2002, 124–126.
Смиљана Ђуровић, Са Теслом у нови век, Нова синтеза историје, Изабрани чланци из
економске историје Србије и Југославије 1918–1941, Београд 1997, 119, 139.
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кризе 1935. била смањена на испод 900, али је пет година касније 1940. повећана на 1.176 динара. Ипак, обичан радник могао је за своју надницу 1925. године
да купи само 4,5 килограма хлеба од квалитетног брашна, што говори о сенци
сталног сиромаштва аграрних и радничких слојева.11
Сиромаштво је утицало на културу живљења, посебно у области исхране.
Извори указују на свест савременика да се становништво лоше прехрањивало,
чак и у развијеним градовима. Осудан живот наметнуо је осетан дефицит конзумирања калоријских вредности. Кривуља пада квалитета исхране била је стална током низа година, тако да је од 1924 калорије колико је просечан становник
узимао током 1925. године опала на 1108 калорија 1930. године.12
Демографска слика југословенског друштва изгледала је позитивно. Од
12.020.323 становника 1921. године порасла је на 13, 982.000 деценију касније,
да би 1939. године прогнозе статистичара претпостављале цифру од 15.596.000
житеља. Годишње се рађало око 200.000 деце, а позитиван демографски салдо
здравствени радници су процењивали преко податка да је између 1921–1928. на
1.000 становника рођено 35, а умрло 20 особа. Висок прираштај имао је наличје
у великој смртности деце. Само у току 1933. године 46,48 % свих смртних случајева у земљи било је међу децом до 10 година живота. Постепено се улазило у
период опадања наталитета пошто је 36% људи било у биолошкој снази, а 46,4%
популације стагнирало је или било неплодно. Посредни показатељ тих кретања
био је пораст самаца чији се број процењивао на 5,2% свих домаћинстава. Српско становништво се тада налазило у фази биолошке младости. Просечна старост
мушкарца у Србији износила је 27,53 а жена 25,37 година. Заједнички свим становницима Југославије био је кратак живот, јер је просечан животни век износио
50,89 година. Постојала су варирања на просторном плану која су показивала да
су Словенци живели дуже од становника Босне за 12 година.
На територији Југославије водила се трајна, и не увек видљива, борба
између заосталих и застарелих културних појасева који су постепено потискивани у корист европских културних садржаја. Утисак јаких контраста у култури
државе постаје још већи када се зна да је по попису становништва 1921. године
имала 50,5% неписмених међу људима старијим од 10 година, а наредне 1922.
имала је 6.813 основних и 618 средњих школа са ђачком популацијом од 1.143.760
младих људи и 24.315 наставника и професора. После 16 година 1938. било је
1.636.573 ђака, смештених у 8.945 основних и 1.077 средњих школа о којима се
бринула армија од 46.620 просветних радника. Универзитете и друге центре високог образовања, расаднике елита по знању, похађало је 1922. године 10.568 студената које је подучавало само 682 припадника наставног особља. Пред Други
светски рат 1938, релативно скроман број високошколских институција увећан
је на 26 са 16.978 студената и 1.271 предавачем у разним звањима. Културни жи11
12
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вот омогућавала је мрежа од 25 позоришта која су давала 3.855 представа током
1933. године.13
У стварности, мало се улагало у културу и просвету. У првој деценији
државе, по становнику цифре су се кретале између 3,32–60 динара што није било довољно да се уклоне цивилизацијске и културне празнине настале током
дугог периода. Давања за научна истраживања у истом периоду показују да је
сума расла, али да је представљала сталан пад у процентима буџета Министарства просвете, од 0,10 % 1919–1920. до 0,02% током 1928–1929. Финансијска
политика државе открива да је само 17,62% средстава буџета намењивано за
развој културно социјалних институција и подухвата. Када је просвета постала идеолошко оруђе политике у креирању југословенске нације, под режимом
интегралног југословенства, за просветне потребе издвајало се између 53 и 63
динара по становнику. И даље је то била недовољна сума, али су приговори о запостављености католичке популације у словеначкој и хрватској историографији
неосновани јер прикривају чињеницу да је најмање 40% свих средстава просвете
било намењено њима иако су представљали просветно знатно развијенији део
земље. Идеологија и реална политика нису водиле рачуна о чињеници да са тако
малим улагањима и неједнаком распоређеношћу средстава не може говорити о
промени културне и цивилизацијске слике друштва. Упркос политичкој свести
да су просветне потребе необично важне за државни и национални развој „југословенске нације“ јединствен просветни програм донет је тек крајем 1927, али
су захтеви да финансијски закони престану да утичу на просветно законодавство
били један од разлога да ове измене просветног система не заживе у пракси. Просветна политика која се водила од мандата владе Милана Стојадиновића 1937.
до краја међуратног раздобља била је двоструко нереална: претерано је наглашавала системе евиденције и надзора и утицала је на контролу културе, просвете
и науке користећи организациону и финансијску подршку као средство принуде и контроле уметничких активности упоредо са израженим осећајем за пропагандне ефекте рада државних власти у области културе. Честе смене министара
просвете нису одговарале културним потребама, па је чињеница да је у 24 владе
било 10 министара просвете у првој деценији Југославије доказ да је место министра схваћено као политичка синекура, а не морална и државна обавеза према необразованом становништву. Идеја да је национално васпитање ђака у духу
југословенства важније од њихове елементарне писмености показатељ је до ког
степена идеологија може да игнорише реалност живота и елементарне потребе
становништва. Када је интегрално југословенство напуштено, просветна политика државе и обједињавање југословенског културног простора почели су да
се мењају. Као природна последица одустајања од униформности појавиле су се
националне културе, посебно словеначка и хрватска, чије су последице биле отпор држави у спровођењу јединствене терминологије, слабија повезаност разних
читалачких култура и средина, а стваралаштво других крајева земље нестајало је
са стубаца медија осим уколико није било у питању критиковање духовног ства13

Владо Стругар, Осамдесет година југословенске државе, 27–52; Љубодраг Димић, Срби
и Југославија, Простор, друштво, политика, Поглед с краја века, 61–62.
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ралаштва других, са намером да се потенцира географска и културна особеност
средина у којима су ти медији излазили. Стагнација друштва у сектору просвете
била је последица одсуства свести државних власти да прокламоване пароле о
наводном значају просветног питања нису могле адекватно да замене стављање
образованости у други план иза склоности да се штеди на неопходном, а расипа
на непотребном. Систем прокламованих вредности увек је захтевао више него
што се у реалности могло очекивати, па су зато сви министри просвете претежно
наглашавали незадовољство постигнутим. У условима када школски систем није
могао да покрије основне образовне потребе, Министарство просвете градило је
алтернативне канале образовања преко домаћичких школа и течајева за жене на селу док је за мушкарце основне просветне потребе подмиривала војска. Околност
да је пред избијање Другог светског рата основним школством било обухваћено
само 9,4% укупног становништва државе насупрот 12,8% у Чехословачкој, 13%
у Енглеској, 14% у Белгији и Данској и 15% у Норвешкој и Холандији, у упоредној перспективи сведочи о неуспеху мисије школства који се могао очекивати у
условима примата политике у свим сферама живота.14

Трауме упознавања
Процес настајања друштва и државе текао је упоредо. Становници нове државе нису се међусобно познавали, нити су имали заједничку историјску
свест. Шест година пре 1918. југословенски простор био је подељен између две
велике империје, отоманске и хабзбуршке, али је улазио и у две мале државе какве су биле Србија и Црна Гора. Границе тих држава, током векова, обликоване
су као границе судара империја, владарских идеологија, религија и војски.15 Иако
је исход светског сукоба створио Југославију, некажњени, али запамћени ратни
злочини и разарања, током војних операција Првог светског рата и под окупацијом аустроугарских власти, били су други разлог за анимозитете који су успоравали државну интеграцију југословенских народа. Процењује се да је око 14%
становништва, односно 500.000 војника са територија које ће касније припасти
Југославији, било са противничке стране ровова, усмерено против српске војске
и њених савезника. Током Првог светског рата Краљевина Србија изгубила је
28% становништва, односно 1.200.000 људи, од чега 400.000 војника, 150.000
тешко рањених цивила и 114.000 ратних инвалида, а ратна штета износила је 4
милијарде златних франака.16
Више од две деценије монархистичког искуства власти може се у једној
реченици описати као процес сталног нарастања нерешених политичких, наци14
15
16

Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, књ. I, 84, 100,
106, 110, 130, 174–175, 190, 215, 249–250, 333, 361, 365, 374, 383.
Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, књ. I, Београд
1996, 56; Љубомир Петровић, Југословенска држава и друштво у периодици 1920–1941,
55–117.
Љубодраг Димић, Срби и Југославија, Простор, друштво, политика, Поглед с краја
века, 31–32. О броју жртава видети: Мари-Жанин Чалић, Социјална историја Србије
1815–1941, Успорени напредак у индустријализацији, 203–204.

Југословенско друштво између два светска рата

31

оналних, економских, верских и културних сукоба. Елите знања и моћи нису
успеле да пронађу решења за конфликтне ситуације. Анализирајући разлоге нестајања Југославије у Другом светском рату као савременик, политички и национални радник Милан Грол забележио је да је у питању дуг процес којем српски
и други југословенски опредељени политичари нису били дорасли: „Поткопавање темеља југословенске државне заједнице почело је од првог дана државног
живота Југославије, од када је животна мисао на коју је та заједница постављена
постала предмет ситне дневне политике, у рукама једне политичке генерације
проређене, уморне, бескрвне и безидејне, са скученим видицима и бригом о дану и комаду...“17 Супротстављене концепције федералистичког и унитаристичког
унутрашњег уређења Југославије дошле су у сукоб још пре стварања државе.
Компромис флоскуле „троименог народа“ није задовољавао хрватске федералистичке амбиције, али ни српска тежња према унитарној централистичкој држави
није могла бити до краја остварена. Улога српске војске у чину уједињења, преко
сузбијања „превратне анархије“ и заштите простора будуће државе од аспирација
суседних земаља, одредила је методологију стварања Југославије на други начин
од оног који је био предвиђен Крфском декларацијом из 1917. године. Више није могло бити речи о упоредном опстанку Државе СХС и Краљевине Србије до
решавања уставног питања. За разлику од хрватских политичара, српски нису
могли да се сложе ни око начина на који би Срби изван Србије ушли у Југославију. Концепти уједињења Самосталне радикалне странке и будућих војвођанских
демократа нису издржали пробу времена, али разлика у начину уједињења антиципирала је будуће страначке поделе које су негативно утицале на смиривање
политичких тензија у држави и друштву.18
Хрватске и словеначке федералистичке идеје полазиле су од аустроугарског искуства и од заокруживања добитака Загреба и Љубљане преласком у нову
државу. Њихови политичари, а касније и историчари, игнорисали су чињеницу
да су избегли судбину поражених земаља, да је окупација њихових територија
од савезничких трупа кратко трајала, да нису били у обавези да плате ратне репарације, да је политика националног помирења подразумевала заборав ратног
супарништва и злочина без изузетака и да се војни фактор Србије показао доминантнијим у поређењу са дипломатијом Југословенског одбора у току рата.
Двор и поједини српски политичари нису били свесни да је игнорисање било
чијег политичког искуства водило према стварању политичког понора између
припадника наводно јединствене етничке групе Југословена. Разлика између
словеначког и хрватског федералистичког концепта била је у хронологији њихове „државности“. Док су Хрвати државност схватали као наслеђе Средњег века,
Словенци су своју повезали са краткотрајном Државом СХС која је постојала у
међувлашћу између одвајања од Аустро-Угарске и припајања Краљевству, касније Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Словенци су се позивали на постојање
Устава народне владе за Словенију, да је влада водила преговоре са Аустријом и
17
18

Милан Грол, Искушења демократије, Београд 1991, 37.
Љубодраг Димић, Историја српске државности, књ. III, Србија у Југославији, 18–34;
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Италијом, да је као покрајинска власт имала управну и законодавну моћ и да је
руководила војним ефективима. За време демократског периода југословенске
државе словеначки клерикални политичари водили су политику дуплих стандарда. На државном нивоу појачавали су контакте са централистичким партијама Краљевине, док су у Словенији инсистирали на програму аутономије. Представници Словенске људске странке употребљавали су словеначки програм за
аутономију на унутрашњем плану као средство борбе са главним политичким
опонентима либералима који су заступали центристичку верзију јединствене
једнонационалне државе.19
Дубину одсуства познавања међусобних сличности и разлика југословенских народа илуструје и податак да се двојица водећих политичара српског
и хрватског народа Никола Пашић и Стјепан Радић нису међусобно упознали
нити разговарали све до 1925. године. Интеграција није успела да ухвати корен
ни међу политичарима који су обликовали политику својих народа у Југославији
и пре ње. Неповерење према Србима и новој држави брзо се стварало, а тешко
уклањало. Присталице Стјепана Радића, Јосипа Франка и комунисти жељни револуције ширили су низ гласина о наводним намерама Срба да све католике преведу
на православље. Хрватски емигранти, незадовољни Југославијом, већ у другој
половини 1919. планирали су конфедерацију Чехословачке, Мађарске и Аустрије у коју би ушла Југославија, али без Србије. Противници нове државе били су
лојални старој идеји Аустро-Угарске, али је део њих размишљао у оквирима хрватске државности схваћене као територијалне и државне самосталности. Њиховој политичкој филозофији није било стало до чињенице да је проблем етнички
мешовитог становништва могао да ескалира у границама бивших историјских
подела које су доводиле до даљег пражњења етничког простора српског народа.
Идеје федерализма, конфедерације или аутономије Хрватске у границама југословенског простора лако су се могле преокренути у отворени сепаратизам, па
је јасно да идеја хрватског државног права у својој намери није била југословенска, већ је садржавала снажну антијугословенску компоненту.20 Држава је више
пута покушавала да преуређењем административних целина спречи појаву лојалности која није била везана за државу. Покрајински партикуларизам није био
сломљен. Хрватски концепт уговорног односа Србије и Хрватске као две државе
који је водио ка конфедерацији био је политички идеал који није узимао у обзир
ни Словенце нити друге потиснуте или прикривене националности југословенског простора. Избори 1923. године показали су да је хрватско питање постало
политички проблем, а заоштравање односа политичких партија била је позадина
за испољавање незрелости грађанске демократије, политичким системом који
није био способан за равнотежу, поларизацију националних и верских опредељења. Оно што је био хрватски политички циљ – државност унутар Југославије
19
20
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– исказало се са много мање политичке воље и мудрости када је тражено да се
стање у држави врати на 1918. као полазну тачку уз претњу борбе за преуређење државе. Укидање парламентаризма прошло је без почетног хрватског отпора
због веровања да се око хрватских интереса може договорити са владаром без
уплива српске политичке сцене. Ослонац Двора на војску и политичаре под контролом круне, уз ригидан државни апарат и подршку крупног капитала, био је
предуслов за неуспешно пренаглашавање националне нивелације у духу идеје
југословенства. Централизација је добијала на замаху, а политичари и комунисти који су имали снагу да пруже отпор изложени су репресијама и хапшењу.
Упркос причама о српској хегемонији, остаје чињеница да су српска национална свест и идентитет била једнако потиснути као хрватска и словеначка, али су
навике да се на владајућу номенклатуру гледа као на производ српске нације и
даље водиле сукобу хрватских и словеначких сепаратизама са српским пројектом југословенске државе. Пројекат је претрпео озбиљан ударац чињеницом
да пресецањем политичког живота није стављена тачка на размирице и захтеве
који су водили политичком преуређењу државног простора. Притисак на испољавање хрватског и словеначког националног идентитета дао је замаха мржњи
према српству и југословенству, а српско поистовећивање са државом сматрано
је доказом народне хегемоније. Одбијање да се размишља о туђим интересима
било је праћено неспособношћу за постизање компромиса.21
Промена политичког курса под владом Милана Стојадиновића значила је
мање агресивно настојање да се Хрвати, пошто су Словенци и муслимани ушли
у владу, натерају на попуштање у замену за министарске мандате. У исто време,
Хрвати су тражећи савезнике инсистирали на одвајању Војводине од Србије у
идеолошком, политичком и економском смислу, пружајући подршку идеји војвођанске аутономије и повезујући се са црногорским и македонским сепаратистима.
Други део те политике односио се на покушај стварања што већег раздора међу
српским политичким странкама како не би дошло до чврсте српске политике
као реакције на хрватске захтеве. У суштини, Хрвати су желели двојну државу
по угледу на Аустро-Угарску чије би унутрашње границе биле на Дрини, Сави
и Дунаву. Били су спремни и на издвајање из Југославије уколико њихови политички и национални циљеви не би били испоштовани. Српске политичке снаге,
окупљене у Удруженој опозицији, осим супротстављања владиној политици нису имале много тога заједничког, а њихова државотворност чинила је тешким
и неизвесним било какво споразумевање са Хрватима. Тих година отворено се
причало о хрватском бојкоту државе. Идеју федералне реорганизације државе
подржавали су комунисти и аутономашки војвођански фронт. Споразум Цветковић–Мачек 1939. био је у знаку преуређења државе стварањем Бановине Хрватске
као посебне територијалне целине. Њене границе нису биле утврђене, а у рукама
хрватских политичара нашли су се бројни ресори којима су могли да управљају:
21

Љубодраг Димић, Историја српске државности, књ. III, Србија у Југославији, 115, 119,
121, 133, 139, 142, 153, 157, 160, 167–168, 169, 173, 191–192; Mira Radojević, Udružena
opozicija 1935–1939, Beograd 1994, 128–140, 151–164, 185–187, 197–200.
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од пољопривреде преко трговине, социјалне и здравствене политике, грађевина,
физичког васпитања, рудника, просветне и унутрашње политике. Споразум је био
недовршен у области финансија, а управну власт краља на територији бановине
вршио је бан са одговорношћу владару и хрватском Сабору. Као резултат договора, Хрвати су добили министарске и потпредседничке функције у влади. Тако
је отворено и српско питање у Југославији, а догађаји из Другог светског рата и
стварање НДХ показаће колико су Хрвати били спремни да испоштују државу у
којој су добили максималне политичке и територијалне бенефиције.22
Македонско искуство са Југославијом између светских ратова почивало
је на националној и политичкој мимикрији. Заблуде српске етнографије, која је
македонским Словенима приписивала српски карактер или је називала аморфном масом без националног идентитета, доносиле су југословенској држави баласт уверења да је Моравско-вардарска долина једина геостратешка формација
у којој је државни живот на Балкану могућ на солидним основама. Стално се
говорило да је Јужна Србија национално језгро српског народа, иако је 76,3% сеоског становништва у Македонији поседовало навику покорности према трупама и државама које су њом владале. Честе промене странака на власти и њихови
међусобни договори око питања ко треба да држи ресор министра унутрашњих
послова спречавали су стабилизацију прилика у овом делу земље. Живело се у
атмосфери сталног насиља чиновништва са једне, оружаних комитских група
са друге и полицијских одреда жандармерије са треће стране. Чиновници послати да спроводе државну политику нису били на висини задатка јер су упадали у
мрежу самовоље репресије и корупције, а напори посланика Народне скупштине да утичу на побољшање ситуације нису давали резултате. Политика државе
била је у знаку наглашавања рањивости Јужне Србије у подручјима пропаганде
и политичких утицаја. Негативна селекција управног апарата створила је психозу у којој су полицијске снаге имале највећи ауторитет.23
Политичке елите, под утицајем партијских и идеолошких трвења, борбе за утицај ванпарламентарних и парламентарних носилаца моћи, изборног
тероризма полиције и паравојних структура, претерано честих промена влада и
окупиране чувањем посланичких мандата, нису поседовале велику свест о државним интересима, али ни о интересима народа који су живели у Југославији.
Елементарна култура односа према политичким опонентима у Скупштини готово да није постојала. Атмосфера жестоких обрачуна кулминирала је вербалним
и физичким обрачунима, а касније и атентатима. Ниска политичка култура југословенских грађана утицала је на везивање гласачког тела за лидере странака,
који унутар српског етничког простора нису успели да окупе народне масе око
националних и заједничких политичких циљева, што је успело Хрватима који
су се претворили од критичара државног уређења у критичаре постојања Југославије. Њихово искуство федерализма и аутономија одбачено је из неповерења
према децентрализацији као систему вредности наслеђеном из аустроугарског
22
23

Isto.
Vladan Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929, Makedonija, Sandžak,
Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS, 47, 65, 72–73, 80, 104.
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времена власти над југословенским територијама, а њени заговорници проглашени су непријатељима државе. Политичко-партијске комбинације неочекиваних и непринципијелних коалиција прикривале су мањак реалности програма
неких странака и укупну неспособност политичких елита да се у програмима
и политичкој пракси усмере према решавањима социјално-економских питања.
По усвојеним принципима Видовданског устава из 1921, краљ није имао обавезу
да поштује изборну вољу бирача приликом формирања владе, а сазивање и распуштање парламента зависило је од његове воље. Ресори војске, иностраних и
унутрашњих послова били су у рукама владара током низа година. Двор се увек
постављао као надмоћан фактор игноришући принципе демократије.24
Камен спотицања било је и религиозно искуство, нетрпељиво према другим верама и оптерећујуће за мултиконфесионално друштво у настајању. Пред
Други светски рат процењивало се да је од 15.781.000 држављана Југославије
8 милиона било православне вероисповести, 5 милиона католичке и 1.750.000
муслиманских верника. Друге вере биле су заступљене у малом проценту.25 Мултиконфесионалност, нерадо признавана мултиетничност, уз изражени просторно ограничавајући карактер утицаја већине политичких странака, стварали су
одбрамбену навику државних власти да не трпе подељене лојалности између
државе и политике услед страха од стварних или замишљених сепаратизама.
Насилна смена власти била је опсесија политичких врхова од које су страховали
или којој су се надали људи разних политичких усмерења још од 1920. године.
Очекивања социјалних или националних револуција нису била испуњена, али су
доприносила патологији страначких, националних, верских и политичких сукоба различитих интензитета. Једна од последица остварених пројугословенских
циљева била је што се заштита српских националних интереса дуго времена
чинила непотребном.26 Баријере неповерења и одсуства познавања различитих
менталитета и цивилизацијски сукоби у свакодневном животу мешовитих средина, биле су полигони за испољавање разних облика нетрпељивости које су
подривале идеологију југословенства и саму државу.

Друштвене групе и слојеви
Социјална искуства српског друштва била су оптерећена распадом традиционалних вредности. Породичне задруге и проширена сеоска породице су
нестајале, а сукоб генерација доприносио је појави друштвеног индивидуализма.
Еманципација жене смањивала је бројност породице, а број разведених брако24
25
26

Упоредити: Љубодраг Димић, Историја српске државности, књ. III, Србија у Југославији; Đorđe Stanković, Nikola Pašić, saveznici i stvaranje Jugoslavije; Branko Petranović,
Istorija Jugoslavije 1918–1988, knj. I; Mira Radojević, Udružena opozicija 1935–1939.
Михаило Радовановић, Југославија, географско-статистичка и етнографска студија
о броју Срба и Хрвата, Српски књижевни гласник, књ. LVIII, бр. 6, 16. новембар 1939,
350–355.
Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, Заноси, књ. 1, Београд 1997, 149–151; Milan
Stojadinović, Ni rat ni pakt, Jugoslavija između dva rata, Rijeka 1970, 162; Љубодраг Димић,
Срби и Југославија, Простор, друштво, политика, Поглед с краја века, 36.
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ва био је у порасту. Неквалификоване раднице, упркос стигматизацији неудатих
мајки, рађале су 40% ванбрачне деце.27
Структура занимања становништва показује зашто је друштво било наклоњено традиционалним вредностима. Нешто више од два милиона људи 1921.
године живело је у градовима, а преко девет милиона на селу. Преостале класе и
занимања бавиле су се индустријом и занатима (9,91% током 1921. односно 11%
у 1931), трговином, кредитима и саобраћајем (4,35% током 1921. односно 4,85%
у 1931). Још мањи проценат становништва радио је у јавном сектору, слободним
занимањима и војсци (3,80% током 1921. односно 4,08% у 1931) а остале професије биле су у повоју (3,07% током 1921. односно 3,49% у 1931. години).28
Сељаштво нове државе имало је низ свакодневних брига везаних за свој
опстанак. Простор око сеоских заједница био је у функцији искоришћавања земљишта до потпуног исцрпљивања тла. Хронолошки мерено, у технологији и
животним навикама, образовању и хигијени, заостајало се читав век за модерним
државама. Новчана и натурална привреда, феудалне структуре и замеци модерног
капитализма прожимали су се стварајући екстремне контрасте. Село се тешко
отварало према новим искуствима. Иако је Први светски рат извршио снажан
просторни утицај на српско становништво и војску одводећи један део њих изван граница Србије у избеглиштво и на Солунски фронт, остаје чињеница да је
само 7,6% људи у Југославији познавало друге крајеве и људе за које нису били
везани рођењем. У периоду од 23 године, само је око милион људи кренуло из
села ка урбаним срединама. Било је то друштво спорих транзиционих кретања.
Мали поседи земље, пошто је 67% домаћинстава државе имало мање од 5 ха,
стварали су слику оскудног живота и сиромаштва. Србија је била пример аграрног друштва, јер је по попису из 1921. године 85,71% становништва живело у
селима. У том делу земље три године после завршетка Првог светског рата још
није био успостављен ранији однос урбаног и руралног становништва, јер је грађана било 6,26% мање у односу на предратно време. Од укупно 2.424.006 грађана у Југославији њих 1.193.414 живело је у Србији. У првој деценији живота у
Југославији број ситних сеоских поседа у српским крајевима повећавао се брзим
темпом. У Северној Србији 1931. година пописано је 20,47% више домаћинстава
него деценију раније, а то је био показатељ успореног развоја градова. Просечан
посед у Србији био је 5,43 ха, што значи да је био већи од осталог дела Југославије где је износио 5,32 ха. Ти поседи нису били профитабилни. Патријархални
параметри друштвених вредности ометали су социјални развој. У Србији је само 46,39% становништва 1931. године остваривало зараду, док је тај проценат за
остатак земље износио 48,80%. Број запослених жена у Србији био је 32,48%, а
у другим крајевима државе износио је 33,98%. Док је број надничара и слугу у
држави износио 11,23% запослених, њихов број у Србији са 3,47% био је далеко
нижи од просечног. Зато је рад чланова сеоске породице био предуслов за прежи27
28
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вљавање. Висок ниво потрошње семена током ручне сетве тражио је одрицања
од рационалне исхране. У аграрној производњи ђубриво се незнатно користило,
па и принос од 11 метричких центи по хектару био нижи од већине развијених
европских држава. Последице технолошког заостајања била су пресудне за 4,5
милиона југословенских становника који су се суочавали са недостатком хране
и аграрном пренасељеношћу. Одсуство већих социјалних тензија у руралном
подручју плаћено је сиромаштвом најбројније популације.29
Свакодневни живот на селу није могао да буде квалитетан. Оскудевало
се у рубљу, одећи, обући, хигијенским средствима и лековима. Туберкулоза, лепра, сифилис и друге заразне болести откривале су слику недовољне здравствене
просвећености у условима када је мали број лекара могао да пружи помоћ или
превентивно делује на ширењу свести о здравственој заштити. Зато је сујеверје
народних представа о лечењу претежно доприносило повећању смртности и од
оних болести које су се могле лечити.30 Засебни кревети и собе за појединце биле су реткост и у градовима, па је суживот болесника са здравим особама доприносио опадању здравља његове околине.31 Проблеми становања показивали су
многострана искуства живљења у затвореним просторима. Земунице, колибе од
трава и глине, камене куће и савремени материјали за зидање упоредо су опстојавали на југословенском тлу. Модеран начин подизања стамбених јединица био
је у контрасту са одсуством хигијенских навика људи.32 Живело се без општих
начела и сређених решења која би уклонила ефекте цивилизацијских, културних
и религијских неравномерности и омогућила једнообразно приступање проблему
становања.33 Основни проблеми сељаштва кроз целу историју Краљевине остали су неизмењени. Ниска цена пољопривредних производа утицала је на малу
куповну моћ индустријских артикала, спречавајући људе на ивици егзистенције
да редовно измирују пореске намете. Село се у напору преживљавања морало
задуживати, па је отплата дугова постајала горући проблем државне политике.
У исто време велики део државног буџета одлазио је на плате чиновништва, а
не на сузбијање последица агротехничке заосталости и повећање производње.
Склоност корупционашким аферама и навика подмићивања раширена у структурама моћи неповољно је утицала на озбиљност са којом су се власти бавиле
основним економским питањима битним за развој.34
29
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Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, књ. I, 139.
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Политизована и по националном кључу створена свест о елитама постепено је расла у југословенским срединама. Публикација Ко је ко у Југославији
оставила је занимљиве трагове о друштву и времену у коме се живело. Међу
становништвом током 1928. године налазила су се 2.044 појединца за које се
сматрало да припадају утицајним слојевима државе и друштва. Слика јавних
радника није била неутрална. Носила је укодирану политичку и социјалну поруку културне супремације Хрвата и у стварности непостојећег преовлађивања
германских над француским културним круговима. Приметно је да су постојале
прикривене форме дискриминације српског народа. Док се хрватским писцима
у биографијама уредно регистровао податак да су чланови друштва хрватских
књижевника, дотле се из биографија српских писаца стално изостављао податак
о еснафском удруживању и тако се стварао утисак о њиховој културној слабости.
Тенденција прикривања општих биографских података народних посланика и
познатих политичких личности указује на хтење прикривања интелектуалног и
моралног живота особа, које нису одговарале уобичајеним представама о народним представницима, већ су на своје функције доспевале захваљујући послушности према вођама и партијским номенклатурама. Друштвени заборав, намењен
појединцима који су се усуђивали да пркосе структурама моћи у свим епохама,
преокретао се у значењу прикривањем приватног живота и недоличности јавних личности у политици. Живописне биографије ретких политичара који су се
усудили да их објаве кулминирале су невероватним подацима Ферата бега Драге, који се сматрао аустријским човеком и у току Првог светског рата обављао
дужност председника општине Косовска Митровица. Проглашен одметником
на крају рата, са затворским стажом од три године, нашао се у збирци чувених
личности Југославије, посебно истичући да му је занимање рентијер иако је био
вођа Џемијета, странке која је окупљала муслимане из Јужне Србије. Био је оптужен за убиство 18 Срба у току рата и покушај убиства више њих, такође и за
утају државних средстава и борбу против српске војске. Поред несумњивих доказа забележених фотографијама суд је одлагао суђење неколико година да би
га 1926. осудили на 20 година робије. Ослобођен је на основу политичког договора.35 Међу куриозитете простора и времена треба убројати и моћ Глише Елезовића у просветним круговима. Био је начелник Одељења за основну наставу
Министарства просвете, без универзитетског образовања, са похађањем гимназија у Солуну и Цариграду. То га није омело да буде професор у више гимназија
на југу Србије и управитељ учитељске школе у Скопљу.36 Све те личности биле
су део гломазног бирократизованог система управљања државом.
Бирократија државе била је у порасту, упркос светској и југословенској
економској кризи. Међу државним чиновницима током 1930/31. године налазило се 139.518 људи, што је било за 10.639 особа више у поређењу са 1929/1930.
годином. Делили су се на министре, затим на чиновнике I, II и III категорије,
35
36

О Ферату Драги видети: Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd–Zagreb 1928, 34; Vladan Jovanović,
Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929, Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u
Kraljevini SHS, 107–108.
Биографију Глише Елезовића видети у: Ko je ko u Jugoslaviji, 33.
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званичнике, дневничаре, служитеље и остале. Преовладавало је чиновништво II
категорије са 37.337 запослених 1929/30. године, односно 39.129 током 1930/31.
године. Само за плате свих чиновника 1931. издвајало се 1.707.256.310 динара
из буџета. Пред крај међуратног периода било је око 300.000 чиновника, од чега трећина у служби државе. Универзитете је сваке године завршавало 1.500
људи, од којих многи нису могли наћи адекватну државну службу. Закони су
предвиђали политичку неутралност и економску зависност државних чиновника од послодавца, са изузетком лекара који су државни посао могли допуњавати
приватном праксом. Сталност у служби била је ретка, а чак је и приватни живот
могао бити разлог за губљење посла. Честе промене места боравка и премештања, по награди или по казни, нису одговарали приватном животу, нити стварању
чврстих социјалних веза. Политички обрачуни доводили су до премештања „по
потреби службе“ више хиљада чиновника због припадности ривалским странкама. Политичка подобност била је последица уверења да су чиновници дужни да
служе власти, док се о служби држави није много размишљало. Међу државним
чиновницима нашла се већина (64,5%) писаца и публициста Краљевине, од чега
25% у просветним делатностима. Чиновништво запослено у приватном сектору
имало је сразмерно низак стандард. Говорило се да је особље запослено у банкама имало ниске плате, па зато и не чуди што су зараде чиновника у трговини
и индустрији биле за свега неколико стотина динара више од радничких плата.
Просек је био 1.500 динара месечно, а трговачки помоћници могли су рачунати
на бедна примања која нису могла достићи ни плату квалификованог радника.
Заједничко искуство радницима и приватном чиновништву био је покушај послодаваца да обема категоријама запослених радно време буде између 8 и 12 часова
дневно, док су трговачки помоћници морали да раде и до 15 часова на дан.37
Културна елита је највећим делом била економски зависна од државних
примања. Стваралачку интелигенцију којој су уметности или адвокатура биле
једини извор средстава за живот, подведену под официјелну статистичку категорију „слободних интелектуалних професија“, 1931. године није чинило више од
0,2% или 12.057 људи. Број књижевника међу њима није био већи од 4–5%. Око
76,2% ликовних стваралаца радило је у просвети, док су преостали били стручни
сарадници разних државних и културних институција. Мање од 10% музичара и
композитора зарађивало је изван државног чиновничког апарата. Статус других
интелектуалаца утицао је и на егзистенцију позоришних уметника. Од 1918. године заснивали су привремене радне односе, у функцији представа. Током друге
деценије југословенске државе, популарни уметници изборили су се за чиновнички статус, мада су таква решења изазивала револт позоришних људи који су
сматрали да ће се таква политика негативно одразити на уметничке домете.38
37
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Kraljevina Jugoslavija, Statistički godišnjak, knj. II, 452–453; Milosav Janićijević, Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije, Beograd 1984, 32–45; Radnička pitanja u Srbiji, Izveštaj Beogradske radničke komore za godine 1932–1936, Beograd 1938, 116; Милан Ристовић
(прир.), Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд 2007, 479–504.
Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knj. IV, Sarajevo 1940,
2–23; Milosav Janićijević, Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije, 27, 37–38.
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Једна од последица опоравка економије после ратних разарања било је
повећање индустријских капацитета и броја предузећа, у чему су западни делови државе стекли предност над Србијом. За пет година од стварања државе Словенци и Хрвати створили су 47%, односно 37%, свих индустријских предузећа
међуратне Југославије. Током 1923. године у систему осигурања нашло се 44.379
рудара, 65.000 радника у сектору саобраћаја, а 469.206 особа било је у функцији
радника или службеника других профила. Број социјално осигураних особа може послужити као индикатор развоја ове социјалне групе. Преко 400.000 људи
радило је током 1923. године, а 16 година касније 1939. тај број повећао се на
728.494 особе. У истом периоду порастао је број запослених жена, са 85.223 на
195.925 осигураница.39 Око 10–11% становништва живело је од индустријске производње. На подручју Србије 6,85% становништва, по попису из 1931. године,
припадало је категорији радника у индустрији, занатству и рударству. Укупно
радничко тело Србије обухватало је преко 100.000 радника од 937.311 радно активних становника у групи у којој су се налазили и закупци, самостални чиновници, службеници, надничари, слуге, шегрти и чланови породице који су имали
помоћну радну улогу у послу. Између 1910. и 1928. године Србија је добила пет
пута већу социјалну групу радника, па је и број индустријских радника порастао за пет пута док се број занатских повећао за три пута. Били су запослени у
низу индустријских грана које су се делиле по традиционалним секторима: израда и обрада текстила, саобраћај, угоститељство и прехрамбена производња,
добијање и прерада коже, грађевинарство, трговина, обрада метала, рударство и
топионичарство, добијање и прерада дрвета, добијање и прерада камена, добијање и прерада папира, типографије и разно. По квалификацијама 1928. године у
Србији је било само 7% висококвалификованих радника. Већина их је припадала квалификованим радницима који су тада чинили 51% свих запослених, док
је 23% имало звање полуквалификованих, а 19% није имало квалификације. Њихова старосна структура сведочи да су је претежно чинили млади људи: 39,7%
имало је до 29 година, 25% од 30 до 39 година, 21,2% између 40–49, а само 14%
имало је између 50–59 година.40
Време диктатуре интегралног југословенства поклопило се са економским проблемима државе и опадањем стандарда радништва. Мада је законским
нормама предвиђено да радно време траје осам сати, ниска примања присиљавала су раднике да плате повећавају прековременим радом. У великим предузећима радило се са тенденцијом продужења радног времена на 10 сати. У занатским радионицама радно време је било два сата дуже него у фабрикама, али је
из праксе односа послодавца и радника постепено ишчезла норма плаћања прековременог рада иако је по закону послодавац био дужан да за тај рад исплати
запосленом суму за 50% већу од нормалне наднице. Установе радничке заштите
између 1929–1935. много хиљада пута интервенисале су да би заштитили угрожена права запослених. Куриозитет је да је веома мали број интервенција као повод
39
40

Мари-Жанин Чалић, Социјална историја Србије 1815–1941, 209, 218, 221.
Milosav Janićijević, Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije, 27, 31; Петар Милосављевић, Положај радничке класе Србије 1919–1929, 17, 19, 21, 22, 24.

Југословенско друштво између два светска рата

41

имао нехигијенске услове у радионицама, несрећне случајеве на раду или отпуштање са посла због редукције радних места. Највећи број интервенција односио
се на прекорачење радног времена, навике послодаваца да не признају радничке
поверенике као органе заштите, а много случајева односило се на моменталан
незаконит прекид радног односа и на нередовну исплату зарада. Штрајкови и
обуставе рада нису се високо котирали на лествици узрока сукоба послодаваца
и запослених. Светска економска криза, утичући на Југославију, довела је до повећања броја запослених жена. Жене су биле мање плаћене за исти посао тако
да је долазило до пада обезбеђене радничке наднице. То је утицало и на смањење животног стандарда породице радника. Просек наднице за целу земљу био
је 21,72 динара, али је по градовима стање било другачије. Радник у Београду
радио је за 23,89 динара, Скопљу 16,75, Нишу 16,43 динара. Чак су и поборници система радничке заштите веровали да је живот индустријског радника био
знатно неповољнији од положаја занатлија, па су то илустровали чињеницом да
је радник био у ситуацији да извози само 5% индустријских производа док су
структуру извоза претежно чиниле аграрне сировине. Карактеристика кризних
времена у Југославији била је опадање цена свих артикала, које је пратило још
веће опадање личног дохотка. Реална плата опала је за две петине, а цене тек за
једну осмину. Радник самац у Београду 1931. године за себе је месечно трошио
745,26 динара. Четворочлана радничка породица да би преживела морала је да
заради 1892,34 динара месечно. Минималан буџет самца у Југославији неколико
година касније највише је оптерећивала храна на коју је трошио 45% зараде. На
кирију је одлазило 19%, одећу 21,3%, а огрев и струју 5,7%. За друге животне
потребе остајало му је око 9% примања. Само у Београду радник који је 1931.
године зарађивао 31,16 динара током 1936. године могао је свој рад наплатити
24,12 динара, а то говори о искушењима опадања животног стандарда. Као резултат материјалне беде појавиле су се болести сиромаштва. Иако се број радника у
систему осигурања између 1933–1935. повећао за само 3%, потребе за лечењем
исказивале су пораст од 44%. Један од разлога за повећану здравствену негу крио
се у нездравим становима у којима је живела радничка класа. Анкете из тог времена показују да је 87% стамбених јединица грађено од лошег материјала, да је
њих 50,50% било недовољно осветљено, да се у 48,3% случајева налазила влага
док је чак 69% станова оцењено као загађено и нехигијенско место за живот. На
једну просторију у стану долазило је 3,75 особа које су у једнособним становима
могле рачунати на само 5,05 кубних метара ваздуха за дисање. Унија за заштиту
југословенске деце тврдила је да је у Београду постојало 91,5% нездравих станова. Хране није било довољно за све становнике, па је преко 50.000 људи само
у Београду било на ивици глади.41
Била је то позадина околности које су довеле до ситуације да је број болесника на 100 радника пао са 45,2 на 38,8% у поређењу са временом пре Првог
41

Milica Milenković, Radničke socijalne ustanove i socijalni položaj radničke klase u Srbiji od
1929. do 1935. godine, Tokovi, br. 1–2, Beograd 1992, 88, 91, 94; Radnička pitanja u Srbiji,
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светског рата, али је број смртних случајева порастао са 5,4 на 6,5 промила осигураних радника. Од болести највише раширена била је туберкулоза разних органа због које је боловање 1926. просечно трајало 19,4 дана, што је било велико
повећање у односу на 17,7 дана колико је било забележено 1913. године.42 Ризик
хемијске индустрије био је екстреман пошто је 61,3% осигураних радника било болесно, следила је индустрија камена и земље у којој је проценат оболелих
био 58,2%. Трећа по опасности била је индустрија дрвета и кости са 56,4% болесних осигураника. У области саобраћаја долазило је до пада процената несрећа
и болести тако да је њихов проценат био 46,4% обољења. О животним условима радништва индиректно сведочи и податак да је 4,1% свих смртних случајева
било проузроковано физичким насиљем, односно убиствима и самоубиствима.
Једанаест година касније број осигураних радника повећао се на 680.011 од чега
је било 179.376 жена. Неспособност за рад постојала је све чешћа појава, тако
да је 1937. године било 360.284 онеспособљена радника што је представљало
увећање у односу на претходну годину за 66,062 или 22,45%. Туберкулоза је и
даље била главни узрок смртности радника, а посебно туберкулоза плућа, да би
тек после дошле повреде на раду. Годишње је од туберкулозе оболевало 200.000
људи, а 50.000 је умирало од последица те болести. Запуштеност радионица и
фабрика у здравственом смислу илуструје податак да су предузећа у Југославији, нарочито она средња и мала, била у дефициту уобичајене здравствене робе
као што је била посуда за пљување, а неке индустрије, као што су биле циглане,
млинови и пилане нису имали понекад ни пијаћу воду док су тоалети, тамо где
их је било, одржавани на изузетно ниском нивоу.43 Међу најтежим пословима
за раднике налазили су се рударски. На том послу радило је преко 40.000 људи,
али је број запослених варирао из године у годину. Њихова нормативна заштита
припадала је застарелом законодавству из 19. века, а њихов систем осигурања налазио се изван редовних токова заштите радника. Зависили су од колегијалности
других рудара и особља у рудницима који су један део свог новца одвајали за социјална давања. За девет година само на подручју које су покривале београдске
институције за осигурање рудара десило се 11.019 несрећа у којима је погинуло
193, тешко повређених било је 665, а лакше 10.171 рудара.44
Није само општа здравствена политика била непознаница за фирме несклоне заштити радника. Ни професионална обољења, па ни тровања на радном
42
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месту нису се пријављивала институцијама за осигурање радника, иако су лекари
добили наређења да ризична предузећа морају подвргавати хигијенском надзору.
Било је и опирања радника заштитним мерама на послу, посебно у ливницама, јер
радници нису хтели да носе заштитну обућу. Заштита на раду није била довољно
развијена тако да је током 1937. године Средишњи уред за осигурање радника
морао 772 пута да опомиње разна предузећа због помањкања заштитних мера.
Констатације и критике инспектора рада остајале су без ефекта, јер се власници
нису трудили да поправе затечено стање нити су судске власти у већини случајева
изрицале било какву казну. У области једне неидентификоване инспекције рада
за три године од 1928–1930. десила су се 482 смртна случаја на послу, а 27.401
радник био је теже повређен. Део несрећа на раду треба приписати неискуству
радника са машинама, јер су најчешће били са села и изложени брзом темпу рада, па није чудо да је између 1931–1935. пријављено 72.538 несрећа на раду.
Укупна слика друштва одавала је напетости поларизације између ситуираних политичара и богаташа насупрот економски угроженим већинским
слојевима сељака и грађана. Политичке тензије само су доприносиле психози
привремености државе и њених вредности. Историјска функција Југославије у
20. веку у таквим приликама и сукобима била је ограничена на убрзавање стицања свести о парцијалним етничким идентитетима народа који су у њу ушли,
а спољнополитички утицај на настанак и нестанак државе био је само једна од
фаза борби великих сила за моћ и утицај на Балкану и у свету.

44

Љубомир Петровић

Историја 20. века, 2/2008

Ljubomir Petrović

YUGOSLAV SOCIETY IN THE INTERWAR PERIOD
Summary
Before the creation of the Yugoslav state, Yugoslav idea was European by its character, but had a few loyal followers. Nations of the new state had different traditions as their
ideas of statehood developed under dissimilar historical and social circumstances. Their ideas on the political structure of Yugoslavia ere also differing, as well as their mentalities and
lifestyles. The stability of the community was undermined and endangered by both Marxist
and nationalist groups. Their strength grew as none of the large social groups of the interwar
Yugoslavia (peasants, industrial workers, the elite of knowledge) was privileged. The poverty
in the agrarian sector and pitfalls of the agrarian reform, underdeveloped industry, low standard and wages were social problems which could not get on the agenda burdened with political struggles on the composition of the state. Religiously, culturally and ethnically mixed
communities were not incited to nurture a positive perception of their differences. Constant
prospects of change of the composition of the state and rupture in its democratic development
was leading towards the collapse of the state and of the idea on the single Yugoslav nation.
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СПОЉНА ПОЛИТИКА КРАЉЕВИНЕ
СХС/ЈУГОСЛАВИЈЕ 1918–1941*
АПСТРАКТ: Крајем октобра 1918, пошто је постало јасно да Централне
силе неће још дуго пружати отпор, у дворцу Тријанон крај Париза састали
су се представници Антанте и придружених сила да би разговарали о новонасталој ситуацији. Већ тада су се испољиле две чињенице од највећег значаја за будућност: да ће одлуке о основама међународног живота остати
у искључивој надлежности великих сила и да је ради изналажења решења
актуелних проблема неопходно усаглашавање 14 тачака америчког председника Вудроа Вилсона, који је одлучно одбацио закулисне договоре и тајне
уговоре склопљене током рата.

У „НОВОМ ЕВРОПСКОМ ПОРЕТКУ“
Конференција мира састала се у Паризу, јануара 1919. Био је то скуп
победничких држава на коме, осим побеђених, нису могле учествовати и неке
заинтересоване неутралне земље, пре свега руски (совјетски) представници.
Конференција мира је за сваку побеђену државу израдила посебне услове мира,
али је мировни уговор са Немачком, који је први донет и потписан, послужио
као узор свим другим уговорима. Пошто је церемонија потписивања мировних
уговора обављена у различитим париским дворцима, уговори су добили имена
по њима (Версај, Сен Жермен, Неј, Тријанон и Севр).1
Политички лик Европе после преломних година Првог светског рата био
је сасвим другачији од онога од пре 1914. године. Велика промена више је била
последица унутрашњих кретања него ратног исхода. Социјалне и националне
револуције, као и тешки унутрашњи обрачуни, довели су до великих политич*

1

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије
1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
Andrej Mitrović, Vreme netrpeljivih. Politička istorija velikih država Evrope 1919–1939, Podgorica 1998, 17, 31–32.
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ких промена, до распада држава и повлачења нових граница, промена облика
владавине и пада династија које су вековима владале. Уместо 28 држава, сада
се на Старом континенту простирало 33. Од некада моћних царевина једино је
Турска одржала своју европску територију, али је претрпела велике губитке у
Африци и Азији.
Распадом Хабзбуршког царства највише нових граница настало је у
подручју средњег Дунава. Из некадашњих језгара Двојне монархије створене
су две националне државе: Мађарска (нешто више од 8 милиона становника) и
Аустрија (око 6,5 милиона становника). Велико територијално увећање доживела је Румунија (16,5 милиона становника). Створена је и Чехословачка, а Пољска
је обновљена на својој историјској територији. Од Немачке је добила Познањ и
западну Пруску; од Русије област средње Висле са Варшавом, затим Вилну, Бјелисток, Брест-Литовск и Ковно, а од некадашњих аустријских земаља Галицију.
Тако је постала једна од највећих европских држава.
У осталим пределима југоисточне Европе углавном је остала ситуација
створена Балканским ратовима. Бугарска је имала око 5 милиона становника,
што је било мање него уочи рата јер је морала да прихвати извесну корекцију
граница у корист Краљевине СХС. Сличан број становника, са нешто мало већом
површином, имала је и Грчка. После велике међународне борбе око њених области, у којој су учествовали сви њени копнени и прекоморски суседи, Албанија
је успела да очува територије које су јој признате на Лондонској конференцији
1913. Ова мала држава у врлетном балканском крају имала је 1923. нешто више
од 800.000 становника. Тако је на простору између Беча и Истанбула лежало чак
осам држава, а непун век раније само две (Турска и Аустријско царство).
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца била је балканска и централноевропска држава која се простирала на 248.250 км,2 од масива Алпа на северу до
реке Вардар на југу, са преко 12 милиона становника. Уколико узмемо у обзир
национални идентитет као један од основа спољне политике једне државе,2 можемо се запитати у којој мери је постојао „југословенски“ идентитет непосредно
после рата и колики је био степен националне повезаности у Краљевини. Или,
још уопштеније, које су биле дубинске снаге које су условљавале и ограничавале спољнополитичке амбиције нове Краљевине?
На крају Првог светског рата Краљевина СХС изгледала је као етнички
и верски хетерогена држава. Осим Срба, Хрвата и Словенаца, бројала је око два
милиона несловенске популације, што је износило 17% укупног броја становника, а то је однос „мањина“ испод оног у Румунији (24,5%), Пољској (31%) и Чехословачкој (35,5%). Међутим, многе мањине у Краљевини – Мађари, Немци,
Албанци, Италијани – живеле су у контакту са својим националним државама
одакле су потицали могућности и покушаји иредентизма свих врста. Срби и Хрвати су били пописани заједно према језику иако је, према вероисповести, било
око 45% Срба и око 25% Хрвата од укупног броја становника. Словени из Македоније бројани су као Срби, а међу муслиманима из Босне и Херцеговине било
2

О односу спољне и унутрашње политике уопште видети: Politique intérieure et politique
étrangère de Pierre Milza dans René Rémond, Pour une histoire politique, Paris 1996, 315–343.
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је немогуће издвојити колико је било Срба, а колико Хрвата.3 Први пут после
неколико векова, сви Срби су били уједињени у заједничкој држави.
Препреку политичком животу нове државе представљало је дуго одсуство
новог устава. У Крфској декларацији је дефинисано да ће облик владавине бити
наследна, парламентарна монархија под династијом Карађорђевића. Градитељ
нове јужнословенске државе у оснивању био је, дакле, принц-наследник Србије Александар Карађорђевић. Регент од 1914. године на месту свога оца Петра
I, ослабљеног болешћу, показао је током рата велику снагу и истрајност: српски
патриота, имао је пуно поверење у своју војску да ће бити у стању да створи
чврсту државну творевину. После смрти краља Петра I, у августу 1921, он је постао Александар I, кога су присталице окарактерисале као „краља витеза, Ујединитеља“. Краљ је желео да се ожени француском принцезом, али пошто га је
одбила принцеза Орлеанска, ћерка војводе д’ Гиза (de Guise), коју је предлагао
француски посланик Фонтене настојећи да тим браком осигура француски утицај у Краљевини, он се оженио румунском принцезом Маријом, ћерком краља
Фердинанда Хоенцолерна. У спољној политици, краљ Александар је првенствено желео да се ослони на савезницу из рата, Француску, чију је културу волео и
познавао: уосталом, боље је говорио француски него српски језик. У Италији,
са њеним претензијама на Балкану, видео је главног непријатеља Краљевине и
страховао је од евентуалног поновног уздизања Аустро-Угарске. Његова замисао
централизоване државе била је заснована на француским узорима.4
Нова Краљевина је наследила шест различитих царинских зона, пет валута, четири железничка и три банкарска система.5 Рат је узбуркао демографску
равнотежу и нанео озбиљне материјалне штете у региону. Међутим, све области
нове Краљевине нису претрпеле исте губитке: постојала је разлика између региона предратне Србије и бивших јужнословенских провинција Аустро-Угарске.
Србија је земља која је, пропорционално укупном броју становника, изгубила
највише људи од свих земаља учесница у рату. Око милион душа, што је више од
20% популације, нестало је у борби.6 Од 700.000 мобилисаних погинуло је око
370.000 војника, што је више од половине. Том броју треба додати око 600.000
цивила који су изгубили живот у зонама војног деловања, током непријатељске
окупације и у епидемијама. Ове чињенице су одговорне за празнине у генерацијама што ће се осетити тридесетих година 20. века (стопа склопљених бракова
опала је са 13% 1921. године на 7,7% 1933. године за читаву Краљевину СХС).
Србија је, према томе, много пропатила због последица Првог светског рата током којег је потпуно исцрпљена. Земља је претрпела бројна разарања услед војних операција на својој територији. Градови су били посебно погођени. Губици
3
4
5
6

Према првом званичном попису у новој држави од 31. јануара 1921.
Dušan Bataković, Yougoslavie-nations, religions, idéologies, Lausanne 1994, 166.
Isto, 143.
Видети: Mémoire présenté à la Conférence de la Paix à Paris concernant les revendications
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: L’effort militaire dans la guerre 1914–1918, Paris 1919. Број од 1.300.000 помиње се у: Rapport sur les dommages de guerre causés à la
Serbie et au Monténégro présenté à la commission des Réparations des dommages, Paris 1919.
Видети такође: Jean-Pierre Bardet, Jacques Duparquier, Histoire des populations de l’Europe
(1914–1998), III, Paris 1999, 80.
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људских живота и материјалних добара умногоме су обележили колективну
свест Срба и народ је постао свестан да је плаћена превисока цена за победу у
рату. Наведеним српским губицима треба додати и губитке људских живота и
материјалних добара које су претрпели Французи у Србији.
Велику препреку за опоравак земље представљало је одсуство саобраћаја, путева и железнице. Саобраћај се тешко одвијао, посебно између главног
града и планинских и кршевитих, удаљених приморских региона на југу земље.
Крајем новембра 1918, француском војном аташеу било је потребно 40 сати да
из Ријеке стигне у Београд, што је пут од око 600 километара. Још 1919, саобраћај између Београда и Земуна био je отежан јер је мост срушен током рата, а повезивали су их само ретки чамци. Током првог заседања југословенског Парламента у марту 1919, због тешкоћа у саобраћају велики број делегата је закаснио,
посебно из Македоније, региона који је услед недостатка саобраћајница остао
одсечен од престонице. По сведочењу страних дипломата, луке на далматинској
обали биле су повезане само „неколицином малих трговачких бродова који су
саобраћали једном недељно“. У новембру 1920, после првих југословенских избора, резултати гласања у областима Црне Горе стигли су са закашњењем „због
тешкоћа и спорости саобраћаја у земљи“. Француске дипломате су изражавале
бојазан да би Италија и Немачка могле искористити такву ситуацију како би економски утицале на Хрватску, Словенију и Далмацију, због географске блискости
и веза пословних људи које су постојале пре сукоба и које би могле да се поново
успоставе после рата.
Нова Југославија је више била програм него стварност: националним
различитостима прикључивале су се различите визије структуре југословенске
државе. Срби, који су били следбеници монархистичких концепција, тежили су
централизованој држави према француском моделу и у потпуности су поистовећивали државу са нацијом. Хрвати и Словенци су се томе противили и залагали
су се за федеративно уређење по угледу на моделе који су предвиђени за реформу
Аустро-Угарске. Српске политичке странке – Радикална, Демократска, Земљорадничка и Републиканска – биле су везане за француски модел и тежиле су да
имају своје бирачко тело у читавој земљи. Насупрот томе, Хрвати и Словенци
су се у највећој мери окупљали у партијама са националном конотацијом: Хрватска сељачка републиканска странка, па Хрватска сељачка странка, и Словеначка
народна странка, које су покушавале да стекну националну потврду.
Социјалну структуру нове државе карактерисало је присуство сеоског
становништва у преко 80% од укупног броја становника. И унутар сеоског становништва постојале су разлике између популације из предратне Србије и сеоског становништва које је потицало из бивших аустроугарских региона. Српски
сељаци су се ослободили отоманског феудализма у првој половини 19. века и
поседовали су мале парцеле. У бившим аустроугарским регионима још увек су
постојали остаци феудализма, тако да је у новој држави била предвиђена аграрна реформа. Сеоско становништво у различитим областима нове државе није
имало исти став према Француској. Српски сељаци, који су чинили већински
део српске војске током рата, борили су се раме уз раме са Французима на Солунском фронту. Искуство стечено у заједничкој борби урезало се у сећање срп-
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ских војника и учинило да њихова франкофилија буде готово једнодушна. Са
Французима су се борили за ослобађање земље коју је скоро потпуно окупирао
непријатељ. Насупрот томе, сељаци из бивших аустроугарских области нису познавали Француску против које су се борили за време рата.
Опредељење краља Александра и српске политичке елите да се на међународном плану ослоне на Француску, утицало је на избор војног, универзитетског
и административног персонала нове државе. Србија од пре рата није имала ни
вековну аристократију ни вековну буржоазију. У бившим аустроугарским областима постојала је германизована аристократија, а германофона буржоазија је била
солидно установљена. Србија је већ имала елиту образовану у Француској којој
треба додати око 3.000 ученика и студената образованих у Француској за време
рата, одређених да постану функционери нове државе. Политички избор „одозго“ био је ослањање на франкофону и франкофилу елиту како би се изградила
нова држава. Краљ Александар и српска политичка елита су желели да избегну
аустроугарски модел организације државе од чијег су опоравка зазирали. Преко
франкофилије, „млада“ династија Карађорђевића на челу нове државе желела је
да се „оправда“ пред вековном династијом Хабзбурга чијем је паду допринела.

НЕСПОКОЈНО СУСЕДСТВО
Од седам граничних земаља Краљевина СХС се са свима, изузев са Грчком, налазила у спору због територија, у чему је била готово без подршке савезника из Првог светског рата. Претендената на делове југословенске територије
било је много. Румунија је, на пример, тражила цео Банат. Разграничење између
Краљевине СХС и Румуније завршено је поделом Баната, остављајући на обема
странама националне мањине, српску и румунску. Уговор о коначном разграничењу закључен је у мају 1924. У позадини већине спољнополитичких невоља
југословенске државе стајала је, отворено или прикривено, Италија. Њена дипломатија ширила је непријатељство, а Врховна команда у Риму активно је спроводила план о помагању свих унутрашњих и спољних противника Краљевине
СХС. Још у новембру 1918. Италија је запосела Истру и Далмацију, а италијански повереници у Албанији подстицали су бунт против стварања југословенске
државе. Осим тога, италијанске снаге у Црној Гори помагале су присталице краља Николе Петровића, покушавајући да измене одлуку Подгоричке скупштине
о уједињењу Србије и Црне Горе.
После Конференције мира, остало је нерешено питање југословенскоиталијанске границе. Група италијанских побуњеника најпре је у септембру
1920. прогласила независну државу „Кварнерско Регенство“, а пошто је подухват пропао, створен је град-држава под управом Друштва народа. Уследили су
непосредни преговори Рима и Београда, чији је резултат био тзв. Рапалски споразум од 12. новембра 1920. по коме је Италија добила Истру са Волоским, групу Кварнерских острва, Задар и острво Ластово. Ријека је дефинитивно припала
Италији, новим италијанско-југословенским уговором уговором потписаним у
Риму 27. јануара 1924.7
7

Isto, 32.
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Ипак, Италија је непрестано претила територијалним опкољавањем Југославије, подстицала је ревизионистичке силе и охрабривала њихове претензије. Уласком у Албанију, Италија би постала балканска сила са тежњом за даљим продором и ширењем утицаја према источном делу Балкана. Из Албаније
је добијала могућност да утиче на сепаратистичке снаге на Косову и Метохији,
подстичући издвајање, највише преко Косовског комитета и осталих делова Краљевине насељених Албанцима. Агресивна италијанска политика подстицала је
Мађарску и Бугарску у њиховој подршци сепаратистичким групама и уопште
свим антијугословенским снагама. Југославија ни по коју цену није желела да
попусти Италији, поготову не да јој препусти Албанију, свесна заокружења у
којем би се нашла. За Београд су биле неприхватљиве препоруке савезничких
сила да Италији остави право да војно интервенише у Албанији, да би се заузврат, можда, Краљевина проширила према Егејском мору. Зато су током целог
међуратног периода даване гаранције за очување албанског суверенитета и независности. Краљ Александар је често наглашавао да му није потребан „ни један
педаљ албанске територије“, али и да би Италија и Југославија требало да се
споразумеју о претварању Албаније у „јадранску Белгију“.
Да би учврстила своје позиције у Албанији и потиснула агресивну Италију, југословенска влада је подржавала Есад-пашу а потом и Ахмета Зогуа који
је уз њену подршку постао председник албанске владе 1922. Побуна против њега
избила је у јуну 1924. и Зогу је побегао у Југославију. Затим је влада у Београду
извршила припреме за свргавање нове албанске владе Франа Нолија, у чему је
успела крајем децембра исте године, када се Зогу вратио на власт. Он је следеће
године постао први председник републике Албаније, али је 27. новембра 1926.
потписао пакт са Италијом, а затим и одбрамбени савез са овом земљом (1927).
После тога, уз помоћ Италијана, прогласио се и краљем свих Албанаца, укључујући и оне на Космету.
Односи са Бугарском одвијали су се у атмосфери неповерења југословенске владе према режиму Земљорадничког савеза Александра Стамболијског,
који је желео ослонац на Француску и Југославију. Односе су нарочито кварили упади чета неоврховистичког ВМРО-а Тодора Александрова у Македонију,
али и у Румунију и Грчку, због чега је долазило до честих протеста Грчкој, па
и жалби Друштву народа. Односи са Мађарском компликовали су се због дела
Барање. Иако је Мађарска признала Југославију са њеним проширењем, остале
су прикривене али сталне супротности између ових држава. Мађарска је била
незадовољна исходом светског рата, због губитка територија и ратне штете коју
је морала да плаћа, при чему је на југословенску државу гледала као на једног
од главних криваца.

ПРИНЦИПИ И ОСТВАРЕЊА СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ
КРАЉЕВИНЕ СХС/ЈУГОСЛАВИЈЕ
Спољнополитички положај Краљевине СХС/Југославије био је веома неповољан. С обзиром на међусобне односе победничких сила и на њихово ангажо-
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вање у послератној европској политици, као неминовност наметала се тесна веза
са Француском. Југословенско-француски однос био је двострук: Југославија је
тражила своју безбедност и заштиту интереса, а Француска је од Југославије очекивала помоћ за одржање версајског система и учешће у политичкој организацији за његово обезбеђење. Италија је према Југославији била у односу политичког
противника. Аспирације на Далмацију, поткрепљене неизвршеним Лондонским
уговором, тежња за превлашћу на Јадрану, питање југословенских мањина у словеначком приморју и Истри – били су почетни разлози неповерења Југославије
према Италији, потхрањивани бучним и агресивним италијанским иступањем и
заузимањем Ријеке. Од осталих суседа са којима се Југославија граничила, три
су припадала побеђеним (Бугарска, Аустрија и Мађарска), два победничком табору (Румунија и Грчка), а Албанија је била фактор несигурности. Тако је, изузев
релативно краћих граничних делова према Румунији и Грчкој, сва остала дуга
копнена и морска граница одвајала Југославију од земаља које су биле у мањој
или већој мери ревизионистичке. У првим послератним годинама, ти спољнополитички проблеми представљали су многоструки сплет опасности, од којих су
најважније биле: аспирација Италије, укључујући и албанско питање, опасност
од рестаурације Хабзбурговаца у Мађарској и Аустрији, с обзиром на њихову
атрактивну снагу и утицај на многе елементе у незадовољним, тзв. пречанским
крајевима; бугарски ревизионизам, посебно у вези са македонским питањем. Великој Британији, која је тежила равнотежи сила, у једном периоду одговарало је
да Италија потисне Француску у југоисточној и централној Европи, па је настојала да ослаби француско-југословенске везе.
Краљевина СХС/Југославија је градила своју безбедност на три дипломатска инструмента, који су годинама представљали основу њене спољне политике. То су били: а) савез са Француском који је Југославију у првом реду требало
да обезбеди према Италији; 2) Мала Антанта, са Чехословачком и Румунијом,
која је имала задатак да спречи рестаурацију Хабзбурговаца; 3) Балкански споразум са Румунијом, Грчком и Турском. Ни Мала Антанта, нити Балкански споразум нису имали значај савеза малих и средњих земаља у циљу стварања базе
за заједничку равноправну политику према великим силама. Напротив, прва је
била изразито под француским покровитељством, а Балкански споразум је, преко Грчке и Турске, био наслоњен на британски систем безбедности у источном
делу Медитерана, а преко Југославије и Румуније везан за француски систем у
централној Европи.

Савез са Француском
Односи између Француске и нове Краљевине имају предисторију чији
значај не треба занемарити зато што су француски политичари и актери француске економске и културне акције у двадесетим годинама 20. века њоме били
прожети. Ти односи се одвијају у процесу дугог трајања еманципације Србије
од Отоманског царства током 19. века. Француска је добронамерно пратила тај
процес еманципације. Године 1838, основала је конзулат у малој Кнежевини Ср-
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бији, вазалу Отоманског царства. Благонаклоно је посматрала трговину у повоју
државе која се рађала и прихватала је на својим универзитетима и високим школама прве српске стипендисте. После Берлинског конгреса успоставила је реципрочне дипломатске односе са независном и међународно признатом Србијом,
а затим је учествовала у изградњи железничке мреже и у организацији финансија српске државе. Од почетка 20. века била је економски и културно присутна у
малој Краљевини Србији.
Уз процес дугог трајања, делује и проживљено на нивоу „средње димензије“. За време Првог светског рата, иако без званичног уговора о савезништву,
Француска је допринела опоравку српске војске која се повукла на Крф после
окупације Србије од стране аустроугарске и бугарске војске. На Солунском фронту, опорављена српска војска и француска Источна армија бориле су се раме уз
раме да би потом ослободиле Србију. „Мученичка“ и „храбра“ Србија обележила је представе Француза који су са њом делили ужасе рата.
Француска „свакодневна“ дипломатија у Европи 20-их година 20. века,
резултат решења усвојених у Версају, представља оквир „кратког времена“ у
српском ослањању на Француску. Године 1918–1919, Француска је имала одлучујућу улогу у стварању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и пажљиво је пратила њене прве кораке. Односи који су се потом развијали између две државе
нису били ни једино билатерални, ни реципрочни, нити једнаки. Новооснована
краљевина је била слабашна, несигурне будућности, са амбицијама које су превазилазиле њене могућности. За Француску, која је изашла из рата са ореолом
победнице, она се налазила на простору на који је гледано у исти мах у антинемачкој и медитеранској перспективи, простору у коме је требало консолидовати
статус велике силе. Са Пољском, Чехословачком и новом Румунијом, Краљевина
је сврставана међу нове државе централне Европе које је Француска штитила и
где је тежила да изврши утицај. Циљ Француске је био да те државе веже политички, економски и културно за себе, а против Немачке. Преокупирана питањем
своје безбедности после рата, Француска је предвиђала „савезништава са леђа“
са тим земљама како би ухватила Немачку „између чекића и наковња“. Из тих
разлога Француска је у парламенту изгласала позајмицу Краљевини СХС од 300
милиона франака за развој наоружања, а симболички, 11. новембра 1927, на дан
потписивања примирја у Првом светском рату, потписала је Уговор о пријатељском споразумевању са краљевском владом. Француске планове безбедности
требало је да прати политика „снаге“, што значи политика економског и културног утицаја у још увек непознатим регионима Краљевине где је, током векова,
француско присуство било ништавно.
Са великом Румунијом, Краљевина је за Француску такође представљала
увећану балканску државу, која је припадала њеној традиционалној зони утицаја
и зависила од „медитеранске“ визије њене спољне политике, наслеђене из отоманског времена. Према тој визији, Француска је требало да обезбеди економску
и културну превласт на територијама које су некада припадале Отоманском царству и да игра улогу арбитра у политичким несугласицама у тој зони на коју је
гледано као на традиционално нестабилну. Присутна у Србији и у Румунији пре
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рата, Француска је рачунала на подршку постојеће франкофилске и франкофонске елите. У географском простору где су Англо-Саксонци имали мало директних интереса, Француска је могла да извлачи корист од краткотрајног повлачења
Немачке и од немогућности, такође краткотрајне, младог Совјетског Савеза да
остварује одлучујући утицај. На терену, њен једини ривал била је Италија.
Заштита коју је Француска намеравала да пружи Краљевини имала је
ограничења која су се осетила већ почетком 1920-их година. Она су првенствено
била материјалног карактера. Од краја Првог светског рата, средства којима је
Француска располагала била су релативно слаба. Уз значајне демографске губитке и неопходност да обнови разорени део националне територије, она је морала
да се носи са различитим обавезама према Сједињеним Државама и Уједињеном
Краљевству чији је била дужник. Иако велика победница, бринула се за своју
безбедност, снагу и међународни престиж који су били условљени плаћањем немачких репарација. Уопштено говорећи, страховала је од брзог повратка немачке
моћи. Уз слабости средстава на располагању Француској деловала је и хетерогеност нове Краљевине, скуп народа са различитим културама и традицијама.
Хрвати и Словенци и различити народи Јужне Србије (Македоније), нису били
благонаклони према Француској као већина Срба. Уз то, Француска је морала да
се носи и са конкуренцијом других држава. Главни проблем за њену дипломатију током 20-их година било је непријатељство Италије, заинтересоване за обале
Јадранског мора и незадовољне својом источном границом у Истри, Ријеци и
Далмацији. Још један проблем лежао је у брзом повратку немачког утицаја који
се ослањао на знање немачког језика – нарочито у Хрватској и Словенији, као и
на економске и трговачке везе засноване на принципу плаћања репарација клирингом. Најзад, Велика Британија је играла двосмислену улогу подржавајући у
исто време Француску и Италију, са жељом да оствари свој утицај у Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца.

Мала Антанта
Војно-политички савез Чехословачке, Румуније и Краљевине СХС, познат
као Мала Антанта, формиран је 1920. са основним циљем да неутралише мађарске ревизионистичке тежње и да не дозволи обнављање подунавске монархије
под хабзбуршким троном. Пријатељски односи између Румуније и Југославије
утврђени су закључивањем одбрамбеног савеза. Повезивање ових држава подстицала је Француска, обезбеђујући преко њих свој утицај на Балкану и у делу
средње Европе. У првој половини 1929. чланице су се споразумеле да се уговори
о узајамним односима обнављају сваке пете године. Статутом из 1930. регулисан
је начин рада и одлучивања Мале Антанте, а три године касније закљученим пактом савез се институционализовао. Румунија, Чехословачка и Југославија биле
су истовремено и део „санитарног кордона“ против Совјетског Савеза, али и од
потенцијалног продора Немачке у Подунавље. Све до 1937. одржавани су састанци начелника генералштабова ових земаља, на којима је разрађено укупно 19
варијанти планова о могућим заједничким операцијама. На учвршћивању саве-
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за највише је, због страха од Немачке, инсистирала Чехословачка, која је крајем
1936. предложила Југославији и Румунији да закључе уговор о општој узајамној
помоћи. Иако је иницијативу подржала и Француска, она је наишла на хладан
пријем у Београду. Савез је све више слабио и на конференцији одржаној августа 1937. чланице су могле да констатују да он више не постоји.

Балкански пакт
Балкански пакт дело је краља Александра. Обухватао је, осим Југославије, Румунију, Турску и Грчку, али је остао отворен и за Бугарску. И Велика
Британија је имала својих интереса на Балкану. Страховала је од могућности избијања ратног заплета, јер је сматрала да то могу искористити Совјетски Савез
и Турска за остварење својих политичких циљева. Зато је њен интерес био да
се очува мир и тако избегну потенцијалне опасности. Слично као и Француска,
сматрала је да Југославија треба да буде одлучујући фактор од кога ће зависити
стабилност у овом делу Европе. Зато је Лондон охрабривао сваки корак који би
водио унутрашњој стабилизацији Југославије, а на другој страни се исказивало
противљење бугарским претензијама према Македонији.
Крајем 1924. стање на Балкану се закомпликовало због заоштравања југословенско-грчких односа који су до тада били заснивани на српско-грчком уговору из 1913. Септембра 1924. Грчка је у Женеви постигла споразум са Бугарском
о формирању сталне мешовите комисије за надзор над македонском мањином у
Грчкој, чиме је ову мањину признала као део етничког бугарског корпуса. Југословенска влада је то доживела као непријатељски акт и отворени антијугословенски
потез. Југославија је била незадовољна и статусом своје слободне зоне у Солуну.
Зато је у новембру исте године отказан уговор о савезу из 1913. године.
Преговори о склапању новог споразума били су неуспешни, јер грчка
влада није хтела да се одрекне управе над пругом Ђевђелија – Солун и није желела да призна посебан интерес југословенске владе за македонску мањину у
Грчкој. Интензивна дипломатска активност на остваривању балканске солидарности је настављена. Влада у Београду радила је и на зближавању са Турском,
што је у Анкари позитивно прихваћено због страха од италијанских планова на
Медитерану. Из тих разлога Југославија је у наредном периоду показала попустљивост према Бугарској и Грчкој. Да би се разрешила многа спорна питања и
превазишло неповерење међу балканским државама, у Атини је од 5. до 12. октобра 1933. одржана Прва балканска конференција, уз учешће делегата свих балканских земаља. Упркос бројним неспоразумима, показало се да постоји много
заједничких интереса који везују све балканске земље. Истовремено је и Грчка
наставила политику зближавања са Турском, изјавом да се одриче сваког реваншистичког рата и да је задовољна својим границама. До коначног потписивања
Балканског пакта одржане су још две конференције.
Савез балканских држава – Југославије, Румуније, Грче и Турске – коначно је закључен 9. фебруара 1934. са основним циљем учвршћивања мира и
одржања територијалног поретка на Балкану. Против овог „балканског штита“
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негативно су реаговале Италија, Мађарска и Аустрија. Француска је имала интерес да учврсти блок балканских држава које би браниле европски поредак,
насупрот Италији која је помагала Мађарску и Бугарску у дестабилизацији Југославије. Овај регионални савез био је уперен и против Бугарске због њеног незадовољства територијалним одредбама Букурешког (1913) и Нејског мировног
уговора (1919), као и због њених претензија према Македонији која је сматрана
бугарском облашћу. Суштина пакта огледала се у обавезама држава-потписница
да међусобно гарантују безбедност својих граница и да без претходног међусобног обавештавања не предузимају никакву политичку акцију према некој другој
балканској земљи која није потписница уговора. Краљ Александар се у својој
политици ослањао и на румунског краља Карола, а Румунија је подржавала Југославију јер је и сама била изложена притиску Бугарске због Добруџе.

КРАЉЕВСКИ ДИПЛОМАТСКИ КОР
Дипломатски кор Краљевине СХС/Југославије није био непознат у Европи, нарочито у Француској. За разлику од пољских и чешких дипломата и јужнословенских дипломата из бивших аустроугарских области, краљевски дипломатски кор имао је предратно искуство у оквиру српске дипломатије. Из тог разлога у краљевској дипломатији преовладавали су Срби. Многи су били пореклом
из Шумадије, „срца Србије“, познате Французима по снажној традицији борбе
за српску независност. Већина њих је студирала у Француској и течно је владала француским језиком. Углавном су били из имућнијих трговачких породица.
Пре рата су припадали групи „младих“ дипломата који су заузимали конзулска
или посланичка места у малим балканским градовима, у Црној Гори, Албанији и европској Турској, где су радили на „националном уједињењу“. Међутим,
предратно искуство српских дипломата у балканским областима имало је, по
мишљењу њихових француских колега двадесетих година 20. века, и позитиван
и негативан вид. Кључна позитивна карактеристика њихове активности била је
„борба против Аустро-Угарске“ у корист очувања турског наслеђа у Европи у
смислу доминације француског утицаја. Међутим, активност им је била фокусирана на Балкан и то је остало њихова најважнија брига, иако су наступиле нове
међународне околности после рата. Зато је ова група српских дипломата њиховим француским колегама изгледала као да има „сужене видике“. Уз ту карактеристику, треба додати и поседовање позитивних вредности „славизма“ и „антикомунизма“. Славизам је схватан као идеја сарадње малих словенских земаља у
антигерманском деловању. На челу ових земаља требало је да буде Француска,
пошто је Русија искључена од када је постала комунистичка земља. Ову идеју су
делиле француске дипломате, а одговарала је политичким плановима француског
Министарства иностраних послова о окруживању Немачке. Насупрот тој идеји
налазио се панславизам неких краљевских дипломата, хипотетичка идеја која је
плашила француске дипломате тога времена исто колико и комунизам, а која је
најпре подразумевала пад комунизма у Русији а затим организацију словенских
земаља под окриљем нове Русије. Међутим, супротност идеја није доводила у
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сумњу франкофилију ове групе српских дипломата. Француска дипломатија им
је најчешће указивала поверење. Српске дипломате су описиване као одлучне,
енергичне, интелигентне, са великим знањем и снажним патриотским осећањима.
Овим позитивним карактеристикама супротстављане су негативне: агресивност,
жестина, пристрасност и недостатак широких видика. Француске дипломате су
истицале аргумент тешког менталитета, посебно када њихове српске колеге нису следиле француску политику – као у случају економске реорганизације централне Европе или решавања српско-белгијских проблема.
Јужнословенска држава, која је настојала да се ослони на духовне вредности и идеолошке принципе европских либерално-демократских земаља, прихватила је њихове утицаје у организовању дипломатске службе. У тим земљама
није била ретка пракса ангажовања књижевно и песнички надарених људи у
дипломатији. У том погледу посебно се истицала француска дипломатија, која
је ангажовала двојицу врсних литерата-дипломата: Андре-Франсоа Понсеа, писца и амбасадора у Берлину и Пола Клодела, песника и посланика у Копенхагену и Токију. По том моделу, у дипломатским представништвима Краљевине
СХС/Југославије у иностранству, у функцији секретара, конзула или посланика
деловали су угледни писци и песници: Иво Андрић, Јован Дучић, Милан Ракић,
Растко Петровић и Бранко Лазаревић. Као аташеи за штампу, били су ангажовани Станислав Винавер и Милош Црњански. С обзиром на слабост и несигурно
окружење Краљевине, управо су њени књижевници били најпозванији да по
европским престоницама шире идеје сарадње, толеранције и договора међу народима. Као познаваоци језика, уметности и историје, они су били репрезентативни
представници своје земље и значајна спона за приближавање различитих, често
и непријатељски расположених народа и држава. Свакако није случајно што су
два највећа српска песника, Милан Ракић и Јован Дучић, боравили као посланици у Риму, с обзиром на дугогодишње веома лоше односе Италије и Краљевине
у међуратном периоду. Углед који су стекли као књижевници и образовање које
су добили школовањем у иностранству, требало је да искористе у дипломатској
служби како би допринели побољшању италијанско-југословенских односа.

КРАЈ ИЛУЗИЈЕ О СНАЗИ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Долазак национал-социјалиста на власт у Немачкој (у чему британска
политика није била без заслуга) отворени ревизионизам који је Хитлер проповедао од самог почетка, први политички потези којима је показао решеност на
акцију и немоћ Париза да на ово озбиљно угрожавање свога система безбедности одговори на адекватан начин, рефлектовали су се и у спољној политици Југославије. Готово 15 година стварана је и изграђивана зграда безбедности, чији
је угаони камен била француска сила, или илузија о тој сили. Сада се, међутим,
показало да Француска нема ни снаге ни одлучности да се успротиви таласу који је претио да ту зграду однесе. Оно што је у овој ситуацији било најважније,
био је раскорак између британске и француске политике који се све јасније манифестовао. Француска није била у стању да одржи версајски поредак, а Велика
Британија није показивала ни мало склоности да јој прискочи у помоћ или да
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преузме њену улогу чувара. Напротив, Лондон је пасивношћу и закулисном политичком акцијом јавно доприносио урушавању поретка на којем се заснивала
и безбедност Југославије.
Савез са Француском био је без вредности, а Мала Антанта је изгубила
своју основу. Како ни о каквој рестаурацији Хабзбурговаца више није могло да
буде речи, она је остала без садржине. Кризу поверења према Француској у Београду је посебно изазвало зближавање Париза и Рима. Као и други државници,
краљ Александар је градио спољну политику на уверењу да нема вечитих пријатеља ни савезника, нити држава са којима је требало бити у сталном непријатељству. Односе са Немачком заснивао је управо на том уверењу и процењивао
их је не само са дипломатског, него и са војничког гледишта. Југословенски монарх је видео велику опасност у убрзаном наоружавању Немачке и њеном војном потенцијалу. Сматрао је наивним уверавања појединих западноевропских
државника да се немачка агресивна политика може спречити одобравањем контролисаног наоружавања.8
Краљ Александар је маја 1934. британском посланику Хендерсон на
његово питање о односима Југославије са Немачком, одговорио да је због италијанских претњи Југославији присиљен на везе са Немцима. Краљ је обећао
Немачкој да неће успостављати дипломатске односе са Совјетским Савезом, а
Немачка је дала обећања да ће Југославији дати подршку на Балкану и Јадрану.
Иако су постојали добри односи између Београда и Берлина, у Југославији се
сматрало да то не сме да нашкоди традиционалном пријатељству са Француском.
Више се може говорити о губљењу поверења у Француску због њене немоћи и
сарадње са Италијом, него о жељи Југославије да се приближи Немачкој.9 У октобру 1934, непосредно уочи пута у Париз, краља је највише бринула могућност
италијанско-немачког споразума и довођење Југославије у ситуацију да бира између Рима и Берлина. Био је и чврст у ставу да ће одолети француским покушајима да му наметне своју вољу. Ивану Мештровићу је рекао: „Французима смо
много дужни, али нисмо, нити можемо бити њихов Мароко, а нити средство за
њихове комбинације“.10
Бенито Мусолини је у активној спољној политици краља Александра
видео највећу сметњу за остварење својих експанзионистичких циљева. Страховао је да ће се под династијом Карађорђевића остварити уједињење свих Јужних
Словена у једну државу која би се простирала од Јадранског до Црног мора. Поред хегемоније на Балкану, Југославија би постала све значајнији чинилац у средњој Европи и Подунављу. Мусолини је увиђао и да краљ Александар успешно
сузбија центрифугалне тежње у земљи, а ревизионистичке снаге у емиграцији
успева да неутралише.11
После убиства краља Александра и Луја Бартуа октобра 1934, спољна
политика Краљевине Југославије била је условљена рушењем принципа на који8
9
10
11

Б. Глигоријевић, Краљ Александар, II, 266.
Исто, 267.
Наведено према: Б. Глигоријевић, Краљ Александар, II, 272.
Б. Глигоријевић, Краљ Александар, II, 273.
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ма је почивала Европа, а који су усвојени на Мировној конференцији у Паризу
1919/20. године. Француска, ослабљена унутрашњом кризом, није била у стању
да се сама супротстави хитлеровској Немачкој. Да би ипак успоставила противтежу Немачкој, француска дипломатија је полазила од два принципа у којима је
Краљевина Југославија била значајна карика: приближавање Италији и јачање
савезништава са малим земљама централне и источне Европе. Ти планови, међутим, били су тешко остварљиви због лоших односа Италије и Југославије. Поред
тога, Југославија је била нестабилна због српско-хрватских супротности које је
Мусолини подржавао. Да би остварила стабилност у Југославији, француска дипломатија је упорно покушавала да помири Италију и Југославију. После потписивања уговора Лавал-Мусолини из 1935, Француска је захтевала зближавање
два јадранска суседа. Са тим циљем послала је у Београд посланика Дампијера,
специјалисту за италијанска питања и човека блиског кнезу Павлу. Ова политика
је довела до потписивања Београдског споразума између Италије и Југославије
1937. године, који је утицао на смиривање италијанско-југословенских односа. У
исто време, председник југословенске владе Милан Стојадиновић покушавао је
да води политику неутралности која је требало да омогући Југославији да очува
национално јединство. Француска је настојала да допринесе решавању унутрашњих проблема у Југославији тражењем споразума између Срба и Хрвата. Са
тим циљем у Београд је 1937. дошао нови француски посланик Брижер. Његова активност је допринела потписивању споразума Цветковић-Мачек. Брижер
је радио и на повећању економског и војног присуства Француске у Краљевини
Југославији. Међутим, сви напори Француске су пропали зато што није имала
снаге да се супротстави Немачкој на политичком, војном, економском, културном и пропагандном плану и то из више разлога: споразум Срба и Хрвата није
био задовољавајући за обе стране; неусаглашеност претежно аграрних економија Краљевине и Француске оријентисала је југословенску економију према
Немачкој; Француска није била кадра да пружи Југославији конкретну војну помоћ. Међу српском интелектуалном елитом, у српским сељачким слојевима и у
војсци, франкофилска осећања су остала веома јака, али реална политика која
је регулисала односе у Европи била је већ дубоко укорењена. Убрзо после капитулације Француске 1940, Краљевина Југославија, држава чијем је настанку она
кумовала, нестала је под ударима Трећег рајха и његових савезника.

ВРЕМЕ КРИЗЕ 1934–1941
После смрти краља Александра југословенска спољна политика уложила
је највише напора у нормализовање односа са Италијом. Када је постало јасно да
ће се Италија дефинитивно окренути савезу са Немачком, француска дипломатија
је настојала да створи нови систем пактова који би представљао одбрану од
немачког продора у Подунавље. Требало је, пре свега, на неки начин укључити
Бугарску у Балкански споразум. Прва иницијатива покренута је у фебруару 1936.
приликом разговора краља Бориса са кнезом Павлом и Миланом Стојадиновићем.
Закључено је да се између две земље настави политика добросуседства и по-
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степеног приближавања. У току пролећа и лета исте године уследиле су бројне
манифестације југословенско-бугарског зближавања. Идеја о склапању једног
пакта први пут је изнесена августа 1936. после посете краља Бориса Југославији.
Та иницијатива није наишла на пуно разумевање Румуније и Грчке. Владе ових
држава тражиле су да се прво реше сва узајамна спорна питања, што је изискивало
дуге и неизвесне преговоре. Превагнуо је утицај Турске која је смирила стрепње
и обећала Грчкој војну помоћ. После добијања румунске и грчке сагласности,
југословенска влада је 1. јануара 1937. издала званично саопштење да прихвата предлог владе у Софији о склапању „пакта о вечитом пријатељству“. Пакт је
потписан 24. јануара исте године. У годинама до избијања новог светског сукоба
Балкански пакт се показао крајње неделотворним. Упркос договору о „вечитом
пријатељству“ са Југославијом, Бугарска се 1941. нашла на страни Немачке.
Положај Југославије постао је посебно осетљив после потписивања
аустријско-немачког споразума 11. јула 1936, којим се Аустрија обавезала да
ће своју спољну политику ускладити са немачком. Поверење у старе савезнике
било је пољуљано или изгубљено, па је југословенска влада у тишини тражила
разрешење старих веза за које је сматрала да су некорисне. Први корак ка
зближавању са Италијом учињен је 2. октобра 1936, када је Милан Стојадиновић
потписао трговински уговор између две земље. Бенито Мусолини је 1. новембра
исте године изјавио да су односи са Југославијом побољшани, а 25. марта 1937.
приликом посете грофа Ћана Београду потписани су Пакт о пријатељству и привредни споразум. Обе земље су се обавезале да ће поштовати заједничку границу;
у случају да једна потписница буде нападнута, друга ће се уздржати од сваке
акције која би користила нападачу; обе земље су се обавезале да у међусобним
споровима неће користити силу и да на својој територији неће толерисати никакву
активност уперену против територијалног интегритета друге стране. Уговор је
склопљен уз пуно одобравање владе Велике Британије.
Последњих месеци 1937. Милан Стојадиновић је кренуо кроз европски
дипломатски лавиринт. Посетио је Париз, Лондон и Рим. У Паризу је учврстио
француско-југословенски пакт из 1927, у Лондону је разговарао са Невилом
Чемберленом и Антони Идном, а Мусолинију је изјавио како је чврсто одлучио да
избегне споразум са Французима у питању европског блока и да Југославија неће
примити даље обавезе помагања Чехословачке. Врхунац ове дипломатске активности био је састанак са Адолфом Хитлером, 17. јануара 1938. у Берлину. Немачком фиреру Стојадиновић је рекао како се југословенска политика према Трећем
рајху може изразити у једној реченици: „Југославија не би никад, ни под каквим
околностима, ушла ни у какав пакт или коалицију против Немачке“. Хитлер
је изјавио да ће Немачка строго поштовати неприкосновеност југословенских
граница, да ће спречити претензије Хабзбурговаца и да две земље више никада
неће бити непријатељи.
Суштину своје спољне политике Стојадиновић је образложио 26. фебруара 1938. у разговору са Кемалом Ататурком: „Основна ствар сваке земље је
одржавање пријатељских односа са суседима. Југославија је то постигла и то
јој је донело позитивне резултате. Данас се зна да је Немачка сила првог реда
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коју респектује цео свет. Зато је Југославија морала ускладити своје држање,
тако да не буде ни изазивајуће ни повлађујуће, већ коректно и реално с обзиром
на наше стварне потребе и интересе. Према Француској и Енглеској Југославија
остаје пријатељски расположена, али с обзиром на њихову удаљеност и на
чињеницу да Енглеска нема сувоземне војске, тј. главног позитивног и ефикасног
чиниоца у случају европског конфликта, Југославија мора бити на опрези и избећи
искушењу да припада неком идеолошком фронту или савезу великих сила, које
често имају мало обзира према интересима малих земаља“.12
Стара српска политичка елита, окупљена у Удруженој опозицији, деловала је као нејединствен политички организам. Три странке (Радикална,
Демократска и Савез земљорадника) приступиле су покушају споразумевања са
хрватским покретом са жељом да се изађе из ванредног стања, прекине хрватски
бојкот државе и очува целина Југославије. Прваци Удружене опозиције трудили
су се да убеде своје присталице да Хрвати нису противници заједничке државе,
штавише, како је говорио Љубомир Давидовић, да је и воле. Стога и не чуди што
је добар део заједничке активности са хрватским покретом био подређен вољи
и захтевима Влатка Мачека, кога су Драгољуб Јовановић и Бранко Чубриловић
истицали као лидера демократске опозиције у Југославији.13
Ови ставови имали су за последицу политичку подређеност, истицање
хрватских застава на зборовима у Србији, спектакуларни дочек Влатка Мачека у
Београду августа 1938. и његово постављање за носиоца изборне листе, децембра
исте године. Уочи парламентарних избора, српска опозиција се трудила да своје
присталице убеди како Хрвати нису противници заједничке државе. Из Загреба је,
међутим, одговарано неповерењем, ироничним опаскама и отвореним оптужбама.
Удружена опозиција, иако се потчинила вољи хрватског блока, оптуживана је за
спорост у доношењу одлука, искључиву бригу о доласку на власт и манипулисање хрватским питањем. Мачек се веома ретко похвално изражавао о странкама
и политичарима из Удружене опозиције. Често је, напротив, оптуживао српске
колеге да спасавају српску хегемонију.14
На овим изборима листа Милана Стојадиновића однела је веома тесну
победу над листом Удружене опозиције коју је предводио Мачек, иако је гласање
било јавно. Хрватска сељачка странка све је снажније и организованије захтевала
решење хрватског националног питања и тражила широка аутономна права за
Хрватску. Мачек је одбијао да учествује у раду обновљене скупштине у Београду
и тражио промене устава. У почетку је преговарао са Миланом Стојадиновићем
о броју управних јединица на које је требало поделити Краљевину и о степену
аутономија тих јединица. Како Стојадиновић није био спреман да испуни хрватске
захтеве, преговори су прекинути.
Кључну улогу у реорганизацији Југославије на националној основи
преузела је Енглеска, из уверења да ће држава на тај начин оздравити и стабилизовати се уочи предстојећег светског сукоба. Спроводник те политике био је
12
13
14
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кнез Павле. Истовремено, ни Стојадиновићева спољна политика више није одговарала британским интересима, па је он био приморан да 4. фебруара 1939.
поднесе оставку. Председник југословенске владе постао је Драгиша Цветковић,
личност потпуно у сенци кнеза Павла, првог намесника, који ће од тада сконцентрисати сву власт у својим рукама и водити спољну политику Југославије све
до 27. марта 1941.
Неочекиван, и за многе изненадан, пад владе Милана Стојадиновића
уско је повезан са комплексом испреплетаних проблема међународних односа,
спољне, унутрашње и привредне ситуације са којом се суочавала и у којима се
нашла Краљевина Југославија. Постоји низ разлога који су условили да кнез
Павле отпусти Стојадиновића, као и низ различитих мишљења о узроцима
пада. Разлози спољнополитичке природе могу бити следећи: 1) нова генерална
политика британске дипломатије која је, после Минхенског споразума, прешла
у офанзиву, са крајњим циљем окруживања Немачке и којој се придружио и
кнез, јер је такве инструкције добио у Лондону, током своје посете у новембру
и децембру 1938; 2) Стојадиновић је водио сувише наглашену проосовинску
спољну политику. У појединим дипломатским круговима истицало се како је
Стојадиновић, после аншлуса Аустрије, прекорачио тачно утврђен (од стране
британске владе) програм спољне политике; 3) велика је вероватноћа да је Стојадиновић смењен на директан захтев Велике Британије.
Разлози унутрашње политичке природе који су узроковали смену могу
се груписати у следеће: 1) званично саопштење је гласило како је Стојадиновић смењен због потребе постизања коначног споразума са Мачеком и Хрватима; 2) претпостављало се и да је Стојадиновић смењен због учвршћивања свог
ауторитарног режима; 3) пријатељство Стојадиновића и кнеза Павла све је више
слабило и прелазило у супарништво. Изгледа да се кнез плашио свог елиминисања
из политичког живота и губитка удела у власти. Ипак, како закључује Д. Тешић,
Стојадиновићев пад није могуће објаснити само спољнополитичким, нити само
унутрашњим политичким разлозима. Тешко је рећи који су разлози превагнули,
пошто су Стојадиновићева спољна и унутрашња политика биле уско повезане
и испреплетане.15
После пада, утицај Милана Стојадиновића и његових политичких присталица био је релативно јак само у Скупштини. Када је она отишла на летњи
одмор, а поготову када је влада Цветковић-Мачек, после избијања Другог светског рата, почела да влада без народног представништва, опао је сваки уплив
Стојадиновићеве струје на политичка дешавања у земљи. Његови даљи покушаји
ангажовања у политичком животу Краљевине, пре свега преко забрањене Српске
радикалне странке, нису били успешни. И поред тога, он је са присталицама
наставио рад и основао партијску канцеларију. Таква активност, скопчана са
даноноћним праћењем агената Управе града Београда, завршила се хапшењем
Милана Стојадиновића 19. априла 1940. и интернирањем на Рудник, одакле је
премештен на Илиџу, да би 18. марта 1941. био предат Британцима, који су га
15

Драган Тешић, Југословенска радикална заједница у Србији 1935–1939, Београд 1997,
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упутили на острво Маурицијус, где је остао до 1948. Тада је отишао у Аргентину
где је живео све до смрти 1961. године.16
Југословенски меродавни фактори су изјављивали да се неће ништа
променити у спољној политици земље после пада Милана Стојадиновића. Драгиша
Цветковић је рекао Виктору фон Херену да ће наставити политику пријатељства
Југославије према Немачкој и обавестио га да ће нови министар иностраних
послова бити Александар Цинцар-Марковић, дотадашњи посланик у Берлину.
Херен је, међутим, изразио жаљење због Стојадиновићевог пада и слутио да ће у
новој влади знатан утицај имати Хрвати и „Срби левичари“. Радикалне промене
унутрашње политике Цветковић је наговестио 10. марта, изјавом у Народној
скупштини: „Нова оријентација наше унутрашње политике јесте: одлучно и
брзо приступити решавању свега онога, што данас обухвата појам хрватског
питања. Ово је један од изванредно важних проблема и његовим решавањем има
се приступити у пуној озбиљности и пуној искрености. Анализујући садашње
стање у коме се и ово питање налази, ми можемо, а мислим да се са тиме слажу
и наша браћа Хрвати, пре свега констатовати да је у првом реду потребно створити боље међусобне односе и боље поверење. Грубе грешке, учињене услед погрешног схватања овога проблема, морају се исправљати. Решење у сваком случају
мора бити такво да Хрватима створи и формалну и стварну равноправност у
границама ове државне заједнице, коју они ни једним својим политичким актом
нису порекли. Само тако можемо учврстити Југославију, њену унутрашњу снагу,
а преко тога и њену отпорност и престиж у међународном животу“.17
Довођењем Драгише Цветковића на чело југословенске владе, кнез
Павле је створио услове за преговоре са Мачеком. Решење националног питања у Југославији тражено је парцијално, прво за Хрвате, да би се потом нашло
и за Словенце и Србе. После уобичајено дугих и мукотрпних преговора, када
су испуњене готово све хрватске жеље, Споразум је 20. августа добио коначну
форму. Мачек је 22. августа обавештен да је кнез Павле без резерви прихватио
Споразум; Цветковић и Мачек су 24. августа отишли код кнеза који је прихватио
њихов договор; сутрадан је Цветковић сазивао владу и поднео оставку, а 26. августа 1939. објављен је Споразум и образована нова влада, у којој је ХСС имао
пет места. Споразум је прокламовао постојање Бановине Хрватске која ће веома
брзо постати сепаратно тело унутар Краљевине. Сачињавали су је бивша Савска
и Приморска бановина, са срезовима: Дубровник, Шид, Илок, Брчко, Дервента,
Градачац, Травник и Фојница.
Бановина је добила свој сабор и широко поље надлежности, а Мачек је
постао потпредседник југословенске владе. Власти Бановине имале су изузетно
широке компетенције: послови пољопривреде, трговине, индустрије, шума,
рудника, грађевина, социјалне политике, народног здравља, физичког васпитања, правде, просвете, унутрашње управе, давање држављанства, рударско
законодавство и државна рударска предузећа, изградња и одржавање саобраћајних
средстава и осталих државних објеката, послови вера, међународно-правни
16
17
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саобраћај, спољна трговина, трговина између бановина и осталих делова државе, многи облици правне регулативе. Бановина је имала и пуну финансијску
самосталност.
Српски владајући кругови нису обезбедили Србима у Хрватској ни
минимум аутономије. Напротив, тамошњи Срби били су остављени и заборављени.
На другој страни, Мачек је сматрао да је Споразум тек први корак у остварењу
хрватских интереса, како у процесу државног осамостаљивања, тако и у новим
територијалним захтевима према Босни и Војводини: „Дефинитиван опсег
Бановине Хрватске одредиће се приликом преуређења државе. При томе ће се
водити рачуна о економским, географским и политичким околностима“.18
Споразум је фаворизовао Хрватску, доневши јој такве привилегије због
којих је оцењиван и као самоубилачки акт за Југославију. Територијално знатно проширена, Бановина Хрватска добила је одлике самосталне државе. Осим
етничког, за конституисање Бановине примењивани су и други принципи:
економски, географско-саобраћајни и историјски. На тај начин Југославија је
разграђена, а српска јединица није конституисана. Такав след догађаја неминовно је отворио српско питање на самом почетку Другог светског рата, када
је српски народ био у далеко тежем положају од својих унутрашњих непријатеља. Национална успаваност и несхватљива лежерност српске елите, узрокована
заблудама, неспособношћу и испуњавањем политичке воље спољних фактора,
довели су до националне катастрофе.
*
Влада Цветковић-Мачек наставила је претходну спољну политику и још
више се повезала са Немачком и Италијом у економском и политичком погледу.
У догађајима који су довели до немачког напада на Југославију априла 1941, пре
свега у креирању спољне политике, значајно место и важна улога припали су
кнезу Павлу Карађорђевићу. Иако је био „више Енглез него Србин“, он се због
развоја међународних односа, пре свега попуштања Запада агресивном нацизму,
нестабилност и нејединства Југославије, донекле приклонио Осовини. Веровао
је да ће истицањем неутралности очувати независност земље.
Преломну тачку у спољној политици кнеза Павла и владе представљао
је почетак Другог светског рата. У првој фази, до његовог почетка, званично је
увек истицана жеља да се остане по страни од спорова међу великим силама,
с тим да се са свима сачувају, колико је то могуће, добри односи. Од избијања
рата, ова линија је настављена без измене у политици неутралности, о којој је
издата и званична декларација владе. За другу фазу, од пада Француске јуна
1940. карактеристични су контакти са Берлином чија је званична сврха била
обезбеђење Југославије од евентуалног немачког напада, а који је повукао све
осетније клизање Осовини.
У првој фази, најзначајнији спољнополитички акт била је званична
посета кнеза Павла Берлину. До ње је дошло два месеца после пада Милана Стојадиновића, који је Берлин испунио незадовољством и сумњом у став Југославије,
18

Isto, 90.

64

Бојан Димитријевић – Станислав Сретеновић

Историја 20. века, 2/2008

а у време када је интензивно рађено на споразуму између Београда и ХСС-а.
Помпа која је пратила ову посету, подвукла је њен значај. Он је за Берлин био
утолико већи што је кнез Павле био први носилац наследног суверенитета који
је званично посетио Хитлера и тиме потврдио његову легитимност.
Кнез Павле је посетио Хитлера 5. јуна 1939. Фирер је саопштио да
ће настојати да продужи политику присног пријатељства према Југославији
у економском и политичком погледу, а кнез је рекао како је „надахнут истом
жељом према Немачкој“. Хитлер је наглашавао да су Немачка и Италија повезане
у крајње чврст савез, па би за Италију било важно да Југославија учини гест
којим би очигледно показала пријатељску политику према Осовини. Рибентроп
је предложио да то буду иступање из Друштва народа, као и тесна сарадња југословенског и немачког министра спољних послова у развоју односа у Балканском
пакту. Кнез Павле је одговорио да се Југославија већ доста удаљила од Друштва
народа и да нема ништа против коначног иступања. Хитлер је више пута нагласио да је за Југославију важно и корисно да јасно одреди своју политику, јер
би тиме учврстила унутрашњу ситуацију, а хрватски и словеначки сепаратисти
би схватили да је њихова борба узалудна и да не могу очекивати помоћ, када
сазнају да су Немачка и Италија за одржање Југославије у тадашњем облику и
да Италија нема никаквог интереса да подржава идеје „Велике Мађарске“, јер
су њени интереси усмерени према снажној Југославији. Кнез је истицао како он
већ годинама води одређену политику пријатељства према Немачкој и Италији,
мада му то понекад отежавају западне демократије. Хитлер је био доста разочаран
посетом и резултатима разговора.
У овом периоду кнез Павле је повукао још један спектакуларан спољнополитички корак – успоставио је дипломатске односе са Совјетским Савезом, иако
је, слично као и краљ Александар, био непомирљиви противник „бољшевичке
Москве“. На челу југословенске делегације која је отпутовала у СССР био је
Милорад Ђорђевић, истакнути масон и англофил, специјални повереник династије
за финансијска питања. Као посланик, у Москву је упућен Милан Гавриловић, вођа Земљорадничке странке, који је био изузетно везан за Лондон. То је отворило
простор за претпоставке да је иницијатор за успостављање дипломатских односа
била Велика Британија, због жеље да изазове расцеп у немачко-совјетским односима, или бар да допринесе стварању неповерења између Берлина и Москве.
Кнез Павле је размишљао о формалном признавању Совјетског Савеза
још од 1935. године. Једном приликом је нагласио: „Признати Совјетски Савез
само ако је апсолутно потребно и само кад прилике у земљи постану мирне и
нормалне. Имати на уму да ће се око будућег совјетског посланика окупљати
сви незадовољни елементи, укључујући ту чак и опозицију. Он ће вероватно
привући и шире масе народа, својим православљем и словенством. Ми треба
да употребимо Русију, чак једну националистичку Русију, за наше циљеве. Али,
ми јој се не смемо никада предати, баш зато што смо с Русима сродници, то
је много опасније по нас. По сваку цену спречити Русију да дође на Балкан, тј.
у Цариград“.19
19
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Југословенска влада је у марту 1940. усвојила основе за разговор са Совјетским Савезом. Цинцар-Марковић је дао инструкције Илији Шуменковићу,
посланику у Анкари, да свом колеги Алексеју Терентијеву, совјетском посланику,
предложи да две земље успоставе економске односе и да га упозна са италијанским
експанзионистичким тенденцијама, које Совјетски Савез не треба да толерише.
Москва је формално одговорила да се противи италијанским аспирацијама према
Балкану и изјавила како је спремна да почне привредне преговоре са Југославијом.
Југословенска привредна делегација отпутовала је у СССР 15. априла, а 11. маја
потписани су Уговор о трговини и пловидби, Протокол о методама плаћања
робе и Споразум о отварању трговинских представништава у Београду и Москви. Преговори о успостављању дипломатских односа почели су крајем маја,
када је Шуменковић из Београда добио упутства да, поново преко Терентијева,
испита могућност за тако нешто. Москва је 10. јуна пристала на преговоре о
службеном признању. Споразум су 24. јуна у Анкари потписали Шуменковић и
Терентијев. Немачка је неповољно реаговала на овај корак Југославије, посебно
на постављање Милана Гавриловића за првог посланика. Херен је то отворено
рекао Гавриловићу, истичући да је он „англофил, либерал и демократа“.

ОД ПАКТА ДО РАТА
Пошто су Немци после пада Француске запленили документа која су
компромитовала неутралан став Југославије, дошло је до новог захлађења односа
са силама Осовине. Стога је Драгиша Цветковић сматрао, нарочито после уласка
немачких трупа у Румунију, да их треба поново оживети мимо дипломатске
линије, па је затражио од Данила Грегорића, директора „Времена“, да се састане
са Виктором фон Хереном. До састанка је дошло 2. новембра 1940. Херен је
изјавио како немачка влада жели да се одржи мир на Југоистоку, уколико са те
стране не би запретио британски напад. Чудио се зашто се Југославија још нада у
британску победу; истицао је да Немачка нема територијалних претензија према
Југославији и да је то пут за побољшање односа. Грегорић је питао каквој би се
накнади Југославија могла надати у случају да напусти политику неутралности
и приђе Осовини, напомињући да је за њу Солун од највеће важности, пошто је
од Цветковића био овлашћен да Херену, као лично мишљење, саопшти да би Југославија због Солуна отворено приступила антибританском блоку. Грегорић је позван да посети Берлин и Цветковић га је овластио да то саопшти и у Немачкој.
Грегорић је Рибентропу предао Цветковићеву поруку да Југославија жели да сачува мир и да сарађује са Немачком на привредном и политичком пољу,
да добије гаранције за своје границе и да би у таквим околностима, посебно ако
би добила излаз на Егејско море, приступила антибританском блоку: „Влада у
Београду се не противи да Грчка задржи Солун, али ако она треба да га изгуби,
онда нека га добије Југославија“. Рибентроп је упозорио да Немачка води рат на
живот и смрт и да не може подносити нејасну политику Југославије. Поред тога,
упутио је позив Цинцар-Марковићу да га посети у Фушлу. Грегорић је обавестио
Цветковића да у Берлину постоји извесно неповерење према Југославији, али и

66

Бојан Димитријевић – Станислав Сретеновић

Историја 20. века, 2/2008

могућност да се међусобни односи поправе. Фон Херен је 24. новембра известио
Рибентропа да је одмах уручио позив југословенском министру спољних послова за посету.
Александар Цинцар-Марковић је посетио Немачку 28. и 29. новембра
1940. Првог дана састао се са Рибентропом, а сутрадан и са Хитлером. Пошто је
изложио своје планове о консолидацији Европе и стварању светске коалиције од
Јапана до Шпаније, Хитлер је истакао како је „дошло време“ да свака европска
држава заузме став у вези са овим питањима. Опстанак Југославије, истакао је
немачки вођа, важан је за Немачку, а између Рајха и Југославије нема политичких
несугласица. Због равнотеже снага на Балкану, Немачка жели јаку Југославију.
Саветовао је и да Краљевина „брзо искористи створену ситуацију пре него коцка
буде пала“, јер је у могућности да наговори Италију да прихвати југословенску
политику коју је он увек заступао, али до сада није успевао да наговори свог
савезника да је прихвати. Ова могућност створена је због војних догађаја у Грчкој. Када Југославија добије потпис Немачке у вези са својом независношћу, онда
може да буде спокојна. Немачка има право да тражи да се предузму мере у циљу
спречавања других пожара, а у интересу је Рајха да Југославија и Бугарска добију
извесне покрајине. Немачкој изгледа корисно да се Југославији може прићи и
преко других лука, а не само јадранских.
Југословене је посебно импресионирала Хитлерова реченица: „Ваша
проста неутралност није више довољна гаранција“.20 Цинцар-Марковић је само
изјавио да ће одмах кренути за Београд и обавестити кнеза Павла о садржини
разговора и да је све добро разумео, а Хитлер је рекао „да је спреман да прими
Цветковића или кнеза-намесника, ако би требало још нешто расправити“.
По повратку у Београд, 7. децембра Немачкој је поднет предлог да се и са њом
склопи споразум о ненападању, по моделу споразума Југославија–Италија из
1937. Немци су одбацили такве идеје и југословенску иницијативу окарактерисали
као „неспоразум“, инсистирајући на приступу Југославије Тројном пакту. Од тог
тренутка појачан је притисак Немачке на Краљевину, али је порасла и британска
дипломатска офанзива да Југославија стане уз острвску империју.
У ноти југословенске владе од 7. децембра 1940. наведено је да су односи
између Југославије и Немачке „увек били срдачни, пријатељски и лојални“ и
да је дошло до уређења односа Југославије са Италијом и Бугарском и потпуне
нормализације односа са Мађарском, од када је политика Рајха постала активнија на Југоистоку: „Заједничка гледишта Југославије и Немачке имала су корисне
резултате за очување мира на Јадранском мору, у подручју Дунава и на Балкану“. У ноти су опширно изнети напори Југославије да се ти односи побољшају
и констатовано да је Југославија приликом окупације Албаније заузела лојалан
став према Италији, иако је та окупација била против слова и духа закљученог
уговора: „Краљевска влада изјављује да је вољна да са владом Рајха и италијанском владом продискутује могућност потписивања пакта о ненападању, на бази
итало-југословенског уговора од 25. марта 1937. године“.21
20
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Још 1939. кнез Павле је тражио да се закључе два пакта: један између
Мађарске и Југославије и други између Мађарске и Румуније, али је Мађарска то
одбила. Павле је тражио посредовање лорда Халифакса. После првих француских
пораза у мају 1940. кнез је послао приватне емисаре регенту Хортију ради
убрзања преговора. И мађарски министар спољних послова Чаки сматрао је да
би пакт пријатељства са Југославијом представљао први корак ка територијалним
променама у корист Мађарске и да ће Немци на то гледати као на најбољи пут
да се Југославија увуче у немачки источноевропски систем. У разговору са
америчким послаником у Београду, 9. децембра 1940, кнез Павле је нагласио
да на пакт са Мађарском гледа као на препреку даљој немачкој најезди и као на
просавезнички документ.22
Иако се Немачка у начелу сложила са пактом, Рибентроп је дао инструкције својим дипломатским представницима како не треба придавати дубљи значај мађарско-југословенском уговору и наложио штампи да не даје публицитет Чакијевој
посети Београду. Мађарски министар спољних послова стигао је у Београд 11.
децембра 1940. Обе стране су се споразумеле да церемоније и манифестације
током посете имају искључиво југословенско-мађарски карактер, па није позван
ниједан страни представник, што је увредило немачког и италијанског посланика.
Чаки је истовремено обавестио кнеза Павла да Немци знају за његов разговор са
америчким послаником, тако да сада имају доказе о кнежевим антинацистичким
погледима. Пакт је потписан 13. децембра, а две стране су истакле да ће он донети мир у југоисточну Европу „у хармонији са две велике силе, суседне и пријатељске Немачке и Италије“.
Крајем 1940. војно-политички положај Југославије био је веома неповољан. Немачка је, после победа на западу и брзе окупације западне и средње
Европе, са огромном армијом стајала према Истоку и Балкану. Њене трупе у
Румунији биле су спремне да преко Дунава пређу у Бугарску, ради напада на
Грчку. Осовинске снаге спремале су се да потпуно окруже Југославију. Јоаким
фон Рибентроп је 22. децембра послао фон Херену телеграм следеће садржине:
„Молим да посетите Цинцар-Марковића и да му у моје име саопштите следеће: Фирер и ја смо са интересовањем прочитали писану изјаву Југословенске
владе која нам је предата 7. децембра, а размотрили смо и предлог који иста
садржи, да се закључи пакт о ненападању између Немачке, Италије и Југославије на бази италијанско-југословенског уговора од 1937. Закључење таквог пакта
о ненападању, наравно, не би задовољило услове за јачање односа Југославије
са силама Осовине, које смо предвидели у разговорима са Цинцар-Марковићем
у Бергхофу и Фушлу, а и даље би остало отворено важно питање приступања
Југославије Тројном пакту, по коме смо расправљали у тим разговорима, као и
друга питања о којима смо дискутовали“.23
Цинцар-Марковић је фон Херену рекао како је изненађен Рибентроповим
саопштењем, јер је идеја о закључењу тројног пакта о ненападању потекла лично
од Хитлера, што је и Рибентроп нагласио после конференцију у Бергхофу и
22
23
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додао да се може учинити и више, ако то Југославија жели. Цинцар-Марковић је
тумачио да ће питање приступања Југославије Тројном пакту остати отворено.
Ови изјаву Херен је телеграмом проследио у Берлин 23. децембра.
Пошто је британска влада замолила САД да својим утицајем и интервенцијом подржи стварање заједничког фронта на Балкану, председник Френклин
Рузвелт послао је личног емисара, пуковника Вилијама Донована, каснијег шефа
ОСС-а, у Грчку, Турску, Бугарску и Југославију. Донован је 22. јануара 1941.
стигао у Београд где се састао са кнезом Павлом, појединим члановима владе
и војним властима. Док су се војни представници, посебно генерал Симовић,
изјаснили како су спремни да силом одбију притисак Осовине, дотле су кнез
и његови сарадници испољили велику забринутост за јединство земље ако је
бескорисно жртвују, бацајући је у катастрофу несагледивих последица. Генерал
Симовић је прилично самоуверено говорио о могућностима одбране, тражећи
од савезника помоћ у ратном материјалу: „Пуковник Донован је био врло импресиониран држањем нашег људства. Ухватио сам и ову прилику да му изнесем
наше потребе за хитну помоћ у наоружању и инсистирао сам да се он лично
заузме. На то ми је он, погледавши ми право у очи, упутио питање: – А на којој
ће се страни борити Југославија у случају рата? Ово питање нисам очекивао,
али сам без размишљања одговорио: – Ја не знам шта мисле меродавни горе, али
Вам могу рећи само једно: наш народ никад неће изневерити своје пријатеље и
савезнике из прошлог рата“. Донован је на то одговорио: – То је најпаметније
што сам до сада чуо у Београду“.24
Према извештају Виктора фон Херена од 5. фебруара 1941, кнез Павле
је „љубазно, али одлучно“ одбио Донованов предлог о формирању балканског
фронта против Немачке, уз следеће објашњење: „Расположење народа је такво
да искључује сваку ратну авантуру, осим ако је државно подручје директно
нападнуто. Овоме се морају додати унутрашње тешкоће, оскудица у превозним
средствима и у гориву. Судбина неких северних и западних земаља делује као
застрашујући пример. Уосталом, Југославија је неколико пута добила умирујућа
уверења од стране владе Рајха“.25
У јануару 1941. југословенска влада поново се обратила Данилу Грегорићу
како би обновила контакт са Берлином. Грегорић је, преко Паула Шмита,26 20.
јануара предао Цветковићево писмо за Рибентропа, које је 29. јануара уручено
Хитлеру. У писму је, поред предлога да Цветковић дође у Немачку на састанак
са Хитлером и Рибентропом, изнесена оцена политичког стања у Југославији.
Грегорић је обавештен да је Берлин „јако изненађен“ ставом Југославије који се,
упркос разговору у Фушлу, није променио, пре свега у многим манифестацијама
свакодневне политике.
Од краја новембра 1940. па до краја јануара 1941. немачко-југословенски
разговори нису се померили са мртве тачке, јер став Југославије према Тројном
24
25
26

Наведено према: Aprilski rat, 29–30.
Isto, 68.
Паул Шмит је био начелник Одељења за штампу при Министарству иностраних послова Трећег рајха.
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пакту још увек није био дефинисан. Грегорић је обавестио Шмита о ситуацију
у земљи, наглашавајући да је највећа сметња добрим југословенско-немачким
односима министар Михаило Константиновић: „Његов утицај је видан не само
у влади, него и у Намесништву. Он је настао због улоге коју је Константиновић
имао у српско-хрватском споразуму. Он је отворени експонент оних српских
интелектуалних кругова који одржавају везе са Енглеском и демократијом, преко ложа или на други начин“.27 Грегорић је пренео и жељу Драгише Цветковића
да се састане са Јоакимом фон Рибентропом, али је истовремено Шмиту дао
својеврсне инструкције за однос према председнику југословенске владе: „По
мом мишљењу, такав састанак би био не само од користи Југославији, него и
политици Ваше земље. Цветковић је човек који је подложан утисцима. Утисак
који он добије из неког разговора је одлучујући за његове акције. Придобити га
за политику потпуне сарадње између Југославије и Рајха било би, без сумње, од
великог значаја за моју земљу.“28
Хитлер је прихватио Цветковићеву жељу да посети Немачку, а Данило
Грегорић је 4. фебруара стигао у Берлин. Прво га је примио Шмит, а касније и
Рибентроп. Грегорић је своје домаћине обавестио да би политика југословенске
владе због приступања пакту могла да постане врло непопуларна, а то би се могло
неутралисти „ако би се одмах после приступања објавили успеси које би земља
постигла овим приступањем – ја мислим на Солун“.29 Грегорић није директно
одговорио на питање да ли кнез Павле верује да ће Немачка и њени савезници
добити рат, а сумње су расле због учесталих италијанских неуспеха. Истовремено је наговестио да је кнез Пале желео и да после пунолетства свог синовца, када он преузме Круну, врши „одлучујући политички утицај“, а то је могао само
ако би постао „носилац једног програма спољне политике који је одлучујући за
развој и будућност Југославије. Такав програм је и сарадња са Немачком и положај Југославије у новој организацији Европе“.30 Грегорић је 6. фебруара послао
телеграм Д. Цветковићу у коме га је обавестио како фон Рибентроп жели да он
и Цинцар-Марковић посете Берлин.
Притисак Немачке на Југославију растао је из дана у дан: „Хитлер је
имао све мање поверења у нас“, писао је касније шеф југословенске владе Драгиша Цветковић. Он и Цинцар-Марковић су у Берлин, заједно са фон Хереном,
кренули 13. фебруара 1941. Први састанак са Рибентропом био је 14. фебруара,
пре подне. На питање да ли је влада Југославије вољна да приступи Тројном пакту, Цветковић је говорио о политици благонаклоне неутралности према Немачкој, о економским услугама које се чине Немачкој и о томе да Југославија никада
неће постати инструмент британске политике. Изразио је спремност да се у том
погледу дају гаранције Немачкој, као и жељу југословенске владе да се што пре
оконча италијанско-грчки рат. Рибентроп је са „леденом суздржљивошћу“ саслушао Цветковићево излагање. Истакао је да у Југославији постоји јака британска
27
28
29
30

Наведено према: Aprilski rat, II, 23.
Isto, 24.
Isto, II, 64.
Isto, 65.
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пропаганда, да немачка војна снага, ионако огромна, сваким даном све више јача
и да ће победити и створити нови светски поредак. На крају разговора са Рибентропом, Цветковић је изразио спремност Југославије да заједно са Бугарском и
Турском склопи споразум „по коме би се ове три државе обавезале да се одупру
сваком покушају Енглеске да створи фронт на Балкану против Немачке“.31
Хитлер је истога дана после подне примио југословенске представнике.
Драгиша Цветковић је пренео поздраве кнеза Павла и углавном поновио оно што
је рекао Рибентропу. Немачки фирер је нагласио да ће интервенисати свуда тамо
где се појави Енглеска, говорио је о бољшевичкој опасности која прети Балкану
и потреби да се Југославија прикључи Тројном пакту у интересу своје будућности: „Садашњи рат завршиће се једног дана, али нације и државе ће остати,
а нови поредак у Европи мора рачунати са њима као са стварношћу. Садашња
ситуација је повољна за признавање такве стварности. Југославији се пружа јединствена историјска прилика да коначно за сва времена учврсти своје место у
Европи. Она сада мора заузети јасан став према новом поретку. Нема времена
за губљење, пошто су тешкоће Италије у Албанији само привремене“.32
У свом реферату, који је остао у строго поверљивој архиви председника
Министарског савета, Цветковић је поводом сусрета са Хитлером записао: „Закључак из свега овог тешко је извести у потпуности. Нама су мисли и непосредне намере Хитлера непознате, па је тешко и донети неки закључак. Али једна
ствар је ван сумње: силазак Немаца на југ преко Бугарске значи за нас смртну
опасност“.33
Извештавајући Бенита Мусолинија о овим разговорима, фон Рибентроп
је посебно нагласио следеће: „Фирер је са своје стране обавестио југословенске
министре да је, у сопственом интересу Југославије, врло важно да она заузме јасан став према ситуацији на Балкану и према новом поретку у Европи. Немачка
и Италија су спремне да склопе споразум на бази разговора који су били вођени
у своје време са министром иностраних послова Цинцар-Марковићем. Даље, када касније буде успостављен нови поредак, обе државе су вољне да узму у разматрање југословенске тежње за излазак на Егејско море. Југославији се пружа
јединствена прилика да да непосредну изјаву солидарности са силама Осовине
и да приступи Тројном пакту“.34
Цветковић и Цинцар-Марковић вратили су се у Београд 15. фебруара
пре подне. Цветковић је затим пред Крунским саветом поднео оптимистичан
извештај: Хитлер једино тражи гаранцију да се Југославија неће ујединити са
немачким непријатељима у критичној, одлучујућој фази рата и да ће одржати
строгу неутралност. Хитлер је поставио питање приступања Тројном пакту, али
не у дефинитивном облику и изразио је жељу да се састане са кнезом Павлом.
31
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Данило Грегорић, Самоубиство Југославије, Београд 1942, 142.
Службени записник о разговорима Драгише Цветковића и Хитлера 14. фебруара. Архив
Војноисторијског института, Београд. Министарство војске, морнарице и ваздухопловства Краљевине Југославије, пописник 17, 4–59.
Коста Ст. Павловић, Строго поверљиви досије Претседништва владе, Гласник СИКД
„Његош“, 13. јуни 1964, 59.
Наведено према: Aprilski rat, 95.
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Крунски савет је препоручио кнезу да прихвати позив, али да посету одложи колико буде могуће.
Цветковић је 16. фебруара у главним цртама обавестио владу о посети
Немачкој, док је Министарство иностраних послова упутило циркуларни телеграм југословенским дипломатама у иностранству, у коме је односе са Немачком
приказало као повољне, не обавештавајући их о стварним немачким захтевима
који су имали ултимативан карактер. Југословенска влада је такође сматрала да
не треба журити са кнежевом посетом Хитлеру. Истога дана, Рибентроп је дао
упутства фон Херену у вези са састанком Хитлера и кнеза Павла, као и са приступањем Југославије Тројном пакту: „До тога треба да дође одмах, како би се
постигао ефекат који сви желе. У случају да кнез намесник Павле жели да разговара са Фирером, употребите свој утицај да се овај састанак, ако је могуће,
одржи у првој половини ове недеље, првенствено у Бергхофу“.35
Представници Бугарске потписали су приступање Тројном пакту 1. марта
1941. у замку Белведере, у присуству Хитлера, Рибентропа, Ћана и представника
Јапана, Мађарске, Румуније и Словачке. Немачка Врховна команда је сутрадан
саопштила да су немачке трупе ушле у Бугарску, ради спречавања британских
акција на Југоистоку. Истога дана почело је надирање немачке 2. армије према
Софији, али Југославија није војно реаговала. Кнез Павле се, само у пратњи Цинцар-Марковића и не обавештавајући остале намеснике, упутио на тајни састанак
са Хитлером. Пут Бергхофа кренуо је 4. марта.36
Како је Рибентроп 7. марта известио Херена, у овом разговору Хитлер је
најпре „скицирао слику опште ситуације коју карактерише чињеница да је Енглеска већ изгубила рат и да је дошло време да се све европске земље прилагоде
будућем новом поретку. Данас се Југославији пружа јединствена прилика, која
се неће поновити, да заснује и обезбеди свој положај у реорганизованој Европи.
Стајући на страну сила Осовине, Југославија може за себе обезбедити трајну
гаранцију Немачке за свој територијални интегритет и, пошто је скори слом
Грчке само питање времена, за свој излаз на Егејско море. Грчка свакако неће
бити у стању да задржи своје позиције у Солуну, а немачке трупе на Балкану
повући ће се једног дана. У случају да Југославија не осигура благовремено свој
захтев, она ће се изложити опасности да јој пут ка Егеју на крају спречи нека
трећа сила. Кнез намесник је очигледно био импресиониран овим примедбама,
али је отворено изнео колико му је тешко да донесе одлуку коју му Фирер саветује. Он је искрено рекао да се таквој одлуци противе и грчко порекло његове
супруге, његове личне симпатије према Енглеској и његов став према Италији.
Ипак је кнез намесник означио даљи споразум са Италијом као евентуално први
35
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Предлог за састанак са Хитлером кнез Павле је прихватио 25. фебруара. Виктор фон
Херен је о томе обавестио фон Рибентропа: „Кнез намесник прихвата предлог Фирера
за састанак у Бергхофу. Има намеру да аутомобилом пређе границу преко Подкорена
до Бељака и одатле да настави пут возом. Пожељно је да долазак у Бергхоф буде, ако
је могуће, у подне одређеног дана. Кнез намесник је молио да са мном усмено уреди све
детаље тако да тајност буде сачувана“. (Наведено према: V. Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije, I, 353).
Aprilski rat, 164.
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корак на путу који му саветујемо. Кад се поздравио, кнез намесник је задржао
право да доцније донесе одлуку. Ми ћемо сада чекати да видимо како ће се југословенска политика даље развијати“.37
Најдрагоценије сведочанство оставио је сам кнез Павле, у писму које је
1947. упутио ташти, великој војвоткињи Русије Јелени Владимировној Романов.
У писму је, између осталог, изнео сећање на састанак са Хитлером, као и да је на
то пристао после дугог одуговлачења: „Он је зато почео да тражи састанак са
мном, а ја сам се дуго „правио глув“. Међутим: „Како су његови захтеви били све
неодложнији, главни чланови наше владе тражили су од мене да га посетим у
интересу наше земље, па сам после још одуговлачења, морао да попустим и отишао сам у Берхтесгатен“. Кнез наводи да је разговор трајао неколико часова, и
затим следеће: „Хитлер је директно затражио од мене да приступимо тројном
пакту, тврдећи да му је потребна јака, независна Југославија „из егоистичких
разлога“ и да неће моћи да нас штити ако Мусолинијев потпис не буде на истом
документу поред његовог. То је вероватно значило да је Мусолини хтео да има
одрешене руке у Југославији како би обезбедио неке територијалне добитке за
своју земљу. Одговорио сам му да је то немогуће, јер моја земља мрзи Италијане
(нисам му свакако могао рећи да мрзи и Немце) и јер су, по мом мишљењу, краља
Александра убили Италијани. Када ми је узвратио да ће ме моја земља због тога
благосиљати за шест месеци, ја сам му одговорио да нећу остати на власти ни
шест дана потпишем ли тај документ. Онда сам га ја запитао зашто се човек
који је побрао већ толико ловорика као он спрема да нападне једну малу земљу
каква је Грчка. Хитлер је на то узвратио: – Ловорике, ловорике, мени је доста
тога и рећи ћу Вам истину; цела та историја заиста ми је врло непријатна и ја о
томе ништа нисам знао, али где год видим иједног енглеског војника у Европи,
морам га одатле истерати свом својом силом“. Павле је затим запитао: „Али где
видите енглеске војнике? – Они сада нису ту, али ускоро ће бити; ја сам добро
обавештен, а осим тога Грци дозвољавају да „освежавају“ своје подморнице у њиховим лукама. Затим је, окренувши се мени, рекао непријатним тоном: – Али,
можда Ви мислите да је Енглеска већ добила рат? – Не, то не мислим, али моји погледи који су Вам познати, нису се променили – ја не верујем да има друге
могућности за мир у Европи осим енглеско-немачког споразума. Хитлер је онда
отпочео један од својих дугих монолога, описујући ми шта је он све у том циљу
учинио од свог доласка на власт и како је Енглеска увек одбијала његове понуде.
Када је завршио, у разговор је упао Рибентроп и рекао да Енглеска прво мора бити потучена, а онда ћемо можда добити и оно што Принц жели“.38
По повратку из Бергхофа, кнез је за 6. март сазвао седницу Крунског савета, којој су присуствовали намесници Станковић и Перовић и чланови владе
Цветковић, Мачек, Куловец, Цинцар-Марковић, Пешић и министар Двора Антић. Кнез је рекао следеће: „Са Хитлером сам имао разговор од четири часа.
Он је од мене тражио да приђемо Тројном пакту и рекао да неће ни по коју цену дозволити да се створи Солунски фронт. Он ће Грчку смрвити и она више
37
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неће постојати као држава. Ја сам доказивао да је за нас најбоље да останемо
неутрални и да ја не могу никако да пружим руку Мусолинију, који је убио мог
брата Александра, а који и сада шаље терористичке банде у Хрватску“.39 Кнез
је још рекао како није сигуран да ће одбијање приступања Тројном пакту значити и немачки напад на Југославију, али је ипак нагласио да је Хитлеров захтев
имао карактер ултиматума.
Цинцар-Марковић је тврдио да ће приступање Тројном пакту Југославији обезбедити неутралност; Цветковић се није отворено изјаснио и изложио
је и позитивне и негативне стране ако се потпише пакт; Фран Куловец се изјаснио за попуштање пред притиском; Мачек је инсистирао да се разјасни да ли
је Југославија већ пред ултиматумом „Пакт или рат“, а од генерала Пешића је
тражио извештај о спремности југословенске војске да се одупре евентуалном
нападу. Генерал је одговорио да се Југославија може бранити највише до 6 недеља, указавши на добро познате неповољне околности, како спољашње (земља
је са свих страна окружена непријатељима, војничка супериорност противника,
помоћ са стране никако не би могла стићи на време) тако и унутрашње (снабдевање југословенске војске је веома слабо и недовољно за рат, бројно стање и
људства и модерног оружја је апсолутно недовољно). Пешић се у свом излагању позвао на мишљење више истакнутих југословенских генерала, који су се
слагали у оцени крајње критичног стања југословенске војске, па је закључио
да треба попуштати немачким захтевима што је више могуће. Пешић је истакао
да је једино генерал Душан Симовић био против прихватања пакта. Намесник
Станковић се одмах изјаснио против пакта – у случају напада, треба пружити
отпор и повлачити се према југу. Југославија треба да води макар „симболичан
рат“. Генерал Пешић се том предлогу оштро успротивио, истичући да сумња у
британску помоћ и Југославији и Грчкој, да Турска заузима нејасан став, да Совјетски Савез избегава да се изјасни у било ком смислу. Зато је поново тражио
да се води помирљива политика.
Крунски савет се тако определио за пакт, уз извесне гаранције које би
се добиле. Министар Цинцар-Марковић је требало да поднесе контрапредлоге
немачкој влади и да прецизно разјасни следећа питања: Да ли ће Југославија,
у случају приступања Тројном пакту, моћи да добије следећу писану изјаву од
Немачке и Италије: 1) Суверенитет и територијални интегритет Југославије биће поштовани; 2) Од Југославије се за време рата неће тражити никаква војна
помоћ, нити транспорт трупа кроз земљу; 3) Приликом новог уређења Европе,
водиће се рачуна о интересима Југославије за слободан излаз на Егејско море
преко Солуна. Сутрадан, 7. марта, Цинцар-Марковић је ове закључке саопштио
фон Херену, који је тврдио да ће одговор бити позитиван.
Немачко министарство спољних послова одговорило је 9. марта на услове југословенске владе, преко фон Херена: у начелу су прихваћени сви захтеви
југословенске стране, осим дела о формалном ослобађању од обавезе пружања
војне помоћи у случајевима који проистичу из самог приступања Тројном пакту. У погледу Солуна исказана је спремност на тајну клаузулу која би гарантова39
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ла југословенске претензије. О томе су сутрадан разговарали Херен и ЦинцарМарковић. Шеф југословенске дипломатије је инсистирао на ослобађању од
војних обавеза, а Херен је истицао да је онда и само приступање Тројном пакту
бесмислено. Преговори су настављени, а немачка страна је све више излазила
у сусрет југословенским жељама. Тако је 11. марта Рибентроп јавио Херену да
је, после разговора са Хитлером, усвојена формулација да Немачка и Италија,
с обзиром на војну ситуацију у Краљевини, уверавају да неће захтевати војне
услуге, а да се Југославија може војно активирати на страни сила Осовине када
то сама одлучи.
Југословенски преговарачи постављали су нове услове, углавном процедуралне природе, што је указивало на очигледну жељу за одуговлачењем. На
седници Крунског савета 13. марта прихваћено је решење да клаузуле о војној
помоћи и о уступању Солуна остану тајне, а Цинцар-Марковић је овлашћен да
са Хереном изради потребне протоколе и поднесе их на коначно одобрење. Цветковић је изјавио како је стекао утисак да Хитлер нема ништа против да Југославија одмах поседне Солун, са коридором ширине 30 километара.40
Немачка влада је 14. марта поручила како сматра да се Југославији већ
довољно изашло у сусрет и да се „није очекивало да ће Југословенска влада подносити нове захтеве. Што се тиче објављивања обећања да владе сила Осовине
неће тражити од Југославије да за време рата допусти пролаз или транспорт
трупа кроз своју територију, постоји код нас приговор да осталим партнерима
Тројног пакта није дато такво обећање. Ово би лако могло изазвати непожељна
позивања у случају каснијих приступања. Па ипак, узевши у обзир посебан значај
који Југословенска влада придаје таквом објављивању и да би јој положај био
олакшан, вољни смо да изађемо у сусрет њеним жељама утолико што ћемо јој
препустити да ово обећање, које смо спремни да дамо у ноти која не треба да
се објављује, искористи у облику саопштења за југословенску штампу, о чему
ћемо се договорити“.41
Да би се Југославија лакше одлучила на приступање Тројном пакту,
Виктор фон Херен је 15. марта предложио Берлину да се на посебној конференцији за штампу понови изјава о лојалном ставу владе Рајха према интересима
Југославије „ради умирења југословенске јавности“.42 Југославија је и даље одуговлачила, па је Рибентроп, преко Херена, 19. марта ултимативно тражио да се
пакт потпише до 25. марта: „Реците господи да је то јединствена прилика коју
не смеју да пропусте. Реците им, ако су за овај термин, да одмах дају налог посланику Андрићу у Берлину. Више се не може одлагати. Ако се термин не одржи,
онда ће вероватно одлагање значити губитак једне јединствене прилике. Једино
што пристајем, то је одлагање на 24 сата. То можете рећи господи потпуно
озбиљно и са акцентом“.43
На документима о приступању Југославије Тројном пакту радило се,
углавном, у кабинету министра Двора Антића, у споразуму са фон Хереном, који
40
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је био у сталном контакту са својом владом. На седници Крунског савета од 20.
марта документа су једногласно прихваћена. Генерал Петар Пешић је известио
да је из разговора са командантима војних области, осим загребачке, сазнао да
се сви слажу да се не може ићи у рат и да је пакт једини излаз. Није прихваћен
предлог намесника Станковића да се консултује опозиција, већ је одлучено да
се вође опозиције укратко информишу после седнице владе. Кнез Павле је нагласио да је донета одлука супротна његовим осећањима: „Ја имам и своју савест и
не смем да водим свој народ у рат, када у самом почетку знам да би нас водио у
сигуран пораз“. Кнез је затим примио немачког амбасадора Улриха фон Касела,
који је у току специјалне мисије по балканским земљама стигао у Београд.
Касно увече 20. марта одржана је седница југословенске владе у пуном
саставу. Цветковић је известио о току преговора са Немачком, али није изнео закључке тајних седница Крунског савета. Није ништа саопштио ни о путу кнеза
Павла у Бергхоф, ни о тајним клаузулама у пакту (о ослобађању Југославије од
учешћа у ратним операцијама сила Осовине и о томе да ће Југославија у послератном уређењу добити Солун). Михаило Константиновић је нагласио како је Тројни пакт „инструмент завојевачке политике, да нас тај пакт доводи у сукоб са
Совјетским Савезом и Америком, да су обећања немачке владе несигурна и да је
пакт противан нашим интересима, традицији и народним осећањима“. У истом
тону су говорили Бранко Чубриловић и Срђан Будисављевић, који су на крају
седнице поднели оставке. Мачек и Куловец су истицали да је пакт велики успех
југословенске политике. Министарски савет је на крају у 1 сат по поноћи 21. марта прихватио приступање Југославије Тројном пакту, са три гласа против.
Због оставке тројице министара, Цветковић је прогласио кризу владе, па
је, преко Цинцар-Марковића, о томе обавестио Херена и напоменуо да ће бити
извесног одлагања у погледу дефинитивног југословенског одговора.44 То је довело до другог немачког ултиматума 22. марта. Рибентроп је оштро поручио како
је „хитно потребно, у интересу Југославије, да се ова унутрашња политичка
тешкоћа која је искрсла, реши одмах на овај или онај начин. У супротном, Југославија ће у крајње критичном тренутку за земљу лишити себе могућности да
предузме акције у питањима спољне политике и показати се неспособном да држи кормило. Ситуација је сада таква да смо ми још увек спремни да до 24. марта, најдаље до 25. марта, закључимо припремљене споразуме. Ми смо уверени
да ће Цветковићева влада брзо повратити своју способност за акцију, тако да
уговорено време за Југославију неће истећи неискоришћено“.45
Рибентроп је и 23. марта ујутру још једном саопштио да се до поноћи
тог дана мора знати одлука, „због неопходних припрема за церемонију у палати
Белведере“. Британски премијер Винстон Черчил је 23. марта упутио писмо Драгиши Цветковићу у коме је, између осталог, стајало: „Коначан тоталан пораз
Хитлера и Мусолинија је сигуран. Ниједан разборит и далековид човек не може
у то сумњати, с обзиром на објављене одлуке британске и америчке демократије. Ми знамо да срца свих верних Срба, Хрвата и Словенаца куцају за слободу,
44
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интегритет и независност њихове домовине и да они имају исти поглед у будућност као и свет који говори енглески. Ако би Југославију сада задесила судбина
Румуније, или ако би она починила злочин као Бугарска и постала саучесник у
покушају уништења Грчке, њена пропаст би била сигурна и непоправљива. Она
неће избећи, него само одложити тешка искушења рата и њене храбре армије ће
се онда борити само пошто буду опкољене и одсечене од наде и помоћи. Са друге стране, ратна историја је ретко када пружила лепшу прилику од ове која се
указује југословенским армијама, ако је он искористе док још има времена“.46
Кнез Павле је у вечерњим часовима сазвао седницу Крунског савета,
на којој је одлучено да се испоштује немачки ултиматум. Карактеристичне су
речи генерала Пешића: „Ја сам против Немаца и Пакта, али ми немамо другог
излаза него овај. Нико нема право да даје оставку због Пакта и онај ко то чини
је издајник“. Цветковић је телефоном обавестио фон Херена, а тачно у поноћ
немачки посланик је примљен у Председништву владе, где је обавештен да су
Цветковић и Цинцар-Марковић спремни да 24. марта отпутују у Беч ради потписивања Тројног пакта.
Пуковник Владимир Ваухник, југословенски војни аташе у Берлину, сведочи да ни он, ни посланик Иво Андрић, нити било ко од Југословена у Берлину
о потписивању Тројног пакта нису били раније обавештени из Београда. Ваухник
пише да је овакво стање ствари било за њега посебно неугодно, „јер ништа нисам предузео да бих моје пријатеље на ово припремио те да бих био могао већ
раније њима образложити праве узроке тог корака. Можете замислити у каквој
сам ја неугодној ситуацији био када су, на дан свечаног потписивања пакта у
Бечу, 25. марта 1941. са свију страна на ме просто јуришали са честиткама,
па чак и ласкајући, захваљивали у убеђењу да сам наводно ја сигурно доста допринео томе политичком успеху. Међу њима били су многи који су се радовали
као мала деца и сузама у очима ме убеђивали да је Југославија једини немачки
савезник који стварно нешто значи, а зато не тражи никакву штету. Часописи су се такмичили у увеличавању југословенске државе те је од свуда долазио
само један суд: да одсад за коначну победу више не постоји никаква сумња“.
Ваухник сведочи да су га колеге из других држава одмах потражили за додатне
објашњења, „а многи од њих су ми, на фини начин, пребацивали што им досад
о томе нисам дао никакво обавештење. Нико није хтео да ми верује да сам ја
био потпуно изненађен“.47
Око 14 часова, „гости владе Рајха“ стигли су пред дворац „Белведере“.
После протоколарног сусрета, у 14,02 у салу за потписивање приступања Југославије Тројном пакту ушао је председник краљевске владе Цветковић, а за њим и
46
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Архив Србије и Црне Горе (АСЦГ), Министарски савет Краљевине Југославије, 138–4-24.
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по југословенског аташеа у Берлину, у тих неколико десетина сати док је Југославија сматрана делом Осовине: агенти Гестапоа који су осматрали Ваухников стан и сваки његов
покрет било где да се кретао, нестали су: „Тако сам следећег дана могао посетити моје
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други актери или гости. Тако је започела церемонија. Двадесетак минута после
14 часова на столовима се већ сушило мастило потписа југословенских представника на Протоколу о приступању Југославије Тројном пакту.
Текст Протокола је гласио:
Владе Италије, Јапана и Немачке с једне стране и Влада Југославије са
друге стране утврђују преко својих доле потписаних пуномоћника следеће.
1) Југославија приступа Пакту трију сила, потписаном у Берлину 27.
септембра 1940. године између Немачке, Италије и Јапана.
2) кад заједничке техничке комисије, предвиђене у чл. 4, буду расправљале питања која дотичу интересе Југославије, биће исто тако и представници
Југославије позвати да учествују у саветовањима комисија.
3) Текст тројног пакта приложен је овом протоколу.
Предњи протокол састављен је на италијанском, јапанском, немачком
и српско-хрватском језику, при чему се сваки текст сматра као оригинал. Протокол ступа на снагу на дан потписивања.
Потврђујући горње, потписници и надлежно опуномоћени од својих влада потписали су овај протокол и оверили га својим печатима.
Састављено у четири оригинална примерка у граду Бечу, 25. марта
1941.48
Према исправљеном тексту говора, Драгиша Цветковић је рекао: „Главни, готово једини циљ спољне политике Југославије био је и остаје да се југословенском народу обезбеди мир, одржавањем најбољих односа са свим земљама
које гаје мирољубива осећања према њој. У духу ове политике, наши напори су
стално тежили ка консолидацији мирољубивих и пријатељских односа са суседима ради обезбеђења мира на границама, слободе, независност и државног јединства. Још пре, а и после повезивања заједничким интересима, Југославија је
одржавала најбоље односе са великим немачким Рајхом, који су били прожети
пријатељством и пуним поверењем. Корисни резултати једне такве политике
нарочито су се испољили у низу важних догађаја који су се одиграли у односима
између две земље од 1934. године до данашњег свечаног акта. Југославија је већ
од свог постанка осећала да је њено национално уједињење, које није било плод
разних уговорних комбинација, него природан завршетак дугих и тешких борби
Срба, Хрвата и Словенаца, било увек правилно оцењивано од стране Немачке.
У таквом духу, Југославија је 1937. године закључила значајан споразум са Италијом. Сличне пријатељске пактове, Југославија је закључила са Бугарском и Мађарском. Пошто Југославија не поставља никакве експанзивне захтеве, витални
интереси њеног опстанка и напретка захтевају да Југоисток буде сачуван од
поновног ширења рата и да привредна сарадња, која је јако поремећена због постојеће ситуације, буде ојачана, да би утрла пут европском смирењу, једином
спасу нашег европског континента и његове хиљадугодишње културе. Само под
знаком искрене и позитивне сарадње, може Европа да пронађе основу за свој
напредак, који ће бити у могућности да уклони старе предрасуде и да савлада
материјалне тешкоће због којих ми сви трпимо. Мирољубива политика Југо48
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славије у пуном је складу са виталним интересима и дубоким тежњама нашег
народа. Сви политички и привредни споразуми које је наша земља потписала у
последњим годинама, надахнути су вољом за остварење све боље организованог
мира у овом делу Европе. На данашњи дан, када Југославија приступа Тројном
пакту, она то чини са намером да обезбеди мирну будућност и сарадњу са силама Тројног пакта. Пошто тиме даје свој допринос организацији нове Европе,
она испуњава највећу дужност према себи и европској заједници“.49
По потписивању Протокола, југословенска делегација се сусрела са Хитлером, који је боравио у бечком хотелу „Империјал“ док се у дворцу „Белведере“ одржавала церемонија. Према извештају новинских агенција, после свечаног
ручка у мраморној дворани прешло се у суседну дворану где је послужена кафа.
Ту је, у опуштенијој атмосфери око 16,45 сати Хитлер изразио задовољство због
окончања процедуре приступа Краљевине Југославије Осовини, а затим истакао
да независно од свих околности, ранијих сентименталности, пријатељстава или
колебања Југославија може да има само користи од овог акта. Поздрављајући
југословенско сврставање уз страну која ће донети нови поредак, он је истакао
да такав чин омогућава Немачкој да употреби „свој глас и свој утицај“ у корист
будућег развоја Југославије, као и будућег организовања југоистока Европе. До
тада је био частан и искрен пријатељ Југославије и она ће у њему увек имати
„лојалног посредника, заступника и пријатеља“. Посебно је истакао да то буде
пренето кнезу Павлу. Затим је додао да „врло добро разуме став многих Југословена, као и кнеза-намесника Павла према извесним питањима, утолико пре што
и он сам није без оваквих осећања“, али да „државни разлози и интереси народа
имају превагу, управо као и што и ја, после хладног размишљања, морам да предузмем кораке војне природе који ми нису пријатни са људског гледишта и да су
и мени неке одлуке последњих неколико дана биле тешке“. На крају, Хитлер је
истакао корист од југословенског изласка на Егејско море, као и обострану корист од привредне сарадње, посебно подвлачећи да Немачка нема територијалне
интересе на Балкану, да ће по завршетку ратних операција повући и последњег
војника из чега проистиче могућност „за присно пријатељство“.
Драгиша Цветковић је захвалио Хитлеру и пренео да Југословени имају
сазнања о његовом пријатељском расположењу. Истичући спремност Југославије
да сарађује са Рајхом, посебно на економском пољу, одсуство немачког ревизионизма према Југославији, без обзира на велику немачку мањину, Цветковић се
осврнуо на тешкоће у Југославији које су претходиле приступању Југославије
Тројном пакту. Пригодне речи Цветковић је закључио изјавом захвалности целог
југословенског народа и настојањима да се за фиреров став разумевања „узврати осећањима лојалности и оданости према Немачкој“. Узимајући поново реч,
Хитлер је исказао прегршт похвала кнезу Павлу, ценећи највише његову „унутрашњу борбу“ са својом сентименталном природом у вези са родбинским везама са Енглеском и Грчком, али и у вези са отпором југословенских политичких
кругова који нису одобравали пристанак уз силе Осовине.
49
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У поздравној речи, фон Рибентроп је истакао задовољство што се до тада неутрални Балкан за кратко време сврстао уз силе Осовине, што се Тројном
пакту придружила држава на коју је Британија још увек рачунала, коначно и зато
јер се Југославија није издвојила од стварања новог поретка у Европи уз младе
народе, позване да остваре такав поредак упркос спољном мешању. Рибентропови мемоари открили су међутим да је држање Цветковића и Цинцар-Марковића,
без обзира не пригодност прилике, било такво да је церемонија потписивања Протокола више „личила на погреб“. Део њиховог суморног изгледа садржан је и у
Хитлеровом говору који је истицао осећања Југословена и самог кнеза Павла,
„али да државни разлози и интереси народа морају увек имати предност“. У разговору који се у истом хотелу водио између Хитлера и грофа Ћана, немачки вођа
је изразио задовољство развојем догађаја јер се акција елиминације Грчке чинила сасвим извесном. Током разговора о другим стратешким питањима, фирер је
исказао задовољство што је превазиђено „несигурно држање Југословена“, које
би било опасно за немачке оружане снаге и њихове стратешке потезе.50
Ноћ 25/26. марта Цветковић и Цинцар-Марковић провели су у купеима
специјалног воза којим су се враћали у Београд. Приликом проласка воза кроз
будимпештанску теретну станицу (ради конспиративности) југословенски политичари требало је да буду поздрављени од дипломатског кора трију сила Осовине. Југословенски посланик у Пешти са својим помоћницима стигао је на станицу око 22 часа. Кад су улазили, прошли су поред кола која су носила мртвачки
сандук: „Ово није добро. То је лоше претсказање“ – промрмљао је посланик
Миловановић и нервозно се стресао. – „Какво лоше претсказање?“ – упитао је
секретар посланства, очигледно узнемирен. Миловановић је објаснио: „Мртвацу је место на теретној станици. Али наши министри да су стали на главној
станици, они би се срели са живима, а не са мртвима“. Секретар југословенског
посланства је био изненађен изгледом председника владе и министра спољних
послова. Цветковић се није ни поздравио са посланицима, већ је присутним Југословенима промрмљао: „Шта сам могао чинити?“ Цинцар-Марковић је седео
у купеу „депримиран, апатичан, скрушен“. Пред полазак секретар посланства га
је замолио: „Молим вас, бар кад воз пође, погледајте кроз прозор и маните им
руком“, мислећи на стрпљиве осовинске посланике који су учтиво чекали да воз
крене. Цинцар-Марковић је био равнодушан, седео је малаксао за столом, нем и
непомичан: „Е, мој драги Рашићу, ја бих им раније мануо ногом него руком“.
Воз је 26. марта у 9 часова стигао у Топчидер, где је Цветковића и Цинцар- Марковића дочекала влада са Мачеком на челу. Цветковић је присутнима
понављао: „Сад је све у реду“. Обојица су се упутила у Двор, распитујући се
о стању духова у земљи. Мачек их је умирио, али их је кнез Павле, код кога су
затекли министра војног, генерала Пешића, упозорио да Српска православна
црква прави тешкоће. Поводом вести о извесности приступања Тројном пакту,
патријарх Гаврило сазвао је Свети архијерејски синод да се расправи какво држање заузети према оваквом развоју ситуације. Влада није знала за овакву активност духовника, па је Цветковић о сазивању црквеног сабора на највишем
50

V. Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije, I, 431–433.

80

Бојан Димитријевић – Станислав Сретеновић

Историја 20. века, 2/2008

нивоу сазнао прелиставајући сутрашње издање Правде, на железничкој станици у Топчидеру. Мада забринут, није отказао пут. По њиховом повратку Синод
је и даље био у заседању, а патријарх Дожић је молио да се министар спољних
послова запути до њих и објасни им ситуацију. Снебивајући се на такав захтев,
Цинцар-Марковић је ипак обећао да ће духовне достојанственике посетити већ
сутра, 27. марта.51
Београдска штампа и радио извештавали су са приличном мирноћом о
приступању Краљевине Тројном пакту, истичући да тај чин ниједним делом није
супротан државном интегритету, независности или националној части. Ванредно
издање Политике од 25. марта донело је текст Југославија и Пакт трију сила, у
коме је домаћа јавност обавештена о приступању Тројном пакту. Како се наводи
у тексту, „за правилно оцењивање овог веома значајног догађаја, како са нашег
националног тако и са међународног гледишта, потребно је имати у виду узрочну везу која постоји између њега и свих наших досадашњих спољнополитичких
стремљења, затим обезбеђења интереса наше земље и садашњи положај у свету“.
Највећа вредност приступа Тројном пакту је у томе, како наводи непотписани
аутор, што све те интересе од 25. марта па даље у будућност Југославији гарантују Немачка и Италија. Посебно се истиче да „Југославија остаје и даље изван
рата“, јер приступајући Тројном пакту није прихватила никакве војне обавезе:
„Вековне борбе које су изнедриле Краљевину и њене границе, Пактом су потврђене. Лојалност према суседима – на првом месту према Немачкој и Италији
– само се ојачава, а сарадња продубљује“. Оцењено је да „ма са које стране да
се посматра, приступање Југославије Пакту трију сила представља заиста догађај од изузетне националне и међународне важности“.
У истом броју Политике објављен је текст Мирослава Спалајковића Рат
и Југославија, који је истицао да је једина тежња Југославије „одржање мира“,
без обзира на можда другачије тежње својих суседа: „Обично се политика дефинише као вештина да се од два зла изабере оно које је мање. [...] Обе зараћене
стране радиле су енергично према својим ратним потребама. Како су у том
процесу извесни наши суседи познато је. Мање су нам познате алтернативе
пред којима се се они налазили“. Спалајковић истиче: „Зашто Немачка полаже
толико на ту формалну страну није тешко психолошки објаснити. Сећање на
Солунски фронт из прошлога рата није ишчезло. Садашњи ратни догађаји у том
делу Балканског полуострва само су освежили то сећање“.52
51
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V. Terzić, Slom Kraljevine Jugoslavije, I, 435–437; Мемоари патријарха српског Гаврила, 375.
И текстови објављени у дневном листу Правда 26. и 27. марта кретали су се у истом
оквиру: интерес Краљевине, мир, интегритет, пријатељство са суседима из Осовине,
исправност потеза владе и сигурност у трајање Тројног пакта. У тексту који је освануо
оног јутра када је већ пакт био оборен, извесни Н. Ј. наводи готово као дефиницију да
је приступање Тројном пакту „докуменат нашега стања, наших реалних способности,
наше оцене извесних појмова“, мислећи, свакако, на позитивно читање ове реченице.
Писац чланка пише да Тројни пакт гарантује Југославији „мир до краја рата“, као и да
ће „велика трезвеност нашега народа [...] учинити да остану без одјека и сви аларми са
стране, сви утицаји који долазе изван наше средине“. Аутор није ни слутио да ће његов
текст изаћи у јавност оног јутра које је потпуно преокренуло ситуацију у земљи.
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Судећи према неколико текстова објављених у тематском зборнику Б.
Петрановића и Н. Жутића, штампа у Загребу крајње је информативно известила тамошњу јавност о потписивању Тројног пакта од стране Југославије, као и
о реакцијама у суседству: Италији и Мађарској. Да ли упадљиво неангажовање
хрватских политичара у самом процесу приступања Југославије пакту може
да буде објашњење за приличну штурост штампе у Бановини Хрватској када
је овако озбиљан државни догађај био у питању? Тек је штампа са датумом од
28. марта давала одређеније коментаре. Ипак, не можемо се отети утиску да је
хрватска реакција на 25. (па и на 27.) март била између незаинтересованости и
ишчекивања. Као да их се није много тицало шта се дешава ван средишта њихове Бановине. То сведоче и текстови у којима се наводи да је „Хрватска већ научена на промјене у политичком животу Југославије, научила је, да је најбоље
у свим случајевима сачувати мир и присебност, избјегавајући све инциденте“,
односно: „Ми смо Хрвати свијесни положаја у Европи, а напосе прилика око
нас, и то је разлог, зашто смо чврсто одлучили и даље чувати своју дисциплину
и своју народну снагу“. И коначно: „Чињеница, да код нас није било апсолутно
никаквих инцидената, свједочи о нашој политичкој зрелости (...) Ми Хрвати
имамо, хвала Богу, већ од прије проведену концентрацију својих народних редова“. (Хрватски лист).
Насупрот југословенској штампи или радију, англо-амерички медији отпочели су 26. марта активну пропаганду усмерену „не толико осталим Југословенима колико Србима“, како им се обраћао „њихов стари ратни друг“ Леополд
Емери, државни секретар за Индију (у складу са препорукама А. Идна) указујући
на извесност пораза Хитлера пред удруженим Англо-Американцима.
Немачка штампа посветила је 26. марта 1941. ударно место вестима које су илустровале југословенско приступање Тројном пакту. Уреднички коментари похвалили су Југославију која је „после зрелог размишљања, размишљања
које је почивало само на животним интересима“ приступила пакту, наносећи
један од највећих пораза англосаксонској политици. Оцена је била јединствена
– југословенски приступ Тројном пакту није могао да буде ометен „отпором слободнозидарских група“, који није успео да „помути јасни инстинкт и трезвено
расуђивање овог здравог сељачког југословенског народа“. Истицано је и да је
овај корак допринео збијању редова народа Средње Европе и да је то следећи
корак напред за Европу.
Немачки извештаји из Београда упућени Министарству иностраних послова од 25. марта илустровали су напетост изазвану очекиваним приступањем
пакту, која је владала у разним деловима београдске јавности. Регистровани су
појачана приправност неких војних и жандармеријских делова, бацање летака по
вароши у којима је критикована влада, отворено неслагање појединих политичара: бившег министра пољопривреде Чубриловића и Тупањанина, заменика председника Земљорадничке странке. Јутро 26. марта није донело смирење. Управник
вароши београдске, Дринчић, реферисао је да опозиционе странке спремају протест, а да је у провинцији већ било и да ће бити окупљања противника политике
приступања Југославије Тројном пакту. Мачек је одбио да пошаље жандармери-
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ју на демонстранте, већ је наводно изјавио да је боље да Дринчић „натовари два
камиона“ Службених новина у којима је објављен текст пакта и тзв. тајне ноте,
да их пошаље на зборно место и „нареди полицијским агентима да их растуре
у народ“. Немачки посланик фон Херен, сапутник Цветковића и Цинцар-Марковића на путу до Беча, по повратку је одмах известио о погоршаној политичкој
ситуацији у Југославији и гласинама о пучу које су поткрпљене потврдом посета
британског ваздухопловног аташеа потенцијалним пучистима.53
Војни пуч одвијао се готово без грешке. Започео је после поноћи 26. марта, када су престале да важе посебне мере за одржавање реда и мира поводом
повратка председника владе из Немачке. Само је генерал Петар Косић, начелник
Генералштаба, покушао да пружи отпор. У два сата ујутру почело је планирано
заузимање команде ваздухопловства у Земуну, оба моста преко Саве, градске
управе, полиције, главне поште, радио-станице, војних команди, Председништва
владе и Министарства спољних послова. Душан Симовић, коме је генерал Боривоје Мирковић, главни организатор пуча, предао команду, принудио је на оставку
Драгишу Цветковића и убедио краља Петра да преузме власт, њега именује за
председника владе и народу упути патриотски проглас. Уместо Петра, проглас
је у 6 сати ујутру, путем радија, прочитао морнарички поручник Јаков Јововић,
који је за ту улогу изабран због сличне боје гласа.
Кнез Павле је у ноћи државног удара путовао возом на одмор на Брдо
код Крања. Ујутро је послао поруку Влатку Мачеку да се састану у Брежицама,
али је Мачек, који се већ вратио из Београда и био обавештен о пучу, дошао на
загребачку железничку станицу. Предложио је кнезу да ухапсе генерала Петра
Недељковића, команданта 4. армије, а да на његово место поставе хрватског генерала Аугуста Марића и успротиве се пучистима у Београду. Кнез Павле је то
одбио. Затим су о новонасталој ситуацији разговарали у Банским дворима. Павле је наговарао Мачека да са своја четири министра уђе у Симовићеву владу.
Истовремено је преко британског конзула у Загребу молио британску владу да
му дозволи усељење у једну од британских колонија. Затим је генерал Недељковић кнежев воз преусмерио ка Земуну. Увече је кнез Павле пребачен у Главни
генералштаб да потпише изјаву о оставци. Требало је и да убеди свог синовца
да сарађује са пучистима. Убрзо је у пратњи мајора Захарија Остојића, касније
једног од главних сарадника генерала Драгољуба Михаиловића, отпутовао у
Грчку. Кнез Павле је затим, по захтеву Винстона Черчила, са породицом интерниран у Родезију.
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Политика, ванредно издање, 25. март 1941; Б. Петрановић, Н. Жутић, 27. март, 135, 342,
478–482.

Спољна политика Краљевине СХС/Југославије 1918–1941

83

Bojan Dimitrijević,
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FOREIGN RELATIONS OF THE KINGDOM OF SERBS,
CROATS AND SLOVENES/YUGOSLAVIA 1918–1941
Summary
International position of Kingdom of Yugoslavia was not favorable. Regarding
the relations of victorious powers in European interwar politics, Yugoslavia’s fatum was
in fostering close connections with France. These relations were two-folded: while Yugoslavia was seeking protection of its interests and security guaranties from France, France
was expecting support in maintaining the Versailles system and participation in political
organizations set to uphold it. Yugoslavia faced a strong political opponent in Italy. This
distrust was fueled by Italian territorial claims in Dalmatia (based on the obsolete Treaty
of London), pretensions to control the Adriatic basin, and through the issue of Yugoslav
minority in Istria. Those fears were exacerbated with the Italian aggressive posture and
occupation of Rijeka. Other Yugoslav neighbors were the defeated states of the Great War
(Bulgaria, Austria and Hungary), two victors (Rumania and Greece) and Albania, which
was a source of constant instability.
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СРПСКЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СТРАНКЕ
У КРАЉЕВИНИ СХС 1918–1929*
АПСТРАКТ: Парламентарни живот у Краљевини СХС ослонио се на невелика искуства парламентаризма са простора који су у њој били обједињени.
Изузетак је чинио простор бивше Краљевине Србије. Радикална и Демократска странка, које су имале најдужу традицију политичког и парламентарног
деловања, заузимале су доминантно место у историји парламентаризма
Краљевине СХС (1918–1929).

Краљевина СХС, по државном уређењу утврђеном Видовданским уставом донетим 1921, била је уставна парламентарна монархија. До доношења устава, у периоду државно-правног провизоријума, функционисао је „договорни“
парламент – Привремено народно представништво.
Основу српске политичке групације у новој држави чиниле су политичке странке које су имале вишедеценијско искуство политичке и парламентарне
борбе у Краљевини Србији. Уколико се о зачецима скупштина у Србији може
говорити још с почетка 19. века, о образовању модерних политичких странака
може бити речи тек крајем тог века. У доба Првог српског устанка појавила се
установа Правитељствујушћи совјет, за владавине кнеза Милоша Обреновића
деловале су скупштине нахијских кнезова, да би први Устав Србије из 1835. године предвидео установу Народне скупштине. Потом се група либерала, која је
деловала на јавној и политичкој сцени средином 19. века у Србији, залагала за
увођење парламентаризма западноевропског типа и иницирала доношење Закона
о Народној скупштини 1858. године. У даљем развоју парламентаризма у Србији појавила се и установа Уставотворне скупштине. Године 1869. она је донела
Устав, према којем је коначно део законодавне власти пренет на Скупштину.
Претпоследња деценија 19. века била је време када су се и формално
организовале одређене политичке странке у Србији, које ће, мање или више, чи*

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.

Српске парламентарне странке у Краљевини СХС 1918–1929

85

нити окосницу политичког живота у њој до стварања нове државе 1918. године.
У време стицања државне независности, после Берлинског конгреса 1878, у Србији су се могле уочити три политичке струје: либерална, конзервативна и радикална. Дакле, три српске политичке странке које су одредиле историју модерне
српске уставности, и као идеје и као праксе – Либерална, Напредна и Радикална – стварно су постојале већ од раније и њихово званично организовање 1881.
само је означило почетак отвореног, парламентарног, али и ванпарламентарног
сукоба њихових, већ јасно дефинисаних, темељно различитих идеолошко-доктринарних и практично-политичких пројеката.1
Србију су кроз ратове 1876–1878. водили либерали. Ова политичка група
задржала је власт и после Берлинског конгреса да би на њој остала још нешто
преко две године. Друштвену основу либерала чинили су богати трговци, зачетници индустријске и финансијске буржоазије, богати сељаци, затим чиновничка
интелигенција и више свештенство.2 За владавине либерала јачала је политичка група конзервативаца (напредњака), превасходно уз подршку кнеза Милана
Обреновића. Социјална основа напредњака била је слична социјалној основи
либерала. И идеолошке и програмске сличности између напредњака и либерала
биле су очигледне. Формирани на тековинама западноевропског либерализма,
научног позитивизма и национализма, и једни и други су сматрали да је грађанско друштво најсавршенији облик људског удруживања.3
На другој страни политичког фронта налазила се Радикална странка.
Док су либерали и напредњаци своју политичку основу имали у владајућој интелектуално-политичкој елити, дакле у уском социјалном сегменту, Радикална
странка имала је најширу социјалну основу и представљала је у почетном периоду деловања масован политички покрет. Масовност је била последица чињенице да су присталице потицале претежно из већинског дела становништва тадашње Србије – сеоског. Крајем 19. века преко 80% становништва било је сеоско.
Подаци говоре да је Радикална странка у првим годинама постојања имала око
45.000 уписаних чланова, као и да је међу њима било највише сеоске сиротиње,
те нешто средњака, а потом и нижег свештенства, учитеља, део средњошколских
професора, интелектуалаца слободних професија и, коначно, велики број ситних
трговаца (дућанџија) и део занатлија.4
Либерали и напредњаци, с једне, и радикали, с друге стране политичког
фронта, били су присталице парламентаризма. Међутим, у оквиру парламентарног система либерали и напредњаци давали су предност извршној власти (влади),
док је за радикале, гласне заговорнике „народног суверенитета“, средишње место одлучивања требало да буде Народна скупштина. Насупрот оваквим јавним
залагањима политичких странака, стварни центар политичке моћи и одлучивања
налазио се на трећем месту – код монарха. У развоју демократских и парламентарних односа и установа у Србији крајем 19. века све три политичке странке
1
2
3
4

Olga Popović-Obradović, Parlamentarizam u Srbiji: od 1903. do 1914. godine, Beograd
1998, 55.
Istorija srpskog naroda, VI–1, Beograd 1983, 33.
Isto, 37.
Isto, 43.
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нису учествовале са подједнаком снагом нити су имале подједнаких заслуга. Радикална странка представљала је у тој борби најактивнији и „најпожртвованији
одред“.5 Више од две деценије водила је политичку борбу за ограничавање политичке моћи монарха. Међутим, његову власт нису угрожавале ни најубедљивије
победе Радикалне странке на изборима у последње две деценије 19. века. Тако
је и после велике победе на изборима одржаним 1893, када је освојила 88% гласова, уследио готово десетогодишњи период (до 1903) током којег је захваљујући моћи монарха дошло до слабљења радикалске а јачања конзервативне опције у Краљевини Србији. Коначно, све три странке, свака на свој начин, дале су
допринос да почетком 20. века модерна демократија и парламентаризам однесу
превагу над влашћу монарха.
Пред крај овог периода на политичкој сцени јавила се још једна значајна
организована политичка снага – Самостална радикална странка. Истраживања
указују да су се у Радикалној странци већ средином последње деценије 19. века
осећале две струје. Коначни раскол настао је 1901. године, када је краљ Александар Обреновић октроисао Устав и када је настала радикалско-напредњачка влада.
Мањина у Радикалној странци, махом млађи радикали, није прихватила Априлски устав, а ни радикалско-напредњачку „фузију“.6 Године 1902, део либералних
елемената из редова Радикалне странке, незадовољних њеном опортунистичком
политиком у односу на апсолутистичку владавину последњих Обреновића, образовао је Самосталну радикалну странку.
Период од 1903. до година Првог светског рата обележила је доминација две политичке странке у политичком и парламентарном животу Краљевине
Србије – Радикалне и, из ње настале, Самосталне радикалне странке. Либерална и Напредна странка временом су политички маргинализоване. О томе сведоче резултати пет избора (1903, 1905, 1906, 1908 и 1912) колико је одржано у
овом периоду. На првим изборима одржаним 1903. године радикали су освојили 38,3%, самосталци 36,5%, либерали 17,8% и напредњаци 6% гласова бирача.
На последњим изборима одржаним у овом периоду – 1912. године радикали су
добили 39,8%, самосталци 25,7%, либерали 6,0% и напредњаци 3,2%.7 У завршном разматрању студије Парламентаризам у Србији 1903–1914, Олга Поповић-Обрадовић закључује да је српски парламентаризам сувише кратко трајао
да би се његове основне институције могле јасно профилисати. И улога краља
и партијски систем и однос између скупштине и владе – за све време су били у
процесу дефинисања.8
Деловање српских политичких странака настављено је и у ратним годинама (1914–1918), али примерено датим околностима. Одржаване су седнице
парламента и током боравка „државе“ у изгнанству. Водеће политичке странке
задржале су политичка вођства са којима су и ушле у ратне године.
5
6
7
8

Dragoslav Janković, Rađanje političke demokratije: Političke stranke u Srbiji XIX veka, Beograd 1997, 425.
Василије Крестић, Радош Љушић, Програми и статути српских политичких странака
до 1918. године, Београд 1991, 246.
O. Popović-Obradović, n. d., 167 i 237.
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Привремено народно представништво
Политичко-страначку основу Краљевине чиниле су партије од којих су
неке настављале живот од пре 1918, а друге биле тек створене. Међу мноштвом
странака које су започеле деловање у новим државним оквирима, највеће и најутицајније биле су оне из српског политичког корпуса – Радикална и Демократска странка.
Радикална странка ушла је у нову државу као странка са најдужом партијском традицијом, најбројнијим чланством и са најкомпактнијим и најауторитативнијим вођством.9 Неприкосновени предводник остао је Никола Пашић. Социјална основа странке тек је незнатно измењена. У новој држави радикали су
били странка ситног и средњег грађанства, чиновништва, војске и сељаштва. У
новонасталим околностима странка је проширивала утицај и ван простора негдашње Краљевине Србије, првенствено на „српске покрајине“ у новој јужнословенској држави. Доминантан положај на власти који су радикали имали у Краљевини Србији, у прилично хомогеној политичкој средини, било је тешко одржати
у измењеним политичким условима, у многонационалној државној заједници у
којој су у првом реду дошле до изражаја националне и социјалне супротности,
иза којих су стајали различити политички интереси.10
Демократска странка образована је фебруара 1919. у Сарајеву, од више
либерално-демократских странака и група са простора нове државе, по свом
националном саставу претежно српских.11 Настала је фузијом Хрватско-српске
коалиције под вођством Светозара Прибићевића и србијанских странака: Самосталне радикалне, Напредњачке и Либералне странке, као и словеначких либерала и других политичких група из Босне и Херцеговине, Македоније и Црне
Горе. Лидер нове странке био је дотадашњи лидер Самосталне радикалне странке Љубомир Давидовић.12
До доношења устава Краљевине СХС, јуна 1921, власт у држави припадала је краљу, влади и Привременом народном представништву (ПНП). Главни носиоци власти били су краљ и влада. Александар Карађорђевић фактички
је вршио власт и пре смрти свога оца краља Петра I августа 1921. Прва влада
Краљевине СХС изабрана је непосредно по завршетку рата. Дана 20. децембра
1918. образован је коалициони кабинет састављен од представника већих странака, а на његовом челу био је један од првака Народне радикалне странке Стојан Протић.
Привремено народно представништво било је октроисано тело. Његов
састав није одређен путем избора, већ указом владе. Прецизније, министар за
уставотворну скупштину др Алберт Крамер саставио је списак посланичких
кандидата на основу обавештења Председништва Српске народне скупштине,
9
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Председништва Народног вијећа у Загребу, Земаљске владе у Сплиту, Велике народне скупштине Црне Горе и Народног вијећа Босне и Херцеговине.13 Овакав
начин стварања првог југословенског представништва оправдаван је ванредним
приликама у којима се земља налазила непосредно после рата. До потписивања
мировних уговора нису биле дефинитивно повучене границе нове државе, нити
је могла бити извршена демобилизација војске.14 Уз састав, влада је одредила и
број посланика ПНП-а. Крајем јануара 1919. влада је донела одлуку да број посланика буде 296, тако да је један посланик долазио на 42.000 становника.15 Како
и састав и конституисање, тако је и целокупан рад ПНП-а одражавао подређеност влади Краљевине СХС. Влада је имала значајна овлашћења и у извршној и
у законодавној области, јер је доносила разне уредбе, ограничавајући још више
ионако скучена овлашћења ПНП-а.16 Привремено народно представништво постојало је укупно 20 месеци (март 1919 – октобар 1920)17, а од тога је само око
десет месеци имало услове за законодавни рад. Током свог рада ПНП је успело да
донесе тек десетак закона, који по свом садржају нису били од виталног значаја.
Уз мали број законских предмета о којима је расправљао, рад ПНП је обележила
и висока апстиненција посланика у добром делу његовог постојања.18
Иницијативу за стварање привременог парламента имале су политичке
странке из земаља бивше Аустро-Угарске, док су странке из Србије предњачиле
у одређивању садржаја и организације његовог рада. Истакнутија улога србијанских странака у тадашњим политичким односима сматрала се природном и очекиваном, с обзиром на њихово веће парламентарно искуство. Већ у преговорима
о саставу заједничке владе, у првој половини децембра 1918, представници србијанских странака инсистирали су на томе да будући југословенски парламент
буде организован на принципима по којима је радила Скупштина у Краљевини
Србији. Тако је на првој седници ПНП-а 1. марта 1919. усвојен без дебате, као
„привремени пословник“, Закон о пословном реду српске Скупштине.19
Премоћ србијанских странака огледала се и у чињеници да су се у средишту првобитних политичких окупљања налазили демократе и радикали, као
најјаче политичке странке. Демократски блок, блок на власти, залагао се за социјалне реформе, пре свега за аграрну реформу, а на другој страни за централистичко-унитаристички програм државног уређења. Опозицију су водили радикали,
13
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11, 27. februar 1919. Прва седница заказана је за 1. март 1919.
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највећи ривали демократама, удружени са Народним клубом и Југословенским
клубом. Распоред политичких снага почео је да се мења формирањем концентрационе владе Миленка Веснића маја 1920. До тада конфронтирани, парламентарни блокови се распадају, а долази до приближавања радикала и демократа на
основи залагања за централистичко-унитаристичко уређење земље.20
Предност србијанским политичким странкама дало је не само њихово веће парламентарно искуство и бројчана премоћ, већ и њихова већа „аутентичност“
као представника изборне воље народа. Састав ПНП-а проистекао је из састава
појединачних скупштина и других установа из свих земаља и покрајина које су
се објединиле у новим државним границама, а чији састави су били својевремено
изабрани на основу различитих изборних система. У покрајинама, које су раније
биле у саставу Аустро-Угарске, изборно право је било знатно ограничено. Само
је Србија имала какав-такав пропорционални изборни систем, а у свим другим
покрајинама посланици су били бирани на основу већинског изборног система.
Тајно право гласа постојало је такође у Србији, и од 1907. у Словенији, док су
остале покрајине бирале представнике за своје саборе јавним гласањем или по
мешовитом систему.21 Међутим, и у Србији, која је имала најнапреднији изборни систем, није постојало опште изборно право, о чему сведочи податак да је
на последњим изборима одржаним у Краљевини Србији 1912. године изборно
право остваривало свега 22% становништва.

Уставотворна скупштина
Привремено народно представништво усвојило је 2. септембра 1920.
Нацрт закона о избору посланика за Уставотворну скупштину, који је предложила влада Миленка Веснића. Усвојени Закон био је у суштини Закон о изборима
Краљевине Србије од 1903. године (измењен и допуњен 1910).
Кроз установу бирачког права најочигледније се манифестује идеја народне суверености и демократски облик владавине. Већ у току рата (Крфска
декларација 1917) а потом после рата, у све акте уједињења унесен је захтев за
опште право гласа, као императивна тежња већине политичких странака и покрета. Опште бирачко право у новој држави формално је уведено и спроведено
већ у пракси на општинским изборима у Хрватској, Словенији, Србији, Црној
Гори и Македонији током 1920. године.22 Званично, влада је увођење општег изборног права образложила разлозима – „што је народ у току рата показао своју
високу свест и пожртвовање, чиме је стекао право да му се досадашња политичка
права прошире“.23 Међутим, прокламовано опште бирачко право имало је знатна ограничења. Бирачко право нису добиле жене. Бирачко право нису имали ни
20
21

22
23

B. Petranović, n. d., 94–95.
Branislav Gligorijević, Parlamentarni sistem u Kraljevini SHS, u: Politički život Jugoslavije
1914–1945, zbornik radova, Treći program Radio-Beograda, Beograd 1973, 367. У Босни и
Херцеговини тајно право гласа пре рата имали су само велепоседници и становници појединих градова.
B. Gligorijević, Parlament i..., 67.
Stenografske beleške Privremenog narodnog predstavništva, 1919, I, 18–19.
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припадници националних мањина који су по међународном Уговору о заштити
мањина имали право опције за своје матичне земље, тзв. оптанти. Ово ограничење обухватило је значајан број Немаца, Мађара, Румуна и Италијана. Бирачко
право нису имала ни лица на одслужењу војног рока, као ни официри и подофицири.24 Коначно, од око 12 милиона становника Краљевине СХС у изборним
списковима 1920. нашло се 2.480.623 бирача, дакле тек око 20% становништва
остварило је бирачко право.
Изборни систем предвиђен за избор посланика Уставотворне скупштине Краљевине СХС требало је да одговара систему примењиваном у европским
земљама са развијеним облицима грађанске демократије. Систем се углавном
ослањао на онај који је примењиван у Краљевини Србији, тзв. Донтов пропорционални систем, али у одређеној мери коригован, по правилу на штету мањих
политичких странака.25 Док су се у другим питањима изборног закона испољавале разлике у гледиштима, у питању изборног система владине странке су имале
јединствено гледиште. Изборе је припремала и спроводила влада у којој су биле
заступљене четири политичке странке – Демократска странка, Радикална странка, Хрватска заједница и Словенска људска странка. Радикална и Демократска
странка, као две најмоћније странке, рачунале су да ће овим изборним системом
знатно разбити опозицију и створити стабилну већину за доношење устава.26
Избори за Уставотворну скупштину заказани су за 28. новембар 1920. У
предизборној пропаганди средишње место заузело је питање будућег државног
уређења Краљевине СХС, а потом социјално-економска питања и однос према
комунистичком покрету који је био у великом налету у послератној Европи.
Радикална странка је непосредно пред изборе, на земаљској конференцији септембра 1920, донела посебне закључке о програму, изменивши и допунивши на тај начин програм странке настао још 1881. године. Радикали су се
заложили за „јединствену државу“, са једним парламентом, који ће заједно са
круном имати неподељену суверену законодавну власт. Широку локалну самоуправу видели су на нивоу општина и области, али њих је требало образовати тако да „својом величином и надлежношћу не ставе у питање јединство државе“.27
Док су се залагали за централистичко-унитаристичко уређење државе, радикали
су истовремено били противници идеје о постојању јединствене југословенске
нације. Њихов став био је да се Срби, Хрвати и Словенци слободно развијају
и своје „вековима и одвојеним животом освештане традиције и предања, гаје
24

25

26
27

Službene novine Kraljevstva SHS, 6. septembar 1920; „Закон о избору посланика за Уставотворну скупштину Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца“: ... чл. 9 – Право бирања посланика за Уставотворну Скупштину има сваки мушкарац, који је од почетка састављања
бирачких спискова навршио 21. годину и који је у том часу био држављанин Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца.
Исто, чл. 5 – Сваки изборни округ бира онолико посланика, колико на њега пада да бира
према броју становника, установљеном према попису пучанства од 1910. године. На сваких 30.00 становника бираће се по један посланик. Ако вишак становништва буде већи
од 17.00 становника, онда ће се бирати још један посланик.
B. Gligorijević, Parlament i..., 72–73.
Isto, 74.
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према својој милој вољи и нахођењу“.28 Радикали су се декларисали као оштри
противници комунистичког покрета. Са гледишта своје националне идеологије
противили су се класној борби. Организовање Срба на класној основи за њих је
представљало националну издају: „Цепање народних снага на непотребне сталешке разлике значи подићи руку на идеју српства“.29
У изборној агитацији Демократске странке истицана су три најважнија
питања: унутрашње уређење земље, аграрна реформа и борба против комунистичког покрета. Већ на оснивачком састанку Демократска странка је најавила
борбу против свих „покрета и тенденција“ који би захтевали аутономистичко или
федералистичко државно уређење на „племенској“ основи.30 У страначком прогласу „Народу Срба, Хрвата и Словенаца“ од 20. октобра 1920. прецизирали су
задатак Уставотворне скупштине да „узакони јединствену државу, без икаквих
историјских, племенских, верских и покрајинских разлика“. У погледу аграрног
питања истакнута је парола да земља припада онима који је обрађују. У борби
против комунистичког покрета демократе су заузеле становиште да ће спровођење социјалних реформи „ублажити класну борбу“.31
У времену пре избора, на политичкој сцени појавила се још једна политичка групација у оквиру српског политичког корпуса чији ће резултати на потоњим
изборима указати на битну политичку снагу. Савез земљорадника основан је у
Србији још октобра 1919. Настао је као производ аграрног покрета због спорог
решавања аграрне реформе непосредно после рата. Оправдање за своје постојање налазио је у чињеници да су све политичке странке тражиле гласове сељака
и да су сељачке интересе до тада представљали банкари, трговци, адвокати и
слични, те да је стога неопходно да се сами сељаци политички организују. Пред
изборе, Савез је остварио блиску сарадњу са сродним организацијама са подручја Босне и Херцеговине и Далмације, као и са Кметијском странком у Словенији.
У предизборној агитацији Савез је истицао да се залаже за стварање „сељачке
државе на задружној основи“, а то после рушења „варошке, капиталистичке и
банкократске државе“.32 За разлику од других странака у први план своје изборне
агитације стављао је друштвене реформе, пре свега аграрну реформу. У погледу
државног уређења залагао се за унитарну државу. Однос према комунистичком
покрету Савез је јасно одредио означавањем КПЈ „највећим непријатељем села
и сељака“, а то с разлога што је ова искључиво „варошка партија“ с обзиром на
радничку страначку структуру и да и КПЈ тежи експлоатацији села и сељака избацујући паролу – „јефтин хлеб“, а што значи ниску надницу за сељака.33
28
29
30
31
32
33

Samouprava, 14. X 1920.
B. Gligorijević, Parlament i..., 75.
Branko Petranović, Momčilo Zečević, Jugoslovenski federalizam: ideje i stvarnost: 1914–1943,
Beograd 1987, 208.
Проглас ДС од 20. октобра 1920. потписан од стране Љубомира Давидовића и осталих
чланова Главног одбора странке.
Slobodan Jovanović, Ustavno pravo Kraljevine SHS, Beograd 1924, 48–49. – Нацрт устава
Савеза земљорадника предвиђао је образовање сељачке скупштине, коју би посредно
бирале задружне организације.
B. Gligorijević, Parlament i..., 77.
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Избори за Уставотворну скупштину одржани су 28. новембра 1920. На
њима су узеле учешће 22 политичке организације. Овај податак сведочи о високом степену политизације у друштву које се нашло у новим државним оквирима,
али и о високом степену партијске распарчаности. Насупрот податку о високој
политизацији, стајао је парадоксалан податак о високој изборној апстиненцији
бирача. Од 2.480.623 уписаних бирача на изборе је изашло свега њих 1.607.265,
односно 64,95%.
Висок степен изборне апстиненције остварен је и на подручју које је
обухватало државни простор Краљевине Србије пре Балканских ратова – тек
56,33% искористило је своје активно бирачко право.34 Проценат је био значајно
нижи у односу на одзив који је остварен на последњим изборима одржаним у
Краљевини Србији 1912. када је на изборе изашло 68,2% од уписаних бирача.35
Све анкете вођене после избора указују да је србијански бирач био незадовољан
двогодишњом владавином режима, и да је то незадовољство снажније испољио
ускраћивањем подршке странкама у Србији које су и сачињавале тај режим.36
Поређење података са избора 1912. и 1920. на подручју Србије указује и на велики пад подршке водећој политичкој странци. Док су радикали на изборима
1912. године добили око 55% посланичких места (91 од 166), 1920. године освојили су тек око 40% броја посланика (41 од 103). Распоред поделе посланичких
мандата на подручју негдашње Краљевине Србије био је следећи – Демократска
странка освојила је 32 посланичка места, КПЈ 14 места, колико је освојио и Савез земљорадника, а по један посланички мандат добиле су кандидатске листе
Републиканске, односно Либералне странке.37
На подручју целокупне Краљевине СХС (на изборима 1920) 1.607.265
бирача изабрало је 419 посланика. Највише гласова и посланика добила је Демократска странка – 319.448 гласова и 92 посланичка мандата; Радикална странка
– 284.575 гласова и 91 мандат; Комунистичка партија Југославије – 198.736 и 58
мандата; Хрватска пучка сељачка странка (ХПСС)38 Стјепана Радића – 230.590
и 50 мандата; Савез земљорадника – 151.603 и 39 мандата; Словенска људска
странка (СЛС) др Антона Корошца – 11.274 и 27 мандата; Социјалдемократска
странка – 46.972 и 10 мандата; Југословенска муслиманска организација (ЈМО)
– 110.895 и 24 мандата; Хрватска тежачка странка (Народни клуб) – 3.400 и 7
мандата; Хрватска заједница – 25.867 и 4 мандата; Национална турска организација – 30.039 и 8 мандата; Републиканска странка – 18.136 и 3 мандата и, коначно, Хрватска странка права 10.880 гласова и 2 мандата.39
Уставотворна народна скупштина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
одржала је први претходни састанак 12. децембра 1920. и радила до 2. јула 1921.
34
35
36
37
38
39

Isto, 81–82.
O. Popović-Obradović, n. d., 234.
B. Gligorijević, Parlament i..., 82.
Isto.
Хрватска пучка сељачка странка је 8. децембра 1920. променила назив у Хрватска републиканска сељачка странка.
Statistički pregled izbora narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu 28. XI 1920, Narodna
skupština Kraljevine SHS, Beograd 1921.
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када је претворена у Законодавну радну скупштину. Редован рад Уставотворне
скупштине започео је 23. децембра 1920. Током свог постојања ово тело је одржало је 68 редовних састанака. Круна рада било је доношење Видовданског устава
којим је одређено државно уређење нове јужнословенске Краљевине.
Крај рата Срби су дочекали као решавање српског питања у јединственом
југословенском државном оквиру. Српски народ је више него било који други
био измешан са готово свим другим народима у југословенском простору. Уједињењем, готово сви Срби су се нашли у једној држави. Централизам је у виђењу
српског грађанства одговарао српском народу у целини, самим тим што је он
живео и у Хрватској, Војводини, Босни и Херцеговини, у „старој Србији“.40 Наступ водећих српских политичких странака у Уставотворној скупштини био је
заснован на заједничкој политичкој и идеолошкој платформи. И радикали и демократе били су за монархистички облик владавине, за централистичко уређење и
унитарно организовану државу. Њихово становиште искључивало је племенске,
верске и покрајинске разлике, па самим тим и поделу на историјске покрајине.
Међутим, став српских политичких странака по питању будућег уставног уређења Краљевине СХС није био у потпуности јединствен. У оквиру саме Радикалне
странке једно време је деловала група присталица извесне децентрализације окупљена око Стојана Протића.41 У оквиру Демократске странке распознавале су се
две политике. Љуба Давидовић нагињао је договору и компромису, пре свега са
хрватским политичким чиниоцима, док је насупрот њему Светозар Прибићевић
стајао на позицији непопустљивог интегралисте. Некада вођи Самосталне радикалне странке, а тада прваци Републиканске странке Јаша Продановић и Љуба
Стојановић сматрали су погрешним поистовећивање народног и државног јединства. Љуба Стојановић је одбацивао тезу да је хомогена национална заједница
неспојива са федералистичким или аутономистичким уређењем државе.42
Упркос „унутарсрпским“ неслагањима и чврстом супротстављању хрватских и неких других политичких снага, влада Николе Пашића, у којој су одлучујућу политичку моћ имали представници Радикалне и Демократске странке,
успела је да наметне Уставотворној скупштини свој нацрт устава. Гласовима
демократа (89 посланика), радикала (87), ЈМО (23), Џемијета (11), Кметијске
странке (10) и дела Савеза земљорадника (3), што је чинило укупно 223 посланика, Видовдански устав је усвојен простом већином 1921. године. Држава је
дефинисана као уставна, парламентарна и наследна монархија. Држава је била
подељена на области, округе, срезове и општине, а према географским, социјалним и економским критеријумима.43 Политички заговорници компромисног
40
41

42
43

B. Petranović, n. d., 122.
Nacrt ustava po predlogu Stojana M. Protića, Beograd 1920. Стојан Протић је иступио са
пројектом устава који је полазио од начела децентрализације, супротстављајући се административној парцелизацији државе на једној, и централистичкој формули на другој
страни. Тражио је поделу на девет историјских покрајина са законодавном и извршном
влашћу.
B. Petranović, n. d., 128.
Službene novine Kraljevstva SHS, br. 92, 28. april 1922. – Уредба о административној подели земље, од 26. априла 1922, утврдила је постојање 33 области.
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националног унитаризма и централистичког државног уређења, однели су политичку победу над заговорницима вишенационалног концепта и федеративне
организације државе.

Парламентаризам и парламентарни избори
у Краљевини СХС
До увођења личног режима краља Александра I Карађорђевића 1929. парламентарни избори за Народну скупштину одржани су три пута – 1923, 1925. и
1927. године. Дакле, ниједан сазив Народне скупштине није издржао целокупан
четворогодишњи мандат. На овакав развој догађаја утицала је политичка снага,
односно слабост појединих уставних чинилаца – монарха и парламента.
Велика моћ монарха, којом је располагао у периоду државно-правног провизоријума, потврђена је и Видовданским уставом. Према његовим одредбама,
краљ је био неприкосновена личност. Није могао бити оптужен, нити му је могло
да буде суђено за било какво кривично дело (за његове поступке била је одговорна влада). Код њега су биле сконцентрисане све три власти: законодавну власт
врше краљ и Народна скупштина, управну власт врши краљ преко одговорних
министара и, најзад, судску власт врше судови у име краља.44 Законодавну власт
заједнички су вршили краљ и Народна скупштина, тако што је краљ сазивао Народну скупштину на редовна или ванредна заседања и располагао правом да је
распусти. Право распуштања Народне скупштине било је неограничено и краљ
је могао да га искористи у сваком тренутку. Располагао је и правом законодавне
иницијативе (предлагање), као и правом законодавне санкције (потврђивање).
Краљ је именовао председника и чланове Министарског савета, а они су били
одговорни њему и Народној скупштини.45
Парламент су чинили изабрани представници политичких странака. Политички живот у Краљевини СХС карактерисало је постојање мноштва странака,
које је одражавало разноликост и неразвијеност социјалне структуре, разнородност националног и верског састава, различите степене економске моћи, знатне
културне разлике. На политичком пољу нашле су се у Краљевини СХС многобројне партије, снажне и слабе, велике и мале, старе и нове, револуционарне и
реформистичке, клерикалне и антиклерикалне, југословенске и националне, односно регионалне, републиканске и монархистичке, сељачке и радничке, илегалне и легалне, сталешке и несталешке. Странке су стварале савезе и блокове, мењале фронтове и опредељења, постајући преко ноћи од савезника непријатељи.
Раздробљени политички фронт одговарао је монарху, али и великим партијама,
које су, у крајњој линији, упијале оне ситније.46
Краљ Александар, у намери да задржи и ојача политичку моћ, усмеравао је своје политичке активности ка сузбијању деловања јаких политичких партија и снажних политичких вођа. Већ у самом почетку постојања Краљевине
44
45
46

B. Gligorijević, Parlamentarni sistem.., 373.
Službene novine Kraljevstva SHS, br. 142, 28. jun 1921; „Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca“ – Odeljak V. Kralj.
B. Petranović, n. d., 137–138.
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СХС манифестовао је овакве намере спречавајући децембра 1918. именовање
Николе Пашића за председника прве владе нове државе, упркос чињеници да су
Пашићеву кандидатуру подржали лидери готово свих релевантних политичких
странака. Контролу над политичким странкама и другим центрима политичке
моћи остваривао је преко својих „представника“ у њиховим вођствима. Средином двадесетих година краљеву продужену руку међу демократама чинили су
Коста Кумануди и Војислав Маринковић. Код радикала сличну улогу су имали
Војислав Вељковић и Момчило Нинчић, који се двадесетих година смењивао са
Војиславом Маринковићем на месту министра иностраних дела, у зависности
која би странка имала председника владе. Краљ је и по Уставу и у пракси био неприкосновен у креирању спољне политике државе. У војсци се ослањао на тајну
организацију „Бела рука“, на чијем челу се налазио генерал Петар Живковић, командант краљеве гарде, као и генерали Јосиф Костић, Драгутин Окановић, Ђура
Ђокић, Петар Мишић и други.
Политичку премоћ краља над владом и парламентом вероватно најбоље
осликава чињеница на коју је у својим мемоарима указао Светозар Прибићевић.
Од 1918. до 1929. Народна скупштина изазвала је само две од 23 министарске
кризе „оборивши 1920. прву владу Миленка Веснића и 1926. пету владу Николе
Узуновића.“ Дакле, већина влада у том периоду била је састављана на двору, а
не у Народној скупштини. Као што је рушио владе са скупштинском већином,
краљ је задржавао и оне које је нису имале.47
Већину политичких партија, и већих и мањих, карактерисала је слаба
страначка организованост. Међутим, веће тј. владајуће странке биле су у прилици да користе у сопственом интересу државни чиновнички апарат. Посебно
је то долазило до изражаја у предизборним делатностима у којима је значајно
„учешће“ узимао полицијски апарат. Помоћу њега вршен је притисак на бираче
да подрже владајуће странке, а истовремено опструисано деловање опозиционих странака.
Уз државни чиновнички апарат, ради остваривања изборне премоћи, водеће странке су користиле и могућност да и изборни систем „прилагоде“ својим
потребама. Ово је учињено већ на самом почетку парламентаризма у Краљевини.
После доношења Видовданског устава, краљевим указом Уставотворна скупштина је претворена у обичну законодавну скупштину и у истом саставу је наставила
рад. Међу првим законима које је усвојила био је Закон о избору посланика за Народну скупштину. Усвојен је уз велико противљење скупштинске опозиције. Од
419 посланика гласању су присуствовала 164 посланика, од којих је петоро било
против. Закон је задржао одредбе о општем праву гласа, тајном и непосредном
гласању, али је донео значајне промене у изборном систему. У погледу поделе
мандата одступило се од ранијег, више израженог пропорционалног система, али
није уведен ни чист већински систем. Радикалско-демократска влада која „прогурала“ свој Нацрт закона кроз Народну скупштину хтела је да постигне ефекат
груписања политичких странака и нестајања мањих странака, које нису могле
да досегну изборни количник. Измене у начину кандидовања и начину поделе
47

Isto, 132.
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мандата, са демократског гледишта представљале су „корак назад“ у прокламованом демократском уређењу државе и друштва. По овом Закону спроведени су
сви избори у периоду до увођења личног режима краља Александра.
Водећу улогу на свим изборима у овом периоду и даље су имале Радикална и Демократска странка. Оне су контролисале управну власт, одређивале
изборне услове и по правилу добијале највећи број посланичких места у парламенту. Истовремено, односи ове две водеће српске странке били су оптерећени
ривалством, које је било пренето још из Краљевине Србије, а одржано чињеницом да су биле упућене на готово исто бирачко тело – углавном на српски елемент у Србији, Босни и Херцеговини и деловима Хрватске.
Радикална странка деловала је на српским подручјима и на онима историјски и национално сматраним за српска. Представљала је странку са најдужом
традицијом и најстаријим ауторитативним вођом Николом Пашићем. У посматраном периоду 1918–1929. радикали су остварили далеко већи степен хомогености
него у предратној и ратној Краљевини Србији (одвајање самосталаца и дисидената).48 Тек је смрт Николе Пашића децембра 1926. отворила процес фракцијских
подела, осипања чланства и повећаног утицаја двора на њену политику.
Главни супарник радикала, када су српски бирачи у питању, била је Демократска странка. Она је деловала на територији целе државе, сматрајући себе,
бар номинално – југословенском, мада је све више добијала српско обележје.49
У програму, објављеном 1921, Демократска странка изнела је став да „сматра
народ Срба, Хрвата и Словенаца као националну цјелину једну по крви и језику
и по својим осећајима...па ће досљедна таквом схватању народног јединства у
циљу јачања народне државе радити за једну југославенску народну и државну
мисао“.50 Председник странке био је Љубомир Давидовић. Насупрот радикалима
обележавао их је висок степен хетерогености. Странка је у овом периоду доживела највећи ударац 1924. године одвајањем крила које је предводио Светозар
Прибићевић, а које је образовало посебну Самосталну демократску странку.
Савез земљорадника, који је на изборима за Уставотворну скупштину показао битну заступљеност у српском бирачком телу, предводио је искусни предратни србијански политичар Јован Јовановић Пижон. Савез је своје гласове и на потоњим изборима већином освајао у Србији и на територији Босанске крајине.

Избори 1923. године
У Привременом народном представништву, у Уставотворној скупштини
и њеном наставку – законодавној скупштини, политичке странке су се прегру48
49
50

Унутарстраначки сукоб са присталицама Стојана Протића био је слабијег интензитета
и завршио се Протићевим својевољним напуштањем странке.
B. Petranović, n. d., 139.
Програм и статут Демократске странке, Београд 1921. – „Демократска Странка искључује све историјске, племенске, вјерске и покрајинске разлике као разлог и подлогу за
политичко и административно уређење и посебно погранично издвајање. Демократска
Странка ће његовати и развијати у најширим слојевима свијест о јединству нашег народа и државе...“
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писавале, стварале „парламентарне заједнице“, привремене политичке савезе и
опозиционе или владајуће парламентарне блокове. Снаге су удруживане да би
се прихватиле одређене мере или спречило њихово усвајање, да би се добило у
времену или изазвала колебања у супарничким блоковима, да би се они подрили
уочи избора или приликом састављања влада и склапања режимских савеза.51
Расписивању избора за март 1923. претходила је једна од многобројних
политичких криза. Хомогеност радикалско-демократске владе нарушио је улазак
Давидовићевог крила Демократске странке у преговоре са тзв. Хрватским блоком.52 Хрватски блок је исказивао јасно незадовољство владајућим режимом и
био основни носилац захтева за ревизију Устава. Током новембра 1922, док су
трајали интензивни преговори, радикали и Прибићевићева група предузели су
противакције. С обзиром на то да је претила појава нове скупштинске већине,
влада је преко председника Скупштине Лукинића одложила скупштинске седнице на неодређено време, а Никола Пашић је 4. децембра поднео оставку владе.
С друге стране Прибићевићева група предузела је кораке унутар странке и организовала гласање у оквиру свог посланичког Клуба. За предложену резолуцији
којом су преговори са Хрватским блоком означени за приватну иницијативу Давидовића, 7. децембра изјаснила се већина посланика у Клубу. Расплет кризе донео
је краљ својим одлукама: 16. децембра његовим указом формирана је изборна
влада са Пашићем на челу, искључиво састављена од радикала, распуштена је
Скупштина, а нови избори заказани за 18. март 1923. године.53 Средишње место
у предизборној пропаганди заузимало је питање државног уређења.
Радикална странка остала је на позицијама браниоца постојећег државног уређења. У изборном прогласу објављеном 25. фебруара 1923. стајало је да
Радикална странка остаје непоколебљива у намери да „чува Устав и изводи његове одредбе“. Као и у претходној предизборној реторици и овог пута радикали су
нагласили потребу несметаног развоја „племенских“, националних особености
и декларативно изразили разумевање за покрете других племена (нација).
Демократска странка изашла је на изборе формално јединствена, али
фактички подељена у две фракције. Формално јединство странке манифестовано
је заједничким изборним прогласом, који су потписали сви посланици странке.
Направљен је компромис – Давидовић је остао председник странке, а у прогласу
је превладала Прибићевићева политичка линија ставом да се Устав одржи. Међутим, у изборној агитацији свака група водила је сопствену акцију. Давидовић је
изнео став да Устав мора бити прво спроведен у пракси, а тек онда могу да буду
размотрени разлози за његову ревизију. Прибићевић се залагао за строго спровођење Устава, јер је то била једина гаранција за опстанак Срба у Хрватској.54
51
52
53
54

B. Petranović, n. d., 138.
Хрватски блок чинили су ХРСС, Хрватска заједница, Хрватска странка права (франковци), Хрватски раднички савез.
B. Gligorijević, Parlament i..., 127–128.
У Србији Давидовић је имао ослонац, првенствено, међу бившим присталицама Самосталне радикалне странке, док су подршку Прибићевићу давали, по правилу, бивши либерали и напредњаци.
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Савез земљорадника, слично Демократској странци, пред ове изборе наступио је подељен. С једне стране били су посланици Савеза блиски „комбинацијама“ актуелног режима, а са друге истакнути људи из вођства Савеза – тврди
заговорници идеологије сељачког покрета. Савез је остао на позицијама националног унитаризма и државног јединства.
На изборима одржаним 18. марта 1923. кандидатске листе истакле су 33
странке. Одзив бирача био је већи него на изборима 1920. године. Од 2.952.907
уписаних бирача, гласало је 2.177.051, тј. 73,7%. Резултати избора указали су
на победу оних странака које су прокламовале заштиту националних интереса
појединих јужнословенских народа, односно националних мањина (Радикална
странка, ХРСС, СЛС, ЈМО, Џемијет, Немачка странка), а неуспех странака које
су имале национално-унитаристички програм (Демократска странка, Савез земљорадника).55 Нови изборни систем омогућио је победу већим странкама, али и
неким мањим које су имале бираче на компактном простору. Нови изборни услови су учинили да Демократска странка доживи пораз захваљујући и чињеници
да је једина истакла кандидатске листе у свих 56 изборних округа.56
Захваљујући изборном систему Радикална странка остварила је највећу
диспропорцију између процената гласова које је добила од бирача и процента
посланика у Народној скупштини: за радикале је гласало 25,8% бирача на основу којих су добили 108 посланичких мандата, тј. 34,61% посланичких места (од
укупно 312). На другом месту по броју освојених гласова била је ХРСС, добивши
21,8% гласова и, на основу тога, 70 посланичких места, одн. 22,4%. Демократска
странка добила је 18,49 % гласова и 51 мандат, тј. 16,3% посланичких места. Према броју посланика следиле су СЛС са 24 мандата, ЈМО 18, Џемијет 14 мандата.
Највећи губитник у новом изборном систему био је Савез земљорадник, који је
на основу 7,6% освојених гласова добио тек 11 мандата, тј. 3,5%. Немачка странка добила је 8 мандата. По два мандата добили су још Црногорска федералистичка странка и Хрватска заједница (у сарадњи са Југословенском заједницом). По
један мандат освојиле су Румунска и Српска странка.57
На подручју које је обухватало државни простор Краљевине Србије пре
Балканских ратова, где је бирано 73 посланика, изборну победу су однели радикали освојивши 49,3% гласова, тј. 50 мандата (68,49%), Демократска странка
освојила је 32,2% гласова и 21 мандат (28,77%), а Савез земљорадника 11,8% и
само мандата (2,74%).
Резултати избора нису пружали јасну слику о стварању скупштинске
већине за подршку новој влади. Радикали са својих 108 посланика могли су да
рачунају на сигурну подршку посланика Џемијета, Немачке, Српске и Румунске
странке, дакле још на 24 посланика, што је укупно чинило 132 од 312 скупштинских посланика. Намерни да формирају и нову владу, радикали су се нашли пред
избором да ли да траже подршку од ХРСС или Демократске странке. Демократска странка нашла се у незавидном положају. С једне стране пред изборе је ста55
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јала у опозицији према централистичком режиму који је и сам изграђивала, а с
друге стране била је изолована од других опозиционих (националних) странака
због свог става према питању државног уређења. Радикали су били ближи сарадњи са Демократском странком, прецизније Прибићевићевим крилом. Међутим,
непосредно после избора ХРСС је у сарадњи са СЛС и ЈМО створила тзв. Федералистички блок, чврсто повезан тек око захтева за ревизију Устава. Почетком
априла дошло је у Загребу до разговора између представника Федералистичког
блока и представника Радикалне странке, који су окончани потписивањем тзв.
Загребачког или Марковог протокола.58 Постигнути политички компромис омогућио је да почетком маја буде образована хомогена радикалска влада под председништвом Николе Пашића, а по саставу министара готово идентична претходној,
изборној влади.59 Убрзо, пошто је учврстила положај владе, Радикална странка је
почела да одступа од обећања датих у разговорима са Федералистичким блоком,
негирајући да је Марков протокол био политички споразум, него тек потписани
записник вођених разговора. Током лета уследио је потпун раскид сарадње радикала и „федералиста“. Положај радикалске владе, међутим, није био превишен
уздрман у Скупштини, због разједињености опозиције.
Наредни период обележила је крупна промена на политичкој сцени. Дошло је коначног разлаза између присталица Давидовића и Прибићевића у оквиру Демократске странке. Прекид сарадње радикала и „федералиста“ отворио је
пут, и раније исказаним, Давидовићевим тежњама за разговоре са хрватским политичким представницима. Истовремено, прекид сарадње омогућио је Прибићевићу да реализује раније прижељкивану сарадњу са радикалима. Прибићевићеве
позиције у странци су све више слабиле, тако да је крајем 1923. поднео оставку
на чланство у Главном одбору. Током јануара и фебруара 1924. вођени су разговори између представника опозиционих странака. Између Демократске странке,
ЈМО и СЛС 7. марта потписан је међустраначки споразум о заједничком раду
на рушењу радикалског режима, док је вођство ХРСС јавно исказало спремност
да његова посланичка група узме учешће у раду Скупштине када буде потребно
да се искаже неповерење влади Николе Пашића. Крајем марта Прибићевић се
коначно издвојио са 14 демократских посланика и потом основао посебну Самосталну демократску странку. Насупрот Опозиционом блоку створен је нови
скупштински савез између радикала и самосталних демократа, тзв. Национални
блок. Хомогена радикалска влада поднела је оставку 24. марта, а већ 27. марта
образован је нови кабинет Пашић-Прибићевић.
У условима када је владу држао Национални блок, иза којег је стајала
скупштинска мањина, отварао се простор за арбитрарну улогу двора. Опозициони
блок није уживао поверење краља Александра. Међутим, када је земља почела да
58
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клизи ка грађанским немирима, изазваним незадовољством Пашић-Прибићевићевим режимом, влада је 17. јула поднела оставку, а краљ био приморан да мандат
за састављање нове владе понуди Опозиционом блоку. Нова влада образована
је 27. јула од представника Демократске странке, ЈМО, СЛС, а резервисана су
места за представнике ХРСС. Председник владе постао је Љубомир Давидовић.
Но, већ неколико месеци потом, краљ је одлучио да уклони ову владу. Мандат за
састав нове владе поверио је 6. новембра Николи Пашићи, дајући му и овлашћење да распусти Скупштину и распише нове изборе за 8. фебруар 1925.

Избори 1925. године
Изборе је спровела влада Пашић-Прибићевић користећи све „предности“
које је контрола над државним апаратом доносила. У средишту њиховог деловања нашла се ХРСС, оптуживана да непосредно ради у интересу Коминтерне. У
децембру је влада донела одлуку о примени Закона о заштити државе на ХРСС.
У јануару су ухапшени Стјепан Радић и неколико првака ХРСС. Влада је забранила сваку делатност ХРСС, али није успела да спречи истицање њених кандидатских листи. Владајуће странке су у предизборној агитацији мање-више наступале заједно. И Радикална и Самостална демократска странка инсистирале су на
очувању постојећег уставног уређења и изграђеног политичког система.
Демократска странка је поставила тежиште предизборне борбе на демократизацију политичког система и рушење „Пашићевог апсолутистичког режима“. Главни одбор Демократске странке осудио је владине мере према ХРСС,
тзв. Обзнану, оцењујући да „Обзнана представља рушење државне целине и
народног јединства“. У изборном прогласу, пре свега упућеном бирачима у Хрватској, подржани су политика споразума и преуређење државе по начелу „најшире самоуправе“.60
Савез земљорадника је пред изборе заузео позицију „еквидистанце“ према владајућим и опозиционим странкама. Процена је била да ће несарадњом са
било којом „варошком“ странком добро проћи код бирача.
Избори су одржани 8. фебруара 1925. Од 3.178.054 уписаних изашло је
2.437.697 бирача, што је чинило 76,9% и надвисило одзив на претходним изборима за више од 3%. Владајуће странке Националног блока однеле су изборну
победу освојивши укупно 164 мандата, док су све остале странке освојиле укупно 151 посланичко место. Изборни систем је учинио да владајући блок који је
добио укупно 1.040.616 гласова, одн. око 43% од изашлих на изборе, освоји већи број посланика од опозиционих странака које су освојиле укупно 1.396.981
гласова, одн. око 53%. Од укупног броја „режимских“ гласова сама Радикална
странка освојила је 702.573 гласова, одн. 28,8%, Самостална демократска странка 117.953, одн. 4,8%, а њихова заједничка листа Национални блок, коју су истакли у појединим изборним окрузима, 210.843 или 9,6% гласова. У коначној
расподели од 164 посланика владајућег блока радикали су добили 143, а СДС
21. На другој страни ХРСС је освојила 545.466 или 22,3% гласова и 67 мандата;
60
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Демократска странка 279.686 или 11,4% гласова и 37 мандата; СЛС 123.813 или
5,1% гласова и 21 мандат; ЈМО 132.296 или 5,4% гласова и 15 мандата; Немачка
странка 45.117 гласова и 5 мандата, Савез земљорадника 130.582 или 5,3% гласова и 3 мандата; Црногорска федералистичка странка 8.873 и 3 мандата. Остале
странке остале су без добијених мандата.
У Србији, у границама пре Балканских ратова, свега три странке су достигле изборни количник. Радикална странка освојила је 297.065, одн. 55,2% гласова и 49 мандата; Демократска странка 150.264, одн 27% гласова и 18 мандата;
Савез земљорадника 52.344, одн. 9,7% гласова и 1 мандат.
Изборним резултатима могли су да буду задовољни и владајући Национални блок – освојеном већином посланичких места, као и опозиција – освојеном надмоћном већином гласова у бирачком телу. Охрабрена опозиција усмерила
се ка стварању чвршће организације заједничког деловања. Непосредно после
избора образован је „Блок народног споразума и сељачке демократије“. Опозициони блок сада је имао централно вођство и заједничке органе (председника,
извршни одбор и пленарну седницу свих посланика Блока). Први човек Блока
био је Љубомир Давидовић. Споразум опозиције искључивао је сваку сарадњу
са Радикалним посланичким клубом. Основни разлог успешном организовању
опозиције било је одступање ХРСС од захтева за федеративно уређење и прихватање гледишта грађанске опозиције у Србији о самоуправним систему као
будућој основи уређења државе.
Међутим, током времена ХРСС је својим попуштањима све више стварао
предуслове за разговор са режимом. Марта 1925. Павле Радић, по инструкцијама ухапшеног Стјепана Радића, дао је изјаву да његова странка признаје Видовдански устав и монархијску власт династије Карађорђевић.61 Следећег месеца
странка је променила званични назив у ХСС избацујући атрибут републиканске
странке. Уследили су преговори Радикалне странке и ХСС. Завршени су 14. јула 1925. договором о формирању заједничке владе, која је ступила на власт већ
18. јула под председништвом Николе Пашић. По захтеву ХСС у влади више није
учествовала Прибићевићева странка – СДС.
Споразум Радикалне странке и ХСС представљао је коначни распад Блока
народног споразума и почетак периода обележеног крупним променама на политичкој сцени и крупним променама у већини релевантних политичких странака.
Уз овај „историјски“ споразум до тада оштрих политичких противника, на раслојавања и поделе у странкама утицале су појачане активности двора и погоршање
социјално-економских прилика у земљи, посебно аграрна криза.
Радикална странка је већ ушла у нову државну заједницу као трошни
страначки организам.62 Некадашња димензија масовног народног покрета је изгубљена, подршка на изборима добијана је све више захваљујући деловању државног апарата, корупција је све више постајала главно обележје странке. Почетком 1926. појачана је активност групе радикала окупљене око старог страначког
првака Љубе Јовановића. Он је важио за политичара утицајног на Двору, те је у
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јавности сматрано да иза акције против Пашића стоји и сам краљ Александар.
Јовановићев рођак Драгиша Стојадиновић покренуо је у то време у јавности
корупционашку аферу Радета Пашића, сина Николе Пашића. Почетком априла
1926. Пашић је био приморан да поднесе оставку, а његово место преузео је радикал Никола Т. Узуновић. Пашић је спровео противакцију и успео да издејствује искључење Љубе Јовановића из странке. Јовановић формира посебан посланички клуб од десет радикалских посланика у Скупштини. Децембра месеца те
године Никола Пашић умире. После његове смрти расуло у Радикалној странци
се знатно увећава. У странку се враћа Љуба Јовановић са присталицама, а због
његове болести вођство групе преузима Веља Вукићевић. Унутар странке од почетка 1927. доминирао је оштар расцеп између две групе: једну је предводио Веља Вукићевић, која је имала главни ослонац у посланичком Клубу; друга је била
ослоњена на Главни одбор (тзв. пашићевци) и предводили су је потпредседници
странке Аца Станојевић и Марко Трифковић.
Истовремено је и Демократску странку захватио сличан процес, са заједничким именитељом – утицај Двора. Крах Блока народног споразума формирањем владе радикала и ХСС, знатно је уздрмао позиције дотадашњег „шефа“
целокупне опозиције Љубомира Давидовића. Под утицајем Двора активирала се
група у Демократској странци окупљена око Војислава Маринковића и Косте Куманудија. Разлози сукоба нађени су у даљој политичкој тактици, а не на неком
програмском питању. Маринковићева група је била спремна да уђе у владу, а
прихватала се улоге „резерве“, уколико ХСС напусти владу. Насупрот томе, Давидовић се залагао за оштру опозицију влади. Децембра 1926. одржан је Конгрес
странке, на којем је већинску подршку добио Давидовић, а Војислав Маринковић
поднео оставку на чланство у Главном одбору. Следећег месеца Маринковић је
покушао да издвоји посебан посланички клуб. Истраживачи закључују да временска подударност акција Веље Вукићевића и Војислава Маринковића, као и
њихове добре позиције на Двору, указује на намеру краља да „од језгра двеју
странака створи нову страначку заједницу“.63
Самостална демократска странка, која је по образовању Пашић-Радићеве
владе прешла у опозицију, сачувала је компактност највише због веома активне
улоге у опозицији. Током 1925. и 1926. држала је оштар опозициони став према
влади. Прибићевић је инсистирао на гледишту да радикали који наступају са великосрпског становишта и ХСС као хрватски ексклузивисти не могу спровести
Видовдански устав, који је имао југословенску садржину. СДС је заступао „југословенску линију“ и тражио могућност сарадње са својом матицом – Демократском странком, као и са Савезом земљорадника.
Промене у Савезу земљорадника водиле су ка јачању левице унутар њега, која је била у мањини у првим годинама постојања. Посланичког клуба готово и да није било више (три посланика СЗ) те се центар одлучивања преместио
у страначку организацију, одн. страначко вођство. Посланици Савеза земљорадника били су једини који су поздравили владу радикала и ХСС.
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Превирања у водећим странкама непосредно су водила ка губљењу позиција Скупштине, а тиме додатном јачању улоге монарха. Рад Скупштине био је
мање-више парализован, посебно у области законодавства. Априла 1927. Никола
Т. Узуновић предао је место председника владе Вељи Вукићевићу, предводнику
дела радикала „миљеника Двора“. Место министра иностраних послова припало
је Војиславу Маринковићу, предводнику „дворских“ демократа. Коначно, краљ
Александар је 15. јуна те године издао Указ којим је распуштена Скупштина, а
нови избори заказани за 11. септембар.

Избори 1927. године
Политички услови под којима су се одвијали избори расписани за 11.
септембар 1927. разликовали су се од оних под којима су спровођени ранији избори. Ове изборе, пре свега, карактерисала је страначка подвојеност. Организационо и идеолошко слабљење странака дошло је до тог степена да оне нису више
представљале снажне политичке факторе. Актуелна изборна влада, за разлику
од претходних, није више имала ослонац на своје странке. Била је састављена од
групица радикала и демократа. Уместо од представника странака, образована је
од људи „краљевог поверења“. Нова влада се представљала као антитеза ранијим
страначким владама и по свом програму рада. У првом реду она је образложила
расписивање избора стерилношћу рада Скупштине. 64
Позиција за деловање Веље Вукићевића унутар Радикалне странке била је лакша у односу на позицију Војислава Маринковића унутар Демократске
странке. Вукићевић је против себе имао присталице Пашића, које после његове
смрти нису пронашле довољно ауторитативну личност око које би се окупиле.
Насупрот томе, Војислав Маринковић је против себе имао Љубомира Давидовића окруженог бројним присталицама. Створена је ситуација у којој су страначка
вођства радикала и демократа била пред искушењем да крену у отворену борбу
против владе коју су чинили поједини чланови њихових странака. Тако је Давидовић, у својој предизборној активности, више био окренут критици владине
политике него тумачењу изборног програма. Демократе су у предизборној пропаганди инсистирале на остварењу програма о проширењу самоуправа и потреби за ревизијом Устава.
Самостална демократска странка остала је на позицијама „народног и државног јединства“. У предизборним говорима оштро је критиковала владу због
„њеног племенског и покрајинског карактера“. Прибићевић је исказивао спремност за сарадњу са Демократском странком и Савезом земљорадника на демократском и сељачком програму. Видно је умањио и критику Радићеве политике.
Савез земљорадника, сада преоријентисан више лево, инсистирао је на економским и социјалним питањима. Јасно се позиционирао против владе, осуђујући
покушај стварања једне дворске странке, као „странке крупног капитала“.
Крупне промене на политичкој позорници, пре свега слабљење странка, исказале су се у изборним резултатима 11. септембра 1927. Одзив бирача је
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био видно смањен. Од 3.375.593 уписана бирача гласало је 2.324.569 или тек
68,9%. Иако је број политичких странака које су изашле на изборе готово преполовљен (1925. било их је 45, а 1927. године 27), услед подвојености унутар
водећих странака број кандидатских листа био је увећан (1925. године – 315 листа, 1927. – 433).65
Изборни резултати су указали и на очекивано нижи ниво поверења бирача према Радикалној странци, која је освојила 742.111 гласова и 112 мандата. Насупрот томе, демократе су повећале изборни рејтинг освојивши 386.656 гласова
и 63 мандата. ХСС је добила 368.320 гласова и 61 мандат; СДС 204.350 гласова
и 22 мандата; СЛС 139.611 гласова и 21 мандат; Савез земљорадника 147.882
гласа и 9 мандата. Мандате је освојила и Немачка странка – 6.
Резултати избора на подручју предратне Србије показали су пад поверења Радикалној странци, пораст Демократској и статус кво код Савеза земљорадника. Радикали су освојили 286.972 гласа, одн. 50,9% и 41 мандат; демократе
199.106, одн. 35,3% и 31 мандат; Савез земљорадника 51.966, одн. 9,2% и један
мандат. Неуспех радикала био је већи у проценту освојених посланика него у
броју освојених гласова. Разлог је била њихова унутрашња поцепаност, чак у
15 изборних округа имали су истакнуте две или више листа, а тек у ужичком и
рудничком округу наступили су са по једном изборном листом.66
Као у случају претходних избора, ни овог пута изборни резултати нису
створили услове за трајну и стабилну скупштинску већину. На папиру су странке
које су држале владу (Радикална, Демократска, ЈМО, СЛС) имали скупштинску
већину од око 200 посланика. Међутим, започет процес раслојавања у водећим
странкама учинио је да та већина буде увек под знаком питања. С друге стране,
опозиција је кренула у процес заједничког деловања и организовања. ХСС и СДС
су у новембру 1927. створиле заједнички клуб под именом Сељачко-демократска
коалиција (СДК), очекујући, првенствено, да за своје циљеве и заједничко деловање придобију Демократску странку. У Демократској странци водила за борба за
превагу између Давидовића и Маринковића. Давидовићева струја била је против
учешћа у влади, а Маринковићеве присталице давале су подршку и узели учешће
у њој. Док је Давидовић и даље уживао подршку странке, већину у посланичком клубу имао је Маринковић. После Главног одбора и Конгреса Демократске
странке, одржаних у јануару 1928, Давидовић је ојачао. Превага Давидовићеве
струје довела је до оставке демократских министара у влади Веље Вукићевића
фебруара те године. Међутим, нови притисак Двора учинио је да и следећа влада, образована 23. фебруара 1928, по саставу буде слична претходној.
У Скупштини су се јасно диференцирала два табора – владин и опозициони. Представници опозиције подизали су тензије током расправа о свим питањима. Скупштина се претворила у поприште све оштријих сукоба, прво вербалних,
а потом и физичких. Поред посланика и спољни фактори су доприносили подизању тензија на највиши ниво, пре свих штампа. Коначно, сукоби су кулминирали 20. јуна 1928. године. Током жестоке расправе, посланик Радикалне странке
65
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Пуниша Рачић испалио је неколико револверских хитаца у правцу посланика
ХСС. Убијени су Павле Радић и Ђуро Басаричек, а рањени Иван Пернар, Иван
Гранђа и Стјепан Радић, који је умро 8. августа од последица рањавања. Дан после, СДК је донела одлуку о прекиду односа са владиним странкама.
Влада Веље Вукићевића је 4. јула поднела оставку. У оптицају је било
неколико решења. Идеју о широј концентрацији у оквиру Скупштине и понуђени мандат председника владе Стјепан Радић је одбио. Није реализована ни
замисао о формирању изборне неутралне владе генерала Хаџића. Коначно, 27.
јула је образована нова влада са председником др Антоном Корошцем, али са
старим страначким саставом. На пленарној седници одржаној 1. августа у Загребу СДК је донео одлуку о бојкоту Скупштине и непризнавању дотадашњег
државног уређења.67
У Радикалној странци ослабио је утицај Веље Вукићевића после његове
оставке. Он преузима место председника посланичког клуба. У септембру је за
председника странке изабран Аца Станојевић. Међутим, у странци није више
било довољно снаге да се пружи одлучан отпор надолазећем „ванпарламентарном“ решавању кризе. У Демократској странци водећу реч и даље је имао Давидовић. Пошто је влада предузела оштре мере после демонстрација у Загребу
децембра 1928, Давидовић је критиковао владу и стао на гледиште да је излаз
из кризе једино могућ споразумом са СДК. Министри из Демократске странке
излазе из владе.
По обнављању рада Скупштине 1. августа 1928, после образовања Корошчеве владе, једина опозициона странка која је узела учешће у њеном раду
био је Савез земљорадника. Пре скупштинског атентата Савез земљорадника
је у готово свим политичким акцијама био солидаран са СДК. Међутим, после
атентата није прихватио и одлуку о бојкоту скупштинског рада. Савез земљорадника противио се и пропаганди вођеној у Хрватској да се убиство у Скупштини
приказује као злочин Србије и српског народа. Није прихватио ни захтев СДК
о промени државног уређења, остајући доследан идеји „државног и народног
јединства“.
Коначно, 6. јануара 1929. краљ Александар I Карађорђевић разрешава
политичку кризу увођењем апсолутистичке власти.68 Скупштина је распуштена,
рад политичких странака забрањен, Устав суспендован. Мандат за образовање
владе краљ је дао генералу Петру Живковићу.
*
Политичко-страначку основу Краљевине СХС чиниле су партије од који
су неке настављале живот од пре 1918, а друге биле тек створене, грађанске и
радничке, велике и мале, југословенске и национално-покрајинске обележене,
67
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клерикалне и антиклерикалне. С друге стране, парламентаризам се у Краљевини
СХС, ако изузмемо Србију, развијао као нова пракса политичког живота, непозната на тлу Аустро-Угарске, у крајевима који су после Балканских ратова ослобођени од турске власти и у Црној Гори, где је владао апсолутистички режим
кнеза (краља) Николе I Петровића.69
Највеће, најбоље организоване и са најдужом страначком праксом и
традицијом биле су Радикална и Демократска странка, које су уједно чиниле и
основни део српског политичког корпуса у новој јужнословенској Краљевини.
Оне су заузеле и одржале доминантан положај у краткој историји парламентаризма у Краљевини СХС (1919–1929). Истовремено, искуство организације и
функционисања Скупштине Краљевине Србије пренети су на рад Скупштине
у новој држави.
У Краљевини СХС постојала је формална подела власти на извршну, законодавну и судску. Међутим, „четврти“ чинилац који је „обједињавао“ све три
власти био је монарх. И у време државноправног провизоријума (1918–1921) и
у „уставно доба“ (1921–1929), монарх је био одлучујући фактор у функционисању државних власти. По степену моћи и утицаја за њим је била извршна власт.
Владе у овом периоду су махом састављене на Двору. Фактичка и уставна овлашћења монарха била су готово неограничена у законодавној власти. О сазивању
и распуштању Скупштине самостално је одлучивао.
Састав првог парламента у новој држави – Привременог народног представништва није био непосредан резултат изборне воље њених грађана. Образован је делегирањем одабраних представника скупштина, сабора, вијећа и влада
које су деловале пре рата на просторима потом обједињеним у Краљевину СХС.
Формално, његов састав одређен је актом извршне власти – указом владе. Први
изабрани парламент – Уставотворна скупштина, требало је да буде образован на
основу примене општег права гласа. Међутим, предвиђена ограничења омогућавала су тек петини становништва да оствари бирачко право. Изборни закон,
донет 1922. а важећи до краја овог периода, тек је незнатно повећао проценат
„корисника“ бирачког права, тако да је на последњим изборима 1927. око 25%
становништва располагало бирачким правом. Истовремено, предвиђени изборни
систем увелико је фаворизовао веће (владајуће) политичке странке. У резултатима избора појављивале су се велике диспропорције између процената освојених гласова и процената добијених мандата. У изборном механизму одлучујући
утицај имао је положај на власти. Владајуће странке контролисале су државни
апарат, а апарат сам изборни ток. Дакле, нису постојале основне претпоставке
да изборна воља грађана буде приказана кроз састав парламента.
Број политичких странака и организација које су узимале учешћа на изборима био је у порасту. На изборима 1920. било их је 22, 1923. године 33, 1925.
године 45. На изборима 1927. тај број је опао на 27, али је зато, због раслојавања партија, број кандидатских листи повећан готово за половину у односу на
претходне (315, одн. 433). Истовремено, како је растао број политичких странака
69
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које су истицале кандидатске листе на изборима, захваљујући изборном систему,
број странака које су добијале посланичка места је опадао.
Упркос великом броју политичких странака, само неколико њих биле
су одлучујући политички чинилац. Од оних које су имале ослонац у српском
бирачком телу биле су то Радикална и Демократска, а по расцепу потоње, и Самостална демократска странка. Овај политички корпус био је творац и чувар
централистичког државног уређења и идеологије југословенског националног
унитаризма. Радикална и Демократска странка биле су најодговорније за доношење (наметање) Видовданског устава простом већином, а тиме и за отварање
широког и дуготрајног политичког фронта борбе за његову ревизију, која је била средишње политичко питање у овом периоду. С друге стране, све три српске
странке у различитим периодима улазиле су у политичке савезе са главним носиоцем борбе за ревизију Устава, тј. државног уређења – са Х(Р)СС.
Све три гране државне власти биле су несамосталне због формалног и
фактичког деловања монарха. Неформално, Двор се уплитао и у унутарстраначка питања. Краљ Александар I настојао је да сузбије деловање јаких политичких
партија и јаких политичких вођа, подстицао је ривалство странака и појединих
политичара, преузимао арбитражу између сукобљених странака. Средином овог
периода започео је акцију стварања „дворске странке“ делујући преко Двору блиских политичара из водећих странака – Радикалне и Демократске.
Скупштине у овом периоду биле су, по правилу, састављане од професионалних политичара. Структура је условила да оне не буду оспособљене за
разматрање и решавање привредних и социјалних питања. По свом карактеру и
саставу представљале су трибину за политичка наметања, а тек потом установу
за доношење закона. Средишње теме скупштинских дебата биле су корупционашке афере.
Коначно, због деловања ванпарламентарних чинилаца, упорне одбране
централизма и унитаризма и нерешавања основних социјално-економских питања – Скупштина и парламентаризам изгубили су углед и значај у Краљевини
СХС. Губитак угледа Скупштине и губитак угледа и политичке снаге странака
представљао је плодно тло за успостављање личног режима краља Александра I
Карађорђевића почетком 1929. године. Стање парламентарних странака било је
такво да је увођење диктатуре представљало тек њихову формалну ликвидацију
и да је 6. јануара и званично објављена њихова „политичка смрт“.
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SERBIAN PARLIAMENTARY PARTIES IN THE KINGDOM SERBS,
CROATS AND SLOVENES 1918–1929
Summary
In the interwar period, the Assembly of the Kingdom was composed of professional politicians. Such structure was causing its inefficiency in solving economical and social issues. The Assembly was primarily serving as a forum for political clashes, and only
occasionally as a law-making institution. Central topics of the parliamentary debates were
corruption scandals. Activity of the political factors outside the parliament, staunch defense of policies of centralism and unitarism, as well as the lack of capacity to deal with basic
social and economical issues led to the decline of reputation and importance of Assembly
and of parlamentarism in the Kingdom of SCS, constituting a fertile ground for establishing of the personal regime of King Alexander I in the beginning of 1929. By that time,
parliamentary parties were already so deteriorated, that the imposition of dictatorship on
January 6 was liquidating them only officials, formalizing their ‘political death’.
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КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА У ДОБА
ЛИЧНОГ РЕЖИМА КРАЉА АЛЕКСАНДРА*
АПСТРАКТ: Средином 1928. године краљ Александар I Карађорђевић суочио
се са дубоком државном, уставном и парламентарном кризом за коју политичке странке нису имале одговор. Разлози који су приморали краља Александра да посегне за радикалним решењем политичке кризе били су бројни.
Парламентаризам у Краљевини је крајем 1920-их година лагано одумирао.
Политичке странке, жељне власти и утонуле у међусобне сукобе и обрачуне, биле су пре свега националне, заокупљене интересима и проблемима једино народа коме су су се обраћале, често занемарујући интерес државе као
целине. Агитовало се демагошким паролама и запаљивим говорима који су
распиривали ионако узавреле страсти, подизали атмосферу и заоштравали
кризу. Подела на „Србијанце“ и „пречане“, на хегемонисте и експлоатисане, као и прича о судару цивилизација и сукобу светова, Запада и Бизанта,
културе и некултуре – стварали су велики национални јаз и неповерење, а
истовремено онемогућивали било какав договор.

Проглашење новог режима
Страх од федерализације, тврдоглаво истрајавање на централизму, „троименом народу“ и државном јединству уз негирање политичких, културних и историјских различитости и посебности потпуно су паралисали сваки конструктиван
рад, државни и парламентарни. Непознавање и неразумевање народа, неуједначавање законодавства, различити порески системи, непотпуно решено аграрно
питање, недовољна саобраћајна и економска повезаност покрајина, различити
услови живота, степен образовања и писмености, али и финансијска и привредна
криза која је угрожавала стабилност земље, одржавали су унутрашње баријере
које су десет година по уједињењу биле једнако живе као и 1. децембра 1918. Де*

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
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лујући у складу са максимом „спас државе је највећи закон“, краљ Александар
је покушао да после само десет година заједничког живота „троимени народ“
административним мерама стопи у једно племе и изгради јаку (једно)националну државу способну да се супротстави спољним непријатељима. Петогодишњи
државни пројекат краља завршиће се потпуним и трагичним неуспехом, како
политичким тако и личним.
Неколико месеци пре проглашења диктатуре краљ Александар је предузео
извесне кораке да обезбеди спољну, а делимично и унутрашњу, подршку новом
режиму. Т. Стојков наводи да је краљ у директним и индиректним контактима
са страначким првацима наговештавао прелазак са парламентаризма на режим
диктатуре и покушавао да их придобије да ново стање приме без отпора, ако не
да га директно подрже.1 Пропаст дипломатске мисије Анте Трумбића у Лондону и подршка коју је краљ добио у Паризу новембра 1928. јасно су указивали да
при преласку на нови режим не треба очекивати било какве политичке прекоре
и негодовања савезника, већ само прећутну подршку.
Шестог јануара рано ујутру, на православни Бадњи дан, краљ се прокламацијом „Моме драгом народу, свим Србима, Хрватима и Словенцима“ обратио
поданицима информишући их о промени режима и објашњавајући мотиве који
су га навели на такав корак. У Манифесту је истакнуто да су парламентаризам
„почеле злоупотребљавати политичке странке у тој мери, да је постао сметња за
сваки плодоносни рад у држави“. Како је парламентарни рад добио „негативно
обележје“, а „жалосни догађаји и раздори у Народној скупштини су поколебали
код народа веру у корисност ове установе“, владар је, „раздиран вапајем народних маса које су руковођене својим природним и здравим расуђивањем већ одавно назирале да се више не може ићи путем којим се до сада ишло“, одлучио да
од таквог „нездравог политичког стања“ заштити унутрашњи живот и напредак,
спољне односе државе и углед земље у иностранству. За највиши циљ своје владавине краљ Александар је прогласио „чување народног и државног јединства и
државне целине“. Овим прогласом је распуштена Народна скупштина изабрана
11. септембра 1927. и укинут Видовдански устав, док су сви закони остали на
снази до доношења краљевог указа о њиховом укидању.2
Законом о краљевској власти и врховној државној управи краљ је проглашен за „носиоца све власти у земљи“ који проглашава законе, заповеда војском,
оглашава рат и закључује мир, представља државу у односима са иностранством
и врши све амнестије и помиловања.3 Закон о заштити јавне безбедности и поретка у држави прописао је забрану и растурање свих удружења и странака који су
носили „обележје верско или племенско“, док су оснивање нових и опстанак постојећих били везани за нарочиту дозволу управних власти, тј. великог жупана
оне области где је било главно седиште друштва. Проширен је и знатно пооштрен
Закон о штампи из 1925. године и основан Државни суд за заштиту државе ко1
2
3

T. Stojkov, Opozicija u vreme šestojanuarske diktature, Beograd 1969, 54–55.
Proklamacija „ Mome dragom narodu, svim Srbima, Hrvatima i Slovencima“, Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 6, 6. januar 1929.
Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 9, 11. januar 1929.
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ји је судио политичким кривцима. У току јануара распуштене су све политичке
партије, њихове просторије су запечаћене, а архива одузета.
Мандат за састав прве владе краљ је поверио генералу Петру Живковићу, јер је „свој ауторитет могао пренети на личност која апсолутно стоји изван
свих странака“.4 Избор генерала Живковића, поверљивог краљевог човека још
из времена процеса Апису, и команданта Краљеве гарде у периоду до 1929, како
су сматрали многи савременици, нарочито официри, био је лош.5 Патријарх Гаврило је о првом председнику владе записао: „... Он је целог живота био војник
и провео живот у касарни, и није познавао политички живот и околности које
се спроводе у политичком раду. Он је у животу научио да командује потчињенима и својим младим официрима. Све му је то давало изглед крутог држања,
које му је штету причињавало. Нарочито у опхођењу са људима он се понашао
као да је био у касарни.“6 У нову нестраначку владу ушли су политички прваци
из претходног раздобља – дворски радикали Никола Узуновић, Милан Сршкић,
Урош Круљ, Лазар Радивојевић и Стеван Савковић, демократе Воја Маринковић
и Коста Кумануди, вођа словеначких клерикалаца Антон Корошец и Хрвати Ото
Франгеш, Славко Шврљуга, Тугомир Алауповић, Желимир Мажуранић и Мате
Дринковић. Од војних лица у влади је, поред Живковића, био још једино генерал
Стеван Хаџић који добио портфељ министара војске и морнарице. Влада је тако,
нарочито уласком петорице Хрвата, добила југословенски карактер.
Припремајући се за прелазак на нови режим краљ Александар је више
стрепео од реакције у Србији него у Хрватској, највише због тога што су од краја
19. века у политички живот Краљевине Србије били укључени најшири слојеви
становништва, што није било до те мере карактеристично за бивше аустроугарске делове Краљевине.7 Показало се да ипак да су страховања краља била неоснована. Потонуле у страначка трвења и међусобне сукобе, политичке партије
су досадиле бирачком телу у Србији. Демократска странка је уласком Куманудија и Маринковића у владу и формално била подељена на групу која је подржала
нови режим и непријатељски настројену струју око Љубе Давидовића и Милана
Грола. Радикали су своје негодовање испољили искључењем из Главног одбора
оних чланова који су ушли у владу.8 Једини страначки вођа који је на укидање
парламентаризма реаговао јавно био је Владимир Мачек. Сматрајући да је хрватско питање једино истински важно питање у Краљевини, вођа Хрватске сељачке странке је рачунао на то да ће се, у ситуацији када је Видовдански устав
укинут, лако договорити са двором о државном преуређењу. Разочарано увиђајући да краљ није намеравао да лајбек закопчава у складу са политичким програмом и жељама странке на чијем се челу налазио, Мачек се окренуо пасивном
отпору, чекајући да се режим сам од себе уруши, што је била тактика за коју су
се определиле и српске политичке странке.9 Ипак, укидање партија и замирање
4
5
6
7
8
9

Да би сачувао јединство и будућност своје Краљевине, Политика, 17. јануар 1929.
Видети: Mile Bjelajac, Vojska u Kraljevini SHS /Jugoslaviji, Beograd 1994, 135–141.
Мемоари патријарха српског Гаврила, Београд 1995, 31.
T. Stojkov, n. d., 60.
K. Pavlović, Vojislav Marinković i njegovo doba (1876–1935), t. II, London 1956, 39.
Isto, 94.
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политичког живота много је више погађало српске странке, навикле на изборне
борбе и парламентарни рад, него ХСС која је већ 1929. попримала обележја свехрватског народног покрета.10
Становници готово читаве земље, уморни од сталних политичких криза
и страначких свађа, прихватили су завођење диктатуре са извесним олакшањем.
Британски конзул у Загребу Кенет Боден известио је крајем јануара 1929. Форин
офис да су Хрвати и Словенци прилично задовољни новим режимом и мерама које су проглашене привременим. Становништво на овим просторима ипак, како је
известио Боден, верује у „добре намере“ краља, а пет Хрвата у влади сматра „високо карактерним људима“, „добрим Хрватима“ и „вероватно федералистима“,
па велике наде полаже у њихов утицај.11 Да је ентузијазам према новом режиму
у Хрватској потрајао најмање неколико месеци, сведочи и каснији Боденов извештај, писан највероватније почетком априла, у коме се каже да у Загребу влада
веће задовољство овом владом него било којом другом од уједињења.12 Почетно
добро расположење хрватског живља према режиму и оптимизам који је завладао
били су последица веровања Мачека и читавог ХСС- а да је ново стање прилика
да се хрватски политичари у договору са краљем изборе за државно преуређење.
Прелазак на диктатуру подржали су и привредни и финансијски кругови, интелектуалци, војска, Српска православна црква, Римокатоличка црква и старокатолици, као и савезници – Француска, Чехословачка па чак и Велика Британија.13
Иако је ново стање у почетку изазвало одобравање и олакшање код највећег броја поданика Краљевине, временом су се масе почеле лагано окретати
против режима. Показало се да је друштвено-политичка основица режима била
сувише уска и хетерогена – чинили су је војска, полиција и жандармерија, финансијски и привредни кругови, дворски радикали и демократи,14 а како се једна од
највећих економских криза поклопила са годинама диктатуре, нерасположење
због тешких животних услова, велике оскудице и сељачких дугова наједном се
прелило на политички терен и још више распламсало политичке страсти. Упоредо са јављањем, још увек спорадичног, незадовољства у народу, слабила је
подршка савезничких влада, а и страно јавно мњење, делимично због неповољних новинских извештаја, али и репресије према противницима диктатуре, од
половине 1929. почело је да се окреће против режима.
Влада Петра Живковића покушала је да уједначи законодавство, реорганизује државну управу, модернизује и боље организује администрацију, искорени корупцију. Шест правних подручја која су опстојавала првих десет година
живота државе Срба, Хрвата и Словенаца постепено су ликвидирана. Само за
првих шест месеци новог режима донето је укупно 132 закона и уредби.15 Један
10
11
12
13
14
15

R. Končar, Opozicione partije i autonomija Vojvodine 1929–1941, 49.
Извештај британског конзула из Загреба Кенета Бодена, 23. јануар 1929, АЈ, ФО, 371389-13 706.
Архив Југославије (АЈ), ФО (Форин офис), 371-389-13 706.
I. Dobrivojević, n. d., 53–55.
Љ. Димић, Историја српске државности. Србија у Југославији, Београд 2001, 139.
Видети: Љ. Димић, Н. Жутић, Б. Исаиловић, Записници са седница Министарског савета
1929–1931, Београд 2002, 353–359. Примера ради, у току 1925. изгласано је 13 закона,
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од најважнијих корака било је доношење заједничког Кривичног законика за
територију читаве Југославије и уређење целокупног судског законодавства. У
заслуге кабинету генерала Живковића треба приписати и побољшање администрације, убрзавање рада судства, рад на сузбијању корупције, колико је то уопште било могуће будући да се радило о старом оријенталном наслеђу и уобичајеном виду завршавања послова. Савременици се углавном слажу у оцени да је
и на дужности председника владе Живковић наставио да се понаша као војник.
У политику се није много разумео, резоновао је војнички, али је био убеђен у
своје способности. Министре је прекоревао ако би мало закаснили на седницу
владе, настојао је да се меша у послове свих министарстава и да у свакоме има
по неког „свог“ човека.16

Подела на бановине и инаугурација политике
„интегралног југословенства“
Већ од јануара 1929. штампа је спорадично писала да се припрема нова
територијална подела Краљевине, која би заменила поделу на 33 области из 1922.
године. Спекулисало се о увођењу 4, 6, 12 или 15 територијално-управних јединица.17 До доношења Закона о називу и подели Краљевине на управна подручја
чекало се пак до 3. октобра 1929. Краљевина СХС је овим законом била службено преименована у Краљевину Југославију, чиме је одбачен концепт Николе Пашића о очувању српског али и осталих племенских имена у називу државе, што
је фактички означило прелазак са компромисног унитаризма на југословенски
интегрализам.18 Закон је увео нову административну деобу на девет управних јединица, названих бановинама, док је Београд са Земуном и Панчевом сачињавао
Управу града Београда као престонице.19 Подела је начињена према географском
критеријуму, а „водило се рачуна да поједине бановине буду толико велике, да као
економске целине буду потпуно способне за живот“. Бановине су, осим Приморске, добиле имена по рекама, а бановинска седишта су установљена у следећим
градовима: Љубљани (Дравска), Загребу (Савска), Сплиту (Приморска), Цетињу
(Зетска), Сарајеву (Дринска), Бања Луци (Врбаска), Новом Саду (Дунавска), Нишу (Моравска) и Скопљу (Вардарска). Седишта бановина налазила су се у главним културним и економским центрима који су сви, сем Ниша и Бања Луке, и
раније били седишта покрајинске управе. Формирање просторно велике Савске
бановине, у чији су састав ушле Хрватска и Славонија, уз враћање банске части,
требало је да представља уступак хрватском становништву.20
На челу бановине налазио се бан, представник краљевске владе и шеф
државне управе у бановини. Постављао га је краљ указом на предлог министра
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1926. – 19, 1927. –14, a 1928. године 51. Godišnji izveštaj britanskog poslanika za 1929, Ž.
Avramovski, Izveštaji Britanskog poslanstva 1921–1938, t. I, 590.
K. Pavlović, n. d., t. II, 48–49.
N. Šarac, Uspostavljanje šestojanuarskog režima sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1975, 276.
Љ. Димић, Историја српске државности. Србија у Југославији, Београд 2001, 140.
Službene novine, br. 223, 5. oktobar 1929.
Име и значај бана у нашој прошлости, Политика, 5. октобар 1929.
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унутрашњих послова, а уз сагласност председника владе. Њему су били потчињени сви органи опште управе и сва надлештва у бановини. У рукама бана биле су
концентрисане све јавне службе, сва државна власт на територији поверене му
бановине, осим војне, а бан је био потчињен директно министру унутрашњих
дела, коме је припадало врховно водство целокупне државне управе и врховни
надзор над управним властима.21 Подела на бановине је, осим покушаја форсираног стапања јужнословенских народа, представљала и покушај делимичног
задовољавања тежњи дела становништва који је био федералистички расположен, у складу са утопијским схватањима режима и прокламованом политиком
„народног и државног јединства“. Британско посланство је сматрало да закон о
подели земље на бановине представља „умешно настојање да се задовоље различити делови земље, без овековечавања њихових граница, било географских
или моралних“.22 Чак је и опозиционим првацима изгледало да се диктатура ближила крају, будући да је нова управно-територијална подела доживљавана као
„попуштање централизма и известан корак према федерализацији“.23 Државне
власти су покушале да помире непомирљиво – да направе уступак присталицама
федерализма тако што ће државу учинити још више централистичком. Показало
се да су новим административним решењем били задовољни једино Словенци
окупљени у једној бановини, која додуше није уживала било какву самоуправу,
али и Црногорци који су нашли у Зетској бановини чија је територија далеко превазилазила „историјске границе“ некадашње Краљевине Црне Горе.24
Идеологија националног и државног јединства, која је утемељена шестојануарском прокламацијом и учвршћена поделом државе на бановине, пуни
израз добила је тек у Декларацији усвојеној на седници Министарског савета
4. јула 1930. У Декларацији је прецизирано да су државну и националну политику у Југославији одредила два „историјска чина“ – шестојануарска Прокламација и Закон о називу и подели Краљевине на управна подручја. Политичке
партије не могу учествовати у новом режиму и државној управи, истицано је у
Декларацији, „јер је необорива чињеница да је познати рад политичких партија
био довео у питање не само животне, привредно-економске интересе државе и
народа и сваког појединца, већ је најозбиљније загрозио народном и државном
јединству“, па стога странке „више не постоје и у старом свом виду се више не
могу повратити“.25
На који начин је нова идеологија интегралног југословенства доживљавана у Хрватској најбоље сведочи меморандум који су заједнички припремили
Август Кошутић, потпредседник ХСС-а и Јурај Крњевић, главни секретар те
странке. Представка упућена Друштву народа почетком 1930. носила је потпис
„делегација Хрватског народног заступства“. У меморандуму режим је оптуживан
21
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A. Pavlović, Jedan pogled na uređenje države pre i posle šestog januara 1929, Narodno blagostanje, 25. januar 1930, 50–51.
Из извештаја Л. Смита Форин офису, 4. октобар 1929, AJ, FO, 371-390-13 707.
Д. Јовановић, Политичке успомене, т. 2, Београд 1997, 207.
Д. Јовановић, н. д., т. 2, 170–171; K. Pavlović, n. d., t. II, 51.
Значајна седница Министарског савета. Претрес опште политичке ситуације. Подвлачење југословенске националне и државне политике, Политика, 5. јул 1930.
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за забрану „употребе хрватског имена“, „хрватског грба и заставе“, „хрватских
културних и знанствених друштава“, „истискивање хрватског језика из школа“,
„кривотворење и брисање хрватске повијести у школским књигама“, дробљење
хрватских земаља и њихово подвргавање „српској превласти“, настојање да се заустави хрватски културни напредак, „запостављање хрватске вере и оштећивање
гробова“.26 Пре него што су је упутили на разматрање Друштву народа, Крњевић
и Кошутић су 24. децембра представку доставили британском премијеру Рамзи
Мекдоналду. Форин офис је одбацио садржај овог меморандума, приметивши
да нема сумње да се Хрватима лоше управља, али да њима није ништа горе него
становницима других делова земље.27
Опредељивање грађана за југословенство није више била ствар избора
већ обавеза и директива. Петар Живковић је истицао да је сарадња са режимом
„грађанска дужност сваког поданика“, јер држава захтева од сваког да буде активан, а „ко није активан тај изјављује да је против данашњег стања“.28 Том „вишем“
циљу требало је да служе сви – Соко Краљевине Југославије, основан децембра
1929. уместо националних соколских друштава, школе и учитељи, државни чиновници, али и позоришне представе. Власти су пажљиво мотриле на све, нарочито на државне службенике и учитеље који су требали да безрезервно прихвате
нову идеологију. Од њих се није тражило да не буду против режима, већ и да га
горљиво подржавају, па су у поверљивим извештајима о држању државних службеника честе неодређене и недовољно аргументоване квалификације типа „не
агитује довољно за ново стање“ и „није пријатељ реда и поретка“.29 Док је режим
у наметању југословенства видео једини пут за консолидацију политичких прилика у земљи и излазак из кризе, бројни незадовољници широм Краљевине, пре
свега у Хрватској где су отпори и били највећи, схватали су насилну унификацију
као репресију и атак на националну посебност, те су на њу одговорили бунтом,
али и отвореним тероризмом који ће напослетку коштати живота и краља Александра – главног „заточника југословенске мисли и државног јединства“.

Октроисани устав и повратак на парламентаризам
Краљ Александар је у шестојануарском прогласу истакао привременост
режима, па се о повратку на парламентаризам и уставност почело говорити већ
од проглашења Закона о називу и подели Краљевине на управна подручја октобра 1929. Овакве „вести“ су од тада, некад јаче, а некад слабије, ширене све до
проглашења Октроисаног устава. Штавише, и у самом Министарском савету постојала су по питању либерализације режима крупна размимоилажења и неслагања. Војислав Маринковић, министар иностраних послова, био је за делимичну
26
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Текст меморандума се налази у извештају „The Croats under Yugoslavian rule. The result
of an inquiry by Rhys Davis, m. p. and Ben Riley, ex m. p.“, октобар 1932; AJ-341 (Југословенско посланство у Лондону)-1/1932 (поверљива архива).
Извештај Форин офиса, 30. децембар 1929; AJ, FO, 371-390-13 708.
Љ. Димић, Држава, интегрално југословенство и култура, Књижевност, 1–2–3/1994, 189.
Видети: И. Добривојевић, Под будним оком државе. Државни чиновници у Краљевини
Југославији, Приватни живот код Срба у 20. веку, Београд 2007, 479–504.
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либерализацију и залагао се за измене које не би угрозиле карактер и суштину
режима, али би одавале утисак лаганог повратка парламентаризму. С друге стране, Петар Живковић је тврдоглаво истрајавао на потреби настављања политике
„чврсте руке“.30 Борба између ове две струје вођена је више од годину дана, а
од краја 1929. до априла 1931. израђено је неколико верзија устава, на чијој изради су, осим краља, радили и Петар Живковић, Војислав Маринковић, Милан
Сршкић и Нинко Перић.31
Француска „сугестија“ из 1930. године о неопходности враћања на „редовно“ стање представљала је значајан подстицај за повратак на уставност и парламентаризам. Има, међутим, и индиција да је Француска не само препоручивала
повратак на уставност, него га и захтевала, директно условљавајући тиме даљу
финансијску помоћ влади.32 У другој половини августа краљ је на Бледу разговарао са Ацом Станојевићем и Антоном Корошцем покушавајући да их наговори
да прихвате нови државни курс. Постојала су два сценарија повратка на уставност и парламентаризам – први је био да Устав буде усвојен у Скупштини, ако
би се за то приволели представници грађанских странака, пре свега словеначки
клерикалци и радикали, и други који је предвиђао да највиши државни закон буде октроисан.33 Станојевић је, међутим, тражио да се образује неутрална влада
која би спровела слободне изборе. Корошец је био спреман да још једном пружи
подршку режиму, али када се повукао Станојевић и он се предомислио.34
Септембарски устав је формално означио крај отворене диктатуре. За
разлику од Видовданског који је државу дефинисао као „уставну и парламентарну монархију“, нови устав је изоставио одредницу „парламентарна“. Слобода
мисли и штампе била је дозвољена у „границама закона“, као и слобода удруживања, збора и договора, али је оно било строго забрањено у партијско-политичке
сврхе, у сврхе физичког васпитања или на верској, племенској или регионалној
основи. Овим одредбама је фактички била онемогућена обнова предшестојануарских политичких партија. Како уставом није био уведен парламентарни режим, постојала је само кривична али не и политичка одговорност министара, а
буџетско право, једно од основних средстава парламента да принуди владу на
одступање, новим уставом било је окрњено. Нарочита улога чувара народног
јединства и интегритета државе припала је краљу који је 29. чланом Устава проглашен „заточником народног јединства и државе целине“.
Краљ је новим уставом добио веома широка овлашћења. Он је потврђивао и проглашавао законе, постављао државне чиновнике, заповедао војном
30
31
32

33
34

T. Stojkov, n. d., 83–85; Lj. Boban, Svetozar Pribićević u opoziciji, Zagreb 1973, 70. Видети
и: Lj. Boban, Maček i politika HSS 1928–1941, t. I, Zagreb 1974, 57; K. Pavlović, n. d., t. V, 5.
T. Stojkov, n. d., 111.
T. Stojkov, Opozicija..., 86. Ипак, Хендерсон је у годишњем извештају за 1931. годину
писао како не верује у приче о страним притисцима – било француским, било чехословачким, јер је краљ, „упркос свему што о њему говоре они који га боље познају, у души
расположен према уставном поретку“; Видети: Ž. Avramovski, n. d., t. II, 9.
T. Stojkov, Građanska opozicija i skupštinski izbori od 8. novembra 1931, Istorija XX veka,
Zbornik radova, IV / 1962, 258.
T. Stojkov, Opozicija..., 118–119.
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силом и давао војне чинове и одликовања. Владар је добио право законодавне
иницијативе, право сазивања Скупштине у редовно и ванредно заседање као и
право именовања и разрешења министра без ичијег предлога. Нарочита овлашћења владару је давао 116. члан Устава, тзв. „мали Устав“. Овај члан је предвидео
да у „случају рата, мобилизације, нереда и побуне, који би довели у питање јавни поредак и сигурност државе“ или угрозили државне интересе, владар добија
право да предузима „све изванредне неопходно потребне мере“, „независно од
уставних и законских прописа“.35
Иако је доношење Устава формално представљало прекид са отвореном
диктатуром, карактер режима је остао готово непромењен. Парламентаризам је
био званично поново установљен, али су Устав и пратећи закони онемогућили
сваки демократски и смислени политички живот. Свака критика власти била је
непожељна и недозвољена, политички противници су надзирани, хапшени и интернирани, а штампа пажљиво оркестрирана и ригидно цензурисана. На снази
су остали и сви закони донети после шестог јануара који су били у директној
супротности са новим уставом. Тако је дошло до правно парадоксалне ситуације – закони који противрече Уставу, то јест највишем државном закону, важе, а
уставне одредбе које су у нескладу са тим законима су ништавне! Октроисањем
устава, како је приметио Бранко Петрановић, на једној страни развијала се илузија да је режим чврст и да не страхује од обнове уставних права, да је југословенска идеја победила и да је кохезија земље осигурана, док се на другој страни
излазило у сусрет препорукама и захтевима из иностранства, пре свега из Француске и Чехословачке.36

Избори 1931. године
Септембра 1931, непосредно по проглашењу Устава, донети су закони о
избору народних посланика и удружењима и зборовима, који су заправо означили почетак изборне кампање. Оба закона су фактички онемогућила било какав
опозициони ангажман и агитацију у политичком животу Краљевине. Законом о
избору народних посланика прописано је јавно гласање, а странке су могле да
кандидују само земаљске листе, што је фактички онемогућило предшестојануарске странке да учествују у изборној трци. Оснивање политичких удружења,
било странака или политичких друштава, Закон о удружењима, зборовима и договорима везао је за нарочиту дозволу министра унутрашњих послова, који је
решавао и о томе да ли се неко удружење има сматрати политичким или не. Тиме је управним властима фактички допуштено да по слободном нахођењу и у
складу са властитим интересима процењују политичку и националну подобност
политичких удружења која су тражила дозволу за рад.
У таквој политичкој атмосфери краљевим указом су расписани избори
за прво југословенско представништво.37 Председник владе генерал Петар Жив35
36
37

Видети: С. Јовановић, Члан 116 Устава, Београд 1934.
B. Petranović, M. Zečević, Agonija dve Jugoslavije, Beograd 1991, 70.
Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 221, 24. septembar 1931.
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ковић преведен је у резерву, будући да је Закон о избору народних посланика лишавао бирачког права „активне официре, подофицире и војнике под заставом“.38
На изборима режим је представљала владина, а не страначка листа, па је скупштинским изборима на тај начин дат значај народног референдума.39 Министри
су од октобра месеца почели агитацију у масама, стварајући атмосферу у којој је
бирачима сугерисано да излазак на изборе представља чин грађанске и политичке одговорности, али и патриотизма. На гласачима, како су представљале власти,
било је да се на плебисциту изјасне да ли су за наставак консолидације стања у
држави или за враћање у политички хаос који је владао до шестог јануара.
Опозициони прваци предшестојануарских странака, радикали, демократи, земљорадници, словеначки клерикалци и ЈМО, колебали су се после проглашења Устава да ли да на предстојећим изборима покушају да се супротставе
режиму заједничком опозиционом листом или не. Одлучено је да се на изборима ипак апстинира, јер би с једне стране влада сигурно осујетила кандидацију
опозиционе листе док би, с друге стране, излазак на изборе могао бити тумачен
као признавање Устава и рестриктивних закона.40 Мачек је у првом тренутку,
упркос својој тактици пасивног отпора режиму, сматрао да на изборе треба изаћи, јер је то прилика да се оживе страначки редови и да се манифестује незадовољство у Хрватској. Локалним првацима ХСС-а дат је налог да почну сакупљати потписе за земаљску листу чији ће носилац бити Мачек. Прваци Радикалне,
Демократске, Земљорадничке странке, СЛС-а и ЈМО-а издали су 27. септембра
заједнички проглас „пријатељима“, истичући да им је „онемогућено да учествују на предстојећим изборима“ и уверавајући бираче да ће новембарске изборе
бојкотовати и Сељачко-демократска коалиција. Ова декларација је у току ноћи
излепљена по београдским улицама, упућена дипломатским представништвима
и страним новинарима и разаслата у унутрашњост. Мачек је на понуду да се изда још једна заједничка декларација опозиције одговорио да би она, када је једна већ објављена, „била беспредметна“, па су прваци СДК издали свој проглас
у коме је стајало да је Устав од 3. септембра наметнут, да парламент неће бити
„представник народа“, те да зато „на дан 8. новембра биралишта треба да буду
празна и пуста“.41 Структура југословенског становништва, културна заосталост
и непросвећеност, али и (политичка) неписменост, довели су до тога да су се
опозиционе странке у одвраћању народа од избора много више служиле чистом
економском демагогијом, него укидањем парламентаризма, демократије и свих
политичких слобода. Изборни леци СДС-а су тек узгред говорили о интернацији Прибићевића, а нашироко „доказивали“ да је због диктатуре „сав народ осиромашио и оголио“, да су скоро сви порези повећани пет пута, да се „народне
милијарде троше без његовог знања“ и слично.42
38
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Иако је у питању била владина „трка са једним коњем“, изборне борбе
су у појединим местима биле једнако живе као и у предшестојануарско доба. И
сами кандидати и локалне власти су често заборављали да је наступило ново, нестраначко доба. Понављао се тако изборни терор виђен на изборима двадесетих
година. На дан избора народ је имао утисак да бира а не само да гласа, будући да
су на владину листу у сваком срезу примана 2-3 кандидата, и то бивши радикали,
демократе, клерикалци, радићевци и прибићевићевци.43 Штавише, у неким срединама где су деловали радикали и демократи, паралелно са позивима на бојкот
избора појавили су се и апели страначких првака поменутих партија да се гласа
за владине кандидате, дисиденте демократске и радикалне странке.44 Иако су на
многим местима свесно распламсавале политичке страсти и сукобе кандидата,
власти нису много мариле за то који ће кандидат победити. Најважније је било
грађане натерати да изађу на изборе и демонстративно пруже подршку политици
„народног и државног јединства“. Тако су се у изборној јединици Грачац–Лапац
на владиној листи нашла два кандидата – Паја Обрадовић и Душан Иванчевић,
обојица православни свештеници. За народног посланика изабран је Иванчевић,
док је неколико месеци касније краљ именовао Обрадовића за сенатора.45
На изборе је изашло 66% бирача, па су власти биле више него задовољне резултатима. Политички прваци предшестојануарских странака, који су бојкотовали изборе, оптужили су владу за велики притисак на бираче уочи избора
и за фалсификовање изборних резултата. Опозиција је покушала да заједнички
иступи против режима, па су се половином новембра у Београду састали челници радикала, демократа, земљорадника, СЛС-а и ЈМО-а. На састанку је одлучено
да се изда заједничка декларација опозиције у „којој ће се показати да су изборни резултати фалсификовани од стране владиних органа“. И овај документ је у
почетку замишљен као протест читаве опозиције, дакле и Сељачко-демократске
коалиције, те је пројект текста заједничке декларације упућен челницима СДК у
Загреб. Ипак до објављивања заједничког прогласа није дошло, а непотписана
декларација, иза које је стајало пет поменутих странака, умножена је и у форми
летка дељена народу.46

Једина истински „национална“ и „државна“ партија
Крајем лета и почетком јесени 1930. чињени су први кораци у стварању
опште југословенске организације „у духу народног јединства“, која је требало
да прошири политичку основицу режима. Окупљање свих у такву организацију
најшире је схватано, па је министар иностраних послова Војислав Маринковић
на седници Министарског савета апеловао да се у овом послу нађе ослонац у
„људима који ће носити режим, а не обрнуто“ и предлагао да се преко Станка
43
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Шибеника у Хрватској прикупе сви „елементи бивше Радићеве и радикалне
странке“, док би у Србији окупљање „елемената из свих других странка“ припало ранијим политичким људима који су узели учешће у влади.47 Стварање хетерогене југословенске идеолошке и политичке организације било је у складу са
закључцима Бледске декларације о томе да су старе политичке партије изгубиле
право на постојање и да се у старом виду више не могу повратити,48 те је придобијањем њихових чланова и симпатизера онемогућавана и обесмишљавана
делатност бивших странака.
Опипавајући пулс маса према режиму, министри су током лета 1930.
обилазили разне делове земље, док су поверљиви људи блиски властима додатно сондирали терен. Нарочита пажња је посвећивана тзв. пречанским крајевима,
будући да је идеологија интегралног југословенства најтеже прихватана у тим
деловима Краљевине. Петар Живковић је посетио Дринску, Приморску, Зетску и
Дунавску бановину, бан Дравске бановине Душан Сернец радио је на придобијању СЛС-а, самосталних демократа и кметијаца, у Хрватској се ангажовао бивши
ХСС-овац Драгутин Карло Ковачевић док је у Војводини посебно активан био
Федор Никић. Ипак, упркос свим напорима, оснивање опште југословенске организације није текло ни брзо ни лако. Идеја јединствене југословенске нације
могла је бити прихватљива и пријемчива идеалистима и салонским политичарима предратне генерације, али је тешко продирала у патријархалне и национално
свесне масе које су се у првој деценији постојања заједничке државе готово без
изузетка опредељивале за своје националне странке. Штавише, идеологија интегралног југословенства била је, чини се, недовољно прихваћена и утемељена и
у врху на који се режим ослањао. О томе најбоље сведочи прекор Петра Живковића упућен члановима владе да је „сваки остао код својих партија“, да ниједан
министар није радио на томе да се бивше странке „код народа укину“, те да су
„чиновници исто тако остали пасивни за све ово време“.49
Иако су озбиљне припреме и агитација у циљу стварања општејугословенске странке озбиљно почеле августа 1931, оснивање странке је сувише каснило, па се на митровданским изборима Петар Живковић појавио као носилац
владине а не страначке листе. Стога су сви посланици изабрани на овој листи
на првој скупштинској седници образовали заједнички посланички клуб и одлучили да приступе формирању једне југословенске странке. Средином децембра
на седници Посланичког клуба усвојен је привремени програм странке, као и
име Југословенска радикално-сељачка демократија.50 Да је нова општенационална странка и њен програм била још једна у низу опсена режима најбоље сведочи чињеница да су чак и изабрани народни посланици били само декларативно
47
48
49
50

Записник са XXIV седнице Министарског савета одржане 4. септембра 1930, Љ. Димић,
Н. Жутић, Б. Исаиловић, н. д., 201.
Значајна седница Министарског савета. Претрес опште политичке ситуације. Подвлачење југословенске националне и државне политике, Политика, 5. јул 1930.
Записник са XXV седнице Министарског савета одржане 17. септембра 1930, Љ. Димић,
Н. Жутић, Б. Исаиловић, н. д., 208–209.
T. Stojkov, Opozicija..., 134.
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верни општој југословенској идеологији.51 Тако су дуготрајне расправе вођење
чак и о називу странке који је требало да уједини имена радикала, демократа и
ХСС-а, као бивших најјачих странака. Неспоразуми су се јављали око тога коме
ће од тих бивших страначких имена бити дато првенство. Посланици су били
свесни да се потенцијалне присталице владине партије у масама могу окупити
једино уз помоћ препознатљивих страначких имена, па је тако бивши радикал
Мирко Милошевић отворено говорио да се „без имена радикалског и Пашићевог не сме у народ“.52
Посланици изабрани на изборима 1931, иако званично сви припадници исте политичке опције, чинили су шаренолику групацију. Власти су улагале
огромне напоре да Народну скупштину представе као јединствено тело у коме
међу посланицима влада потпуни консензус о свим битним политичким питањима. Међутим, у владиној странци уочавала се оштра подвојеност на неколико
супротстављених група и фракција. Бристолску групу су чинили углавном млађи људи југословенске оријентације који су сматрали да влада не сме и не треба
да води рачуна о посебним племенским интересима већ да дела само у складу
са општим, југословенским интересима. Временом се најбројнија бристолска
група почела осипати, а од дисидената из њених редова прво је формиран Југословенски народни клуб, а затим и Југословенска народна странка.53 Око Боже
Максимовића окупила се група од 80 радикалних посланика која је програмски
стајала на старим страначким позицијама, а група бивших хсс-оваца окупљених
око Николе Никића формирала је Сељачки клуб, одбила да потпише владин Проглас којим је народ позиван у ЈРСД и настојала да покрене решавања хрватског
питања. Много је било озбиљније издвајање хрватских посланика и сенатора у
Народни клуб формиран фебруара 1933. и издавање њихове Декларације која је
указивала на исте проблеме као и Загребачке пунктације.54 Политички прваци
предшестојануарских странака сматрали су Хођерину Југословенску народну
странку вештачком опозицијом.55 Међутим, посланици из ове групације често су
имали по министре једнако непријатне интерпелације као и групе окупљене око
Николе Никића (Сељачки клуб) и Николе Преке (Народни клуб), па су власти
почеле, нарочито од општинских избора 1933, веома нерадо гледати на акцију
Хођериних присталица.
Уместо да учврсти и приближи идеју интегралног југословенства масама, Југословенска национална странка постигла је контраефекат. Притисци на
грађане да се учлане у нову партију повећавали су омразу према режиму, али у
неким крајевима и према држави, будући да је у политички непросвећеним масама режим често био идентификована са државом. Идеја југословенства је тако
улудо трошена и компромитована, а југословенска мисао је била увучена „у вр51
52
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54
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Видети говоре министара Маринковића и Деметровића, XLV редовни састанак Народне
скупштине од 7. јуна 1932, Стенографске белешке, Београд 1933, 50.
M. Bodrožić, Obrazovanje JRSD-a (decembar 1931–juli 1933), Istorijski glasnik, 2–3, 1969, 47.
Програм ЈНС. Видети: AJ, 63 (Министарство правде)-18/1934.
Љ. Димић, Културна политика Kраљевине Југославије 1918–1941, т. 1, Београд 1996,
292–293; M. Bodrožić, n. d., 90–91.
Д. Јовановић, н. д., т. 2, 222–224.
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тлог унутрашње политике“ и „изједначена са једним нарочитим режимом, и то
личним режимом“.56 Без ослонца у масама, али и без искрене подршке сопствених чланова, једина „права“ југословенска партија није успела да надживи шестојануарски режим. Још пре петомајских избора на којима се није појавила са
сопственом листом, почели су је, без много двоумљења, напуштати разни мање
или више истакнути прваци, посланици и сенатори, тако да се странка, оставши
и формално без чланства, урушила сама од себе.57

Предшестојануарске странке у новом режиму
Вође предшестојануарских политичких партија прихватиле су прелазак на нови режим мирно, без било какве реакције или отпора. Ослабљене и исцрпљене у дугогодишњим парламентарним и фракцијским борбама, измучене
политичким и националним трвењима, дубоко подељене и завађене, странке и
њихови политички прваци су се, после званичног укидања, повукли у илегалу.
Тек марта, односно априла 1929, око Љубе Давидовића формирао се круг противника шестојануарског режима.58 Ипак, за све време трајања шестојануарског
режима Београд и Загреб су представљали два центра око којих су се окупљали опозициони прваци, пре свега због потпуно различитих погледа на кључна
државна и национална питања који су раздвајали прваке српских и хрватских
партија. Београд је био центар политичке делатности радикала окупљених око
Главног одбора, демократа окупљених око Љубе Давидовића и земљорадничке
левице. Србијанским партијама се прикључило и вођство ЈМО, али и СЛС по
изласку Корошеца из владе у јесен 1930.59
Законом о заштити јавне безбедности и поретка у држави забрањена су
„сва удружења и политичке странке које врше пропаганду и убеђивање других
да треба променити постојећи поредак у држави“, али и све политичке странке
које „носе обележје верско или племенско“. Оснивање нових и опстајање постојећих политичких друштава четврти члан закона везао је за нарочито одобрење
управне власти, односно великог жупана, оне области у којој је друштво имало
централно седиште.60 Од првих дана новог режима, чланови и симпатизери забрањених странака почели су да се окупљају око просветних, културних, привредних и верских удружења, у којима су вршили „политичку акцију и пропаганду
против постојећег поретка“.
Одмах по проглашењу новог режима, над свим опозиционим првацима
заведен је полицијски надзор. Надзирани су и праћени Љуба Давидовић, Јован
Јовановић, Драгољуб Јовановић, Милан Грол, Милош Трифуновић, Милан Гавриловић, Милош Тупањанин, Дуда Бошковићи Милан Костић, Влатко Мачек,
Иван Пернар, Јурај Крњевић, Јосип Предавец, Август Кошутић, Светозар Приби56
57
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60

С. Јовановић, Југословенска мисао у прошлости и будућности, Београд 1939, 7.
Видети: T. Stojkov, Opozicija..., 305.
T. Stojkov, Opozicija..., 91.
M. Stojadinović, n. d., 260; T. Stojkov, Opozicija..., 89.
Zakon o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi, Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata
i Slovenaca, br. 6, 6. januar 1929.
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ћевић, Већеслав Видлер, Анте Трумбић, Мехмед Спахо и други. Штавише, опозициони прваци, али и сви други противници новог политичког курса, могли су
бити интернирани пуком одлуком полицијских власти, без одговарајућег судског
решења, најчешће у забита места на територији Санџака, Црне Горе, Босне или
пак протерани у место рођења. Интернације су представљале превентивну меру
а не казну, будући да су државне власти овим чином хтеле да предупреде сваку
опозициону политичку агитацију. Прибићевић је интерниран у Брус, Драгољуб
Јовановић у Тутин, затим Сјеницу, Видлер у Бијело Поље, Корошец у Врњачку
Бању, а потом на Хвар, Мачек у Чајниче, Дуда Бошковић у Нови Пазар, Вјекослав
Куловец у Фочу, Марко Натлачен у Билећу и Антон Огризек у Кључ.61
Политички прваци предшестојануарских странака, пре свега Драгољуб
Јовановић и Влатко Мачек, брзо су се нашли на удару Закона о заштити државне безбедности и поретка у држави, па су одговарали пред Државним судом. И
Мачеку и Јовановићу суђено је по два пута. Јовановићу је први пут оптужен због
предавања одржаног у студентском удружењу „Прогрес“ у коме је критиковао
шестојануарски режим. Иако је тужилац тражио казну од две године, судија је
изрекао ослобађајућу пресуду. Штавише, суд је стао на становиште да се Јовановић за критике које је формулисао могао руководити краљевим Манифестом,
у коме је краљ апеловао на грађане да му у „овом тешком часу помогну да изиђе на пут демократије и парламентаризма“.62 Вођа земљорадничке левице се по
други пут нашао пред Државним судом септембра 1932. Државни тужилац је теретио Јовановића да је текстовима „Задаци нове власти“, „Шта нас кошта свађа
са Хрватима“, као и чланцима објављеним у Земљорадничким новинама ишао
за тим да се промени политички и социјални поредак у држави. Ипак, пресуда
Државног суда била је релативно блага – Јовановић је осуђен на годину дана
строгог затвора у посебном одељењу за политичке кривце у Сремској Митровици (custodia honesta) и на губитак државне службе.63
Под удар Закона о заштити јавне безбедности и поретка у држави два пута је дошао и Владимир Мачек. Вођа ХСС-а ухапшен је први пут 22. децембра
1929.64 и доведен у везу са групом загребачких омладинаца одговорном за експлозије неколико бомби у Загребу на дан 1. децембра и покушај минирања моста
којим је требало да прође воз са поклонственом депутацијом из Хрватске која
је ишла у Београд у посету краљу. Мачек је том приликом ослобођен свих оптужби.65 Мачеку је поново суђено 1933. године када је оптужен да је „сарађивао на
доношењу, а тако и на писменом састављању резолуције... у којој се поставља захтев да се земље са оне стране Дрине, Саве и Дунава које данас сачињавају један
део Краљевине Југославије врате у стање г. 1918. каково је оно настало сломом
Аустро-Угарске монархије, па да се онда само на тој основи може споразумно
приступити новом уређењу државне заједнице – чиме се дакле врши пропаган61
62
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I. Dobrivojević, n. d., 229–236.
AJ, 135 (Државни суд за заштиту државе)-62-8/1931.
AJ, 135–75–17 / 32.
Хапшење г. Др. Вл. Мачека, Политика, 23. децембар 1929.
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124

Ивана Добривојевић

Историја 20. века, 2/2008

да и иде за тим да се створи убеђење код других, да се наведени део Краљевине
Југославије издвоји из целине као самостална држава“. Оптужница је била поткрепљена Мачековим интервјуима датим Фраје Штимену, Пти паризијену, Манчестер гардијану и Њујорк тајмсу који су требали да послуже као аргумент да
је намера састављача резолуције СДК била отцепљење свих пречанских крајева
из Југославије.66 Мачек је осуђен на три године строгог затвора, иако је Закон
предвиђао максималну казну од 5 година, без губитка часних права.

Екстремна десница
До завођења шестојануарског режима активност франковаца сводила се
на пуку пропаганду, без позива на насиље или коришћења недозвољених и незаконитих мера за постизање прокламованих политичких циљева. Шестојануарски
режим је ојачао све сепаратистичке покрете, па и франковачки, касније усташки.
Већ децембра 1928. земљу су илегално напустили Густав Перчец и Бранимир Јелић, а јануара 1929. то је учинио, упркос полицијском надзору, и Анте Павелић,
до укидања политичких тела, посланик града Загреба. Павелић се прво обрео у
Бечу, својеврсном европском центру окупљања различитих емигрантских покрета, где се повезао са старом франковачком емиграцијом и постао вођа емиграната. Током 1932. обзнанио је и устав Хрватске револуционарне организације. Већ
у првој тачки истакнуто је да је задатак усташког покрета да „свим средствима“,
дакле и терористичким активностима и устанком, „ослободи Хрватску испод туђинског јарма“, како би постала самостална и независна држава. Политичку и
материјалну подршку и заштиту усташка организација је уживала од Италије и
Мађарске, а споразуми о заједничкој акцији склопљени су са ВМРО 1929.67 и са
Косовским комитетом 1933. године.
Усташе су настојале да свој политички циљ – осамостаљивање Хрватске – остваре атентатима на истакнуте појединце за које је процењивано да персонификују режим или га помажу, али и нападима на возове и железничке комуникације, као и друге јавне објекте и државне зграде. Тако су убијени Тони
Шлегел, директор загребачких Новости и близак сарадник краља Александра,
начелник Нове Градишке Андрија Берић и некадашњи министар у првој влади
Петра Живковића, Мирко Најдофер, а 1933. године, приликом посете Загребу,
покушан је атентат и на краља. Са усташама је садејствовао и ВМРО, па су учестали сукоби и на југословенско-бугарској граници, упади комита на територију Краљевине, диверзије на државне зграде, путеве и пруге, као и атентати на
истакнуте јавне личности.
Најтежи психолошки утисак у државним врховима, али и у јавности,
изазвао је напад на жандармеријску станицу у Брушанима, недалеко од Госпића, који су усташе извеле почетком септембра 1932. Иако је то била ограничена
акција у којој је учествовао релативно мали број лица, због тешке унутрашње
политичке ситуације, учесталих терористичких акција, али и латентне ратне
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опасности од Мусолинијеве Италије, личка побуна изазвала је велику забринутост у земљи, али и иностранству. Напад је почео експлозијом паклене машине
која је оштетила зидове и кров, да би уследила револверска паљбу на двојицу
жандарма у станици. У нападу је учествовало 15 усташа, од којих је 10 дошло
из Италије. Државне власти су реаговале муњевито, пославши додатне жандармеријске и војне снаге у Лику. Главне коловође акције су на време утекле – Андрија Артуковић, Марко Дошен и Никола Орешковић су се склонили у Италију.
Ипак, само неколико дана после побуне, жандармеријске патроле су успеле да
ухвате неке од преосталих коловођа акције – Стипе Девичић је убијен у селу Јадовну, док је Јуре Рукавина ухапшен.
Власти су покушавале да се на више начина обрачунају са усташама и
комитама, али и свим онима за које је сумњано да су на било који начин подржавали ове покрете. Пред Државним судом за заштиту државе смењивале су се
бројне усташке групе, нарочито од 1932. године, када је режиму, услед учесталих
терористичких акција, постало јасно да много већу опасност по државу и њену
безбедност представља усташка а не комунистичка акција. Суд се на процесима
усташама позивао на Прописе о усташкој дисциплини, истичући да је у њима јасно наглашено да је циљ овог удружења „револуционарна борба за ослобођење
хрватског народа испод туђинског ропства и за успостављање самосталне и независне хрватске државе“, као и да се наведени циљеви морају остварити свим
средствима – дакле и оружјем. Изрицане казне су биле драконске – у највећем
броју случајева усташе су добијале преко 10 година робије. На смртне казне осуђени су Анте Павелић, Густав Перчец и Звонимир Поспишил у одсуству, Марко
Храниловић, Матија Солдин, Иван Росић, Мијо Бабић Фрањо Зрињски, Петар
Ореб, Јосип Беговић, али и Јурај Рукавина кога је краљ помиловао. Од македонских револуционара вешање је досуђено Захарију Јанакијевићу за покушај диверзије на пругу Врањска Бања – Прибој и убиство једног и рањавање три лица
која су се дала у потеру за њим,68 Константину Вељковићу и Асену Николову
(у одсуству) за покушај атентата у Нишу на Банску палату или железничку станицу који је благовремено осујећен,69 Рајку Ранђеловићу за покушај диверзије
на железничкој станици у Нишу,70 Љуборчи Јовановићу-Христићу (у бекству),
Димитрију Гранџићу и Гаврилу Јовановићу за терористичке акције у Београду
маја, односно септембра 1932.
Усташе су одувек сматрале краља Александра својом главном метом, а
у својим гласилима отворено су писале о плановима и намерама да га убију. Како је француска штампа још половином године почела објављивати да се посета
краља Александра планира за октобар било је довољно времена да се атентат
пажљиво припреми и испланира. Усташко вођство је за нови покушај атентата
на краља овај пут изабрало већ прекаљене усташе – Керина (Георгијева), Поспишпила, Краља и Рајића.71 Владета Милићевић је и овај пут добио информације
68
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да ће усташе покушати да убију краља у марсејској луци, па је Александру предлагано да се не искрцава, већ да остане на броду или да уместо у Марсеј уплови
у Тулон. Краљ је све предлоге одбацио, истакавши да је прекасно да се план мења. Напустио је „Дубровник“ и чамцем се упутио према обали. Са француским
министром спољних послова Бартуом ушао је у отворени ауто и тек што су се
упутили према префектури, колима је пришао Владо Георгијев и убио краља, а
смртно ранио Бартуа.72 Иако је убиство изазвало запрепашћење како у домаћој,
тако и у међународној јавности, до планиране револуције у Краљевини Југославији није дошло.

Последице Марсејског атентата
Марсејски злочин је изазвао запрепашћење и у земљи и у иностранству.
Страна штампа је упоређивала атентат са убиством Франца Фердинанда у Сарајеву 1914. године, страхујући од избијања новог рата ширих размера. У првим
тренуцима Југословени, како је извештавао Хендерсон, нису знали коме да припишу одговорност за краљеву смрт: „недопустљивој немарности француских
власти, хрватским терористима, Мађарској или Италији“.73 Иако је било јасно да
су Италија и Мађарска помогле, а и омогућиле, атентат на краља, југословенска
влада је поднела Меморандум Друштву народа у коме је оптужила само Мађарску, будући да је британски министар Џон Сајмон јасно ставио до знања југословенском посланику у Лондону Ђорђу Ђурићу „да његова земља неће помоћи
Југославију, ако због њеног захтева да се оптужи Италија Мусолини предузме
ратне операције“.74 Како се Југославија после смрти краља Александра окренула
Великој Британији, очекујући од ње помоћ и заштиту, није било друге него да
Краљевина, недовољно јака да се изложи италијанској ратној опасности, овакав
„савет“ западних сила, предвођених Британијом, прихвати.
После погибије краља Александра, председник Министарског савета
Никола Узуновић реконструисао је владу. У новој влади је од самог почетка развијена борба између две струје – једне која је била непопустљива у захтевима
да се настави старим путем (Узуновић, Максимовић, Сршкић), и друге која је
била за политику лагане нормализације и компромиса са политичким првацима
бивших странака. Главни представник те, наизглед, нешто либералније струје
био је министар спољних послова Богољуб Јевтић, који ће, уз подршку кнеза Павла Карађорђевића, децембра 1934. изазвати кризу Узуновићеве владе и добит
мандат за састав нове.75 Када је Јевтић добио мандат за састав владе, знало се да
је влада изборна, односно да треба да води земљу до избора када ће се видети
шта даље. Јевтић је покушао да приволи политичке прваке бивших странака на
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улазак у владу, па су разговори вођени са Ацом Станојевићем, Антоном Корошцем и Мехмедом Спахом. Нови председник Министарског савета најављивао
је опозицији парламентарне изборе, као и релативну либерализацију страначког и политичког живота у Краљевини. До неслагања је дошло око расподеле
министарских места у новој влади, будући да су радикали инсистирали да им
се додели место министра унутрашњих послова, па су ови опозициони прваци
одбили Јевтићева понуде.76 Т. Стојков наводи да ни сам Богољуб Јевтић није био
претерано заинтересован за успешно укључивање представника забрањених политичких партија у нову владу. Тако су у нову, изборну владу углавном ушле
мање познате личности, а од опозиционих првака једино Милан Стојадиновић,
као економски стручњак коме је поверено министарство финансија и за чији се
улазак у владу заложио лично кнез Павле.77
Током јануара и фебруара Јевтићева влада је предузимала мере које су биле део предизборне кампање и ишле за тиме да се поправи социјални и економски
положај становништва и да се привидним политичким попуштањем, пре свега
ослобађањем Мачека из затвора,78 покуша повратити нешто од наклоности поданика. Намесништво је скупштину изабрану у новембру 1931. распустило указом
од 7. фебруара и расписало нове изборе за 5. мај. Према изјави кнеза Павла датој
агенцији Асошијетед прес 21. фебруара изгледало је да је Намесништво спремно
да направи заокрет у правцу либерализације политичког живота и да ће избори
протећи у релативно слободној атмосфери. Кнез Павле је истакао да „управљање земљом не зависи више од воље или каприса двојице или тројице људи“, те
да је уверен „да ће сви имати подједнаку прилику да учествују у посланичким
изборима“ јер у „једној земљи која је састављена од толико разнородних елемената као што је Југославија морамо имати подједнако право у вођењу државних
послова ако се жели да земља остане сложна и уједињена“.
На изборе су ишло са модификованим изборним законом из 1933. године
којим је прописано да листа мора бити подржана у најмање половини административних срезова Краљевине са 30 потписа, уместо 60, како је предвиђао закон из 1931. године. Делимично је модификован и начин расподеле посланичких
мандата. По ранијем закону земаљска листа која би освојила релативну већину
гласова аутоматски је добијала 2/3 посланичких места у парламенту, док су измене из 1933. предвиђале да најјачој партији припадне 3/5 мандата. Омогућено
је и да се свако може кандидовати у три изборне јединице, док је закон из 1931.
омогућавао кандидовање у само једној јединици. Носилац владине листе био
је Богољуб Јевтић који се, иако је и даље био члан ЈНС, дистанцирао од своје
компромитоване странке и на изборе изашао као носилац владине, а не странач76
77
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ке, земаљске изборне листе.79 Уједињена опозиција, демократи, земљорадници,
представници СДК и ЈМО, истакли су своју земаљску листу чији је носилац био
вођа ХСС-а Влатко Мачек. Изборе су бојкотовали радикали и СЛС. Вођство Југословенске националне странке се извесно време колебало да ли да на изборима иступи самостално са својом листом или да се прикључи владиној листи. На
крају је одлучено да се чланови ЈНС-а кандидују на оној листи која „гарантује
народно и државно јединство“.80 Иако се права борба на изборима водила између
Јевтића и Мачека, поред владине и опозиционе листе, кандидације су успели да
предају и Божа Максимовић, Димитрије Љотић, бивши министар правде, испред
покрета „Збор“, и Светислав Хођера чија је листа на крају одбачена. Сакупљање
потписа за Максимовићеву кандидатуру омогућио је и сам Мачек. Тактика вође
ХСС-а била је јасна. Требало је на све начине одвући гласове Јевтићевој листи,
па је Мачек, излазећи у сусрет Максимовићевој молби да му се помогне са потписима, наложио својим присталицама да за Максимовићеве предлагаче „узму
најпоузданије људе и растумаче им добро о чему се ради, тј. да нипошто не обавезују предлагаче да би морали за његову листу и гласовати“.81
„И раније су изборне борбе биле живахне и огорчене, али ова је била љута и лудачка. Употребљена су сва средства и са једне и са друге стране“, приметио је у својим Успоменама Драгољуб Јовановић.82 Власти нису бирале средства
да дискредитују кандидате Уједињене опозиције. Сама чињеница да је Влатко
Мачек постао носилац листе остављала је довољно простора манипулацијама.
Штампа га је изједначавала са Перчецом и Саркотићем, то јест са онима који
су организовали убиство краља Александра. Кампањом је требало „показати“
народу да се гласа за добро или зло, за државу или против ње, па су владини
плакати позивали грађане да се определе за „Бели двор или за Јанка пусту“. Насупрот Мачека, „шареног мачка“, стајао је Јевтић, коме је покојни краљ у аманет
оставио да „чува народ и државу“, да „помогне тужно и сирото“ и да „подигне
младог краља, нашу узданицу“. Њему су приписиване, како примећује Д. Јовановић, врлине шумадијских сељака – „кураж, искреност, скромност, прегалаштво
и верност пријатељима“. Целокупна опозиција је, сведочи Милан Стојадиновић,
била означена као „антидржавни елемент“, а такав став је још више био наглашен чувеним говором министра пољопривреде Драгутина Јанковића у Скопљу
који је позвао грађане да гласају за „Опленац или Јанка Пусту“, представљајући
тако опозиционаре не само као непријатеље државе и династије, већ и као савезнике усташа, односно краљеубица.83
Ни опозиција није бирала речи у изборној кампањи, па је целокупна изборна реторика, и владе и опозиције, откривала недостатак политичке културе.
Тако је у једном летку Демократске странке председник владе Богољуб Јевтић
називан „најодговорнијим за марсејску трагедију“, Драгутин Којић „дефраудан79
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том“, Веља Поповић „лажним банкротом“, Димитрије Вујић „подмитљивцем“,
Коста Кумануди „политичким суботаром“, а Драгутин Јанковић „кривоклетником“. Летак земљорадника је пак позивао народ да 5. маја „скида бреме и самаре, гази скакавце, гусенице и губаре“.84
Атмосфера у земљи пред петомајске изборе била је веома напета, па је
министар унутрашњих послова, страхујући од немира уочи и на дан избора, издао детаљно упутство о обезбеђивању „реда и мира“. Разлога за забринутост и
власти и опозиције било је напретек. Изборна кампања је поларизовала становнике, делећи их на оне који су за државу и на државне непријатеље, па је у многим срезовима Краљевине ситуација била наелектрисана. Наоружани су биле и
присталице власти и присталице опозиције, тако да је опасност од сукоба била
велика.85 Изборни терор је био обостран, па су се у Савској и Приморској бановини на удару нашли представници ЈНС, југословенске организације и друштва,
чиновници одани режиму.86
Одзив на изборима био је изузетно велики. Гласало је 73,6 % уписаних
бирача. Јевтићевој листи су, захваљујући изборном систему, припала 303 посланичка мандата, а Удруженој опозицији свега 67. Упех опозиције на изборима је у
ствари био успех ХСС-а и Мачека, будући да је највише гласова освојено у Савској
и Приморској бановини. Да су се мандати додељивали по чисто пропорционалном систему Јевтић би у Скупштини био заступљен са 223 мандата, а Мачек са
123.87 Опозиција је оптужила власт за грубо фалсификовање изборних резултата,
а представници све три опозиционе листе демонстративно су напустили Главни
бирачки одбор, а затим крајем маја донели одлуку о бојкоту Скупштине.88
Избори су недвосмислено показали потпун слом политике инаугурисане шестојануарским Манифестом и настављене после погибије краља Александра. Било је јасно да режим више не ужива никакво поверење у масама, те да су
неопходне хитне политичке промене и демократизација, будући да се хрватски
крајеви готово плебисцитарно изјаснили против начина управљања земљом. У
таквој ситуацији, Јевтић је успео да се одржи на власти до краја јуна када је нову владу, од представника политичких група које, осим ЈМО, нису учествовале
на изборима, саставио Милан Стојадиновић.89
Политички систем који је замислио краљ Александар није успео да надживи свога творца. И шест година од завођења диктатуре, Краљевина се налазила
у једнако тешкој, ако не и тежој, политичкој кризи него пре 6. јануара. Сепаратистички покрети су бујали, хрватске масе су почеле да се окрећу не само против
режима него и против државе, југословенство је било омрзнуто, а странка која
је требало да „крчи нове путеве“ урушила се сама од себе. У име малолетног краља Петра владало је нејако Намесништво, коме је остало да се суочи са тешким
унутрашњим и спољнополитичким проблемима.
84
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Д. Јовановић, н. д., т. 3, 121–122.
О. Мастиловић, Избори 1935, Календар Споменица Српско село, Београд 1941, 218.
Љ. Димић, Kултурна политика..., т. 1, 332.
Статистика избора народних посланика за Народну скупштину Краљевине Југославије
извршених 5. маја 1935, Београд 1938, XIX.
T. Stojkov, Opozicija..., 313–315.
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Ivana Dobrivojević

KINGDOM OF YUGOSLAVIA DURING THE REGIME
OF KING ALEXANDER
Summary
Political system masterminded by King Alexander did not outlive its maker. Six
years after the imposition of dictatorship, the Kingdom was undergoing equally harsh, if
not harsher, political crisis. Separatism was blossoming; Croatian popular movement was
turning not only against the regime, but against the state as well. Yugoslavism became a
hated concept, and the party which was supposed to ‘make new roads’ collapsed on its
own. As underage King Peter, inherited the throne, the state was governed by a weak Regency, destined to face difficult inner and foreign complications to come.
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ЛИБЕРАЛИЗАМ И РИМОКАТОЛИЦИЗАМ
У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ 1918–1941*
АПСТРАКТ: Идеолошко-политичка идентификација либерализма и клерикализма у доброј мјери је испуштена из историографских размишљања, не
само за раздобље Краљевине Југославије већ и за епоху историје јужнославенских народа у 19. вијеку. Због различитих политиколошких, социолошких
и историографских тумачења појма идеологије и појма либерализма, евидентна је и запостављеност идеологије глобалног либерализма у истраживањима научника хуманистичких наука.

Историчари су ријетко третирали либерализам у смислу идеолошке интернационале која је каналисала, а и данас каналише, идејна кретања у политици,
привреди, вјери, култури, спорту и другим друштвеним областима. Идеолошке
конфронтације или питања идеолошке позадине политичких, културних и привредних манифестација стоје и данас у знатној мјери на маргинама историјске
науке. Загребачка историчарка Мирјана Грос је тек прије неколико деценија поставила тезе за будући истраживачки пројекат „Либерализам и клерикализам у
хрватској повијести XIX и почетка XX вијека“. Федор Никић, правни писац и
идеолог либерализма, релацију либерализам – православни клерикализам изучавао је у више радова у оквиру војвођанског историјског миљеа преко личности
Вука Караџића, Германа Анђелића, либерала Светозара Милетића и других.
Истраживања се и у најновијем времену задовољавају сагледавањем
историјата „либералне мисли“ на јужнославенском простору кроз 18, 19. и 20.
вијек. Тако су заслугом либералне фондације „Фридрих Науман“ објављене двије књиге о развоју либералне мисли у Србији и Хрватској.1 Редактори и аутори
књига, међутим, задовољили су се тиме да у биографском приказивању истакнутих либерала Срба и Хрвата промакну улогу и утицај либералне мисли на њих
*

1

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
Liberalna misao u Hrvatskoj – prilozi istoriji liberalizma od kraja XVIII do sredine XX vijeka,
Zagreb 2000; Liberalna misao u Srbiji, Beograd 2002.
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без ширег разматрања друштвеног, државног, политичког и културног живота
балканских простора. Међутим, идеолошко сучељавање либерализма и римокатолицизма кроз историјску вертикалу 19. и 20. вијека темељније су обрадили
историчари, политиколози, правници и социолози из Републике Хрватске и иностранства у двотомном зборнику Либерализам и католицизам у Хрватској (Загреб 1998. и 1999). Овим радовима аутори из Републике Хрватске направили су
озбиљнији искорак у правцу неопходног истраживања историје идеја, односно
историје интернационалних идеологија.
У Републици Србији ипак има назнака да ће се умножити историографски истраживачки пројекти везани за историју српског и југославенског либерализма. Свијетли примјер представљају истраживања Бранка Бешлина о либерализму и либералним идејама код српског народа у 19. вијеку, прецизније од 1848.
до 1880. године („епоха пуног успона и развоја либерализма у Србији“). Бешлин
тумачи либерализам као идеологију, али и као политичку традицију (политичку
праксу), друштвену мисао и општу филозофску теорију. Он истиче тешкоће у
самом прецизирању дефиниције либерализма, јер се „теоретичари споре око јасног одређења либерализма, а међу историчарима нема сагласности у погледу
хронолошких оквира у који би га смјестили. Тумачења су толико различита да
изазивају дубоку недоумицу. Неки аутори сматрају да је боље извршити типологију различитих облика либерализма него дати просту дефиницију.“2
С друге стране, идеолошко-политичко сучељавање либерализма и римокатолицизма, које је често попримало одлике бојовног конфронтирања, нису
у довољној мјери обрадили историчари, нити је постављано као као истраживачка тема српских институција (института и факултета). Рад о либерализму и
римокатолицизму у Краљевини Југославији представља покушај синтетичког
сагледавања историографски занемареног истраживања историје идеја, историје интернационалних идеологија. Представљено је реално историјско испољавање, односно дјеловање доминантних идеологија у Краљевини Југославији
– грађанског либерализма и римокатолицизма – на конкретном историјском тлу
Краљевине Југославије у политичкој, вјерској и културној сфери друштвеног и
државног живота.

Српски и југославенски либерализам
и антиклерикализам у Краљевини СХС
Српски политички и државни фактори постепено су током 19. и почетком 20. вијека прихватали идеје буржоаске идеологије грађанских револуција
– либерализам, као најефикасније средство остварења властитог сна о дефинитивном ослобођењу и уједињењу свих српских земаља. У Краљевини Србији су
настале организације, као што су Народна одбрана, Четници, Соколи, Црвени
крст – „установа човјечанска“, Коло српских сестара и друге, које су имале првенствени циљ да спроводе српску национално-ослободилачку акцију, „хуманитарну мисију“, а све то у име свесрпског ослобођења и уједињења, као и због
2

B. Bešlin, Evropski uticaji na srpski liberalizam u XIX veku, Novi Sad 2005, 5–6.
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продора и ширења грађанских идеја на балканско тле. Краљевина Срба, Хрвата
и Словенаца створена је српским војничким побједама, али уз пресудну помоћ
и арбитрирање западних либералних савезника, на основу принципа који су проглашени за коначан циљ Првог свјетског рата: слобода, демокрација, социјална правда, народно самоопредјељење и самоодређење („темељни демократски
принципи“). Такви „темељни демократски принципи“ служили су побједницима да по слободној вољи раскомадају поражена царства и да, при том, задобију
потпун легитимитет.
Југославенско уједињење 1918. мање је било плод револуционарног националног покрета, а више резултат међународних политичких калкулација и
међународног државноправног пројекта западноевропских либерала. Ово уједињење било је примарно у европским идеолошко-политичким пројектима побједничке либералне елите. Истичемо идеолошку основу југославенског уједињења,
односно снаге идеологије грађанског либерализма и њихов пресудан утицај на
стварање идеје о југославенском уједињењу. Нови либерални европски грађански
поредак, који је настао на темељима побједе земаља либералне демокрације у Првом свјетском рату, налагао је остварење југославенског уједињења и стварање
Југославије.3 Чин југославенског уједињења, које је настало као посљедица повољног ратног расплета, имао је и елементе буржоаско-демократске револуције.
Капитулација Аустро-Угарске означила је не само крах државног механизма већ
и полуфеудалне идеологије свећенства и племства, пред грађанским либерализмом „западних демократија“. Побједа Француске и савезника омогућила је да
југославенски либерали заузму истакнуте позиције у државном врху Краљевства
СХС. Централе европског грађанског либерализма – Француска и Велика Британија – усађиваће идеје демократизма на тлу некадашњег цезаропапистичког
Хабзбуршког царства.
Словенски и хрватски либерали – интегрални Југославени, са „пречанским“ Србима, прионули су уз Србију и Црну Гору и заједно спровели југославенско уједињење. Њима је одговарао либерални идеолошки курс Краљевине Србије.
Тако је хрватски либерал, праваш „милиновац“ др Анте Павелић-старији, у изјави из децембра 1918, оцијенио Србију као „слободњачко-уставну“ државу која
је своје позитивне либералне одредбе проширила и на западне римокатоличке
покрајине. Интенција јачања интеграционих процеса у Краљевини СХС осјетила се већ од првих дана стварања нове државе, због онемогућавања евентуалне
рестаурације бившег хабзбуршког режима. Словеначки либерали – Југославени,
повезани са Соколима, припадницима бивше Хрватско-српске коалиције и предратном револуционарном „пречанском“ омладином, били су главни носиоци
интегралне југославенске националне концепције у Краљевини СХС. Унитарни
грађански либерали стално су истицали да су јаки политички разлози упућивали
Србе, Хрвате и Словенце на уједињење са Србијом. Крвно и језичко јединство
Срба и Хрвата, „неподјељива измјешаност“ становништва на једној територији
и изражена опасност од стране владавине, за „пречанске“ (аустријске) унитарне
3

N. Žutić, Kraljevina Jugoslavija i Vatikan – odnos jugoslovenske države i Rimske crkve 1918–
1935, Beograd 1994, 1.
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либерале (Словенце, Србе и Хрвате) били су јаки аргументи за пропаганду чврстог уједињења са Краљевином Србијом.4
У новој југославенској држави грађански либерали (франкофилског идеолошког усмјерења) фаворизовали су идеју државног и националног јединства.
Са југославенством је требало да отпадне сваки национализам у ужем смислу
ријечи („племенски национализам“). Југославенство је од унитарних либерала
третирано као пут ка свеславенству и човјечанству и као нешто савршено у односу на „племе“ или народност. За либерале, славенство и човјечанство су били
истовјетни: „Југославенство је крај нашег засићеног, оствареног и дефинитивног национализма, а почетак нашег човјечанства“.5 За либерале појединац, индивидуа представљају егоизам уског размјера. Племе, народ, етничка цјелина
су егоизам ширег размјера. У ствари, по њима постоји само једно – то је само
човјечанство, човјечанско друштво. Да би се превазишли феудални партикуларизам и феудалне ограде, либерали су наступали са космополитским, „опћечовјечанским“ идејама о уједињењу човјечанства, али уједињењу под приматом
идеологије грађанског либерализма.
Југославенски унитарни либерали, уједињени у Југословенској демократској странци 1919, сматрали су Србе, Хрвате и Словенце једним народом
„по језику, осећају и континуитету територија на којима су живели“. Демократе
(грађански либерали) тврдили су да су вјерске подјеле и засебан државноправни
живот кроз вјекове подијелили славенски југ у четири народносне групе (Србе,
Хрвате, Словенце и Бугаре) и три религије. У југославенству нису видјели опасност за расцепкане славенске народе, пошто ниједан од њих није имао довољно
политичке и културне снаге да путем вјерског прозелитизма, односно националног унитаризма, асимилује друге под одређеним „племенским“ именом.
Програм Демократске странке истицао је идеју о јединству народа и државе и искључивао све „племенске“, вјерске и покрајинске разлике. Југословенска демократска странка проглашавана је странком свих „племена“, свих вјера
и свих сталежа у Краљевини СХС/Југославији. Она је била створена „на узвишеним идеалима народног јединства, политичких слобода, грађанске једнакости и
економске правде“. Са тим идеалима грађанске демокрације Југословенска демократска странка је, заједно са осталим југославенским политичким странкама и
организацијама, ушла у борбу против носилаца „преживјелих“ идеологија, првенствено против Римокатоличке цркве (РКЦ) као и „деструктивних“, „рушилачких“ тоталитарних идеологија фашизма и комунизма.6 У програму Демократске
странке истицане су либералне идеје слободе и равноправности вјера, тражено
укидање феудалних односа одузимањем великих посједа без накнаде, обезбјеђење државне помоћи ранијим ситним власницима, док је земља требало да припадне земљорадницима. Држава је морала да помаже организовање задругарства
и земљорадничког кредита, да проводи заштитно радничко законодавство (судје4
5
6

N. Žutić, Kraljevina Jugoslavija i Vatikan – odnos jugoslovenske države i Rimske crkve, 5.
L. Popović, Jugoslovenstvo i Slovenstvo, Nova Evropa, br. 2, 11. januar 1922.
АЈ, Збирка Политичке партије, Проглас демократског посланичког клуба од 15. јануара
1923.
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ловање радника у добити производње, обезбјеђење радника и породица у свакој
невољи и несрећи), да сузбија „класну борбу“, подстиче приватну иницијативу
у експлоатацији природног богатства земље, уводи прогресиван порез. Као актуелна питања у програму су истакнута: порез на ратне богаташе, ратна накнада
пострадалима, укидање мораторијума без потреса и стабилизирање валуте без
драстичних мјера, довођење буџета у равнотежу, увођење најстроже штедње и
подизање државног кредита. Школе су морале бити националне са јединственим наставним планом, настава бесплатна, похађање основне школе обавезно.
У програму Демократске странке посебно је истакнуто остварење феминистичког програма равноправности мушкараца и жена.
Југословенска демократска странка одиграла је пресудну улогу у доношењу либерално-демократског Видовданског устава 1921, који је промовисао
уједињену правну државу једног владаоца, једне владе и једног законодавног
тијела. Сакупивши у цјелину „све разнородне и посебне установе, које је својом политиком раздвајања и тлачења створила и подржавала Аустро-Угарска“,
Видовдански устав је отпочео да врши државотворну функцију увођења либералних закона, институција и установа у политички, економски, национални и
културни живот Краљевине СХС. Политички рад Демократске странке био је
стално упућен на то да се сузбију „племенске крајности“, елиминишу „опасне“
идеолошке крајности „реакције с десна“ (римокатолицизма, фашизма и легитимизма племства) и „анархије с лева“ (комунизма). Она је у први план истицала
националну југославенску мисију. Мисао народног и државног јединства требало је спровести Уставом, државном организацијом и установама, како би ушла
у „душе и срца свију Срба, Хрвата и Словенаца“.7
Идеолог либералног југославенског национализма, Хрват др Јурај Деметровић из Демократске странке, настојао је да југославенством сузбије по њему
„опасне племенске крајности – српско радикалску и блокашку хрватску“: „Између Сциле Велике Србије и Харибде Мале Хрватске, Демократска странка је повела државни брод у луку унитарне државе. Радикална странка не заснива своју
снагу на извјесној идеологији или принципу, већ је она једна нарочита организација за владање. Власт и искориштавање власти је смисао радикалске политике
и садржај њене препотенције у држави. А средство да се тај циљ постигне јест
Српство и србовање, Велика Србија као мамац за наивне масе. Таква странка
разједињује нашу земљу и демантује нашу унитаристичку идеју. Та је странка
племенске оријентације“.8
Давидовићево крило Демократске странке почело је, послије расцепа
са Прибићевићевим унитарно-југославенским крилом 1924. године, заступати
федералистичке и аутономистичке идеје. Демократска странка, односно влада
Љубе Давидовића, зауставила је „парцелацију“ (подјелу на области) Хрватске и
Славоније 1924. године и успоставила „хрватску владу“ у Загребу. С том чињеницом демократе су се хвалиле у предизборним наступима 1925. године. Они су
тражили увођење великих самоуправних области (покрајина) са сабором и само7
8

Исто.
Jugoslovenska njiva, br. 1, Zagreb, januar 1923.
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сталним финансијама „како би народ сам са собом управљао и сачувао своје интересе“. Давидовић је оптуживао Пашићеве „великосрбе“ због хегемонистичке
политике.9 Између демократа и радикала у супротности су дакле били национални програми (српски и југославенски) и политичка начела, али без идеолошких
несугласица. Демократе су очекивале да ће владавина хомогеног радикалског
режима изазвати тешке посљедице по „југословенски народ“.10
Треба истаћи чињеницу да је Народна радикална странка, рјешењем
пленарног главног одбора од 26. септембра 1920, променила свој „србијански
програм“ из 1881. Она је у своје редове примала све лојалне грађане без разлике
вјере и народности. У унутрашњој политици залагала се да Краљевина СХС буде јединствена, уставна, демократска и парламентарна монархија, са династијом
Карађорђевића на челу; за заједнички државни грб и заставу, слободу употребе
посебних застава и грбова, равноправност имена, вјере и писма Срба, Хрвата и
Словенаца; једнакост свих грађана према држави и пред законом; једнако опће
и тајно гласање; један парламент за цијелу државу, широке и локалне самоуправе у довољно великим областима. У спољној политици радикали су били за чување и његовање традиција спољне политике Србије и пријатељства и савеза са
земљама либералне демократије које су допринијеле државном уједињењу. У
радикалској штампи провлачио се став да у Краљевини СХС постоји само једна
културна тенденција – „држати се европске цивилизације“. Подругљиве тезе о
постојању источне (византијске) и западне римокатоличке културне оријентације радикалска штампа је одбацивала као продукт „католичких попова“. Оптужбе
да је српска култура оријентална и да кочи европеизацију Краљевине СХС радикали су сматрали за „шлагер римокатоличких сепаратиста“, потез усмјерен на
агитовање међу непросвјећеним масама римокатоличког (хрватског) села.
Очито је да је и Народна радикална странка припадала српским странкама либерално-демократског усмјерења. Међутим, у односу на друге српске
странке и странке југославенске оријентације у Краљевини СХС, радикали су
имали донекле резервисан став према масонском раду у Србији. У вези с тиме
интересантно је поменути да је у Народној радикалној странци постојао неписани закон да у ужи Главни одбор, који је руководио идеологијом и политиком
странке, није могао ући ниједан масон. С друге стране, Никола Пашић је у својој
политици користио услуге масона и служио се њиховим везама, али је у односу
на њих желио да сачува страначку „слободу акције“ у политици. Међутим, радикал др Миленко Веснић, српски посланик у Паризу и члан делегације на Мировној конференцији у Версају, имао је јаке везе са француском масонеријом,
као њихов члан, и као такав штитио је југославенске интересе на Мировној конференцији 1919–1920. Потом је постављен за предсједника југославенске владе
која је имала задатак да спроведе општу грађанску мобилизацију усљед појачаних комунистичких револуционарних врења и потребе доношења либералног
устава (Видовданског) нове монархије.
9
10

Isto, „Hrvatski narode“, predizborni proglas Demokratske stranke od 11. septembra 1925.
АЈ, Збирка Политичке партије, Проглас демократског посланичког клуба од 15. јануара
1923.

Либерализам и римокатолицизам у Краљевини Југославији 1918–1941

137

И остале српске политичке партије (Земљорадничка Јована Јовановића
Пижона, Републиканска Јаше Продановића и друге) имале су у свом програму јачање државног и националног јединства, због опстанка грађанске монархије која
је требало да буде гарант стабилности новог европског либерално-демократског
поретка на просторима југоистока Европе. У прогласу Републиканске демократске странке Јаше Продановића, из јануара 1920, наведено је да ће она радити на
учвршћивању народног јединства и на савршенијој и савременијој демократској
организацији југославенске државе. У Републиканској странци заправо је дјеловало српско либерално грађанство које је изникло из Радикалне странке.
Земљорадничка странка, створена 1919. из Главног савеза српских земљорадничких задруга, у свом водству имала је људе који са пољопривредом
(аграром) нису имали значајнијих контаката, па су због тога називани „теразијски
земљорадници“. Први човјек странке, Јован Јовановић Пижон, школовао се на
западноевропским универзитетима, имао водећу улогу у српском министарству
иностраних послова 1914–1916, да би потом био постављен за српског посланика у Лондону. Таква позиција обезбиједила му је приступ водећим британским
либералним политичким круговима, нарочито око конзервативног листа Тајмс
и његовог уредника Викема Стида.11
Осим малобројних Срба укључених у партије социјалистичке и комунистичке интернационале и малобројног Љотићевог антилибералног и корпоративног (сталешког) „Збора“, српско политичко организовање било је усмјерено
у правцу стварања либерално-демократских грађанских партија. Све те партије
поштовале су постулате западне грађанске демокрације, с тим што су се разликовале у погледима на облик државног уређења (монархија-република, централизам-децентрализам, унитаризам-федерализам). Лаицизам и антиклерикализам
били су доминантни у програмима и наступима југославенских и српских либералних партија и организација. Српска странка која би заступала православни
клерикализам никад није формирана. С друге стране, у називу српских политичких партија, насупрот хрватским, словеначким и муслиманским политичким
партијама, никада није посебно истицано српско национално име. Једино је
формирана минорна Српска странка која је учествовала на првим парламентарним изборима 1920, али без значајнијег успјеха. Српско национално име се у
политичке сврхе почело користити у вријеме првог националног трежњења Срба од југославенства крајем 1939. године. Тада је формирана Српска радикална
странка Милана Стојадиновића.
11

Јовановић је имао приступ до водећих слободнозидарских мајстора пошто је припадао
тајној масонској организацији. Као посланик у Лондону, без знања Николе Пашића и српске владе, посебном шифром је извјештавао регента Александра Карађорђевића и био
лична веза између њега и британске либералне елите. На тај начин он је постао главна
политичка спона Енглеза и водећих српских политичких личности. Тако створене „интимне везе“ између Земљорадничке странке и британских утицајних кругова давале су
странци обиљежје „британске агентуре“ у Југославији. Ове везе одржаване су од времена
дипломатске службе Јована Јовановића Пижона до краја постојања Краљевине Југославије. Британска политика и британске обавјештајне службе – Интелиџенс сервис, имале
су у овој странци вјерне сараднике.
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Римокатоличка црква у либералној
парламентарној монархији
Вјековни антагонизам између државе и цркве и међусобна борба за превласт једне или друге стране у профаним сферама нису заобишли ни Краљевину СХС/Југославију. Државни југославенски либерализам и ватикански римокатолицизам нашли су се у жестоком сукобљавању. Римокатоличка црква, као
антипод грађанских либерала и њима супротстављена идеолошка интернационала, у вријеме југославенског уједињења 1918. године стајала је на позицији
„декларативног југославенства“ због страха од либерализма грађанске Италије,
која је чувала антиклерикалне традиције ризорђимента и која је реализацијом
Лондонског уговора из 1915. могла проширити своју „кобну“ идеологију и на
римокатоличке словеначке (словенске) и хрватске земље. Римокатоличка црква
је 1918–19. године испољавала осјећај „привржености“ новој југославенској држави („наша Југославија“, „наша Домовина“ итд.). Историчар Драгољуб Живојиновић је писао да су са свих страна, од најистакнутијих прелата до жупника,
провинцијала, редова и редовника, долазиле изјаве у прилог уједињења свих
Југославена са Србијом и Црном Гором, а против италијанских узурпација и
присуства у југославенским областима. Већ првих дана новембра 1918. римокатолички теолог Фран Барац је изјавио је да је дошао дан слободе за хрватски народ који ће се ускоро ујединити са „осталом браћом“ у снажну државу. Она ће
имати 12 милиона житеља, „а бит ћемо господари јадранског жала“. Загребачки
каптол, као и други каптоли, признао је „револуционарно“ Народно вијеће СХС
у Загребу као једино мјеродавно да се ријеши „наше народно питање“, пружајући му пуну моралну и материјалну подршку. Историчар Виктор Новак је писао
о клерикалном југославенству 1918. године и супротстављао га либералном југославенству грађанског сталежа.
Римокатоличка црква је 1918. године била у незавидном положају. Расуло римокатолицизма посебно је било изражено у либералној Чешкој, у којој су
се појављивали бројни отпадници од Ватикана. „Масонски преврати“ у новим
државицама бивше Аустро-Угарске монархије стављали су Римокатоличку цркву
у незавидан положај, с обзиром на њене традиционалне клерикалне претензије
које су ратни побједници – либерали настојали у потпуности неутралисати. Без
јаке подршке моћне свјетовне силе, послије нестанка Хабзбурговаца и Аустрије,
Ватикан је морао омекшати наступ и привремено се повући пред западним либералним демокрацијама, у ишчекивању новог идеолошког савезника.
Иако је доживљавала политичко расуло, „као да је и сама поражена на
фронту“, Римокатоличка црква није остала равнодушна према тадашњим политичким рјешењима. У октобру 1918. савезници су били обавјештени да римска
Курија заступа идеју стварања подунавске конфедерације на темељима Хабзбуршке монархије. Из тог пројекта издвојила се идеја о Хрватској и Словенији као
двјема републикама. Папа Бенедикт XV говорио је у то вријеме да не треба стварати посебну југославенску државу, већ да Бечу треба предложити да се АустроУгарска преуреди на тријалистичкој основи: „То значи, нека Монархија остане,
али умјесто да буду двије поле, Аустрија и Угарска, нека она буде састављена од
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трију једнакоправних јединица. Трећа да буде хрватска и словеначка јединица,
која ће признати хабзбуршку династију као своју“.
Насупрот римској Курији римокатоличка хијерархија у западним српским
земљама, Банској Хрватској и Словенији подржала је оснивање Народног вијећа
6. октобра 1918, што је представљало одвајање јужнославенских (српских) земаља од Аустро-Угарске. У Народном вијећу били су заступљени и римокатолички свећеници. За предсједника Вијећа изабран је свећеник Антон Корошец. У
пленум Народног вијећа, уз Корошца, ушли су Јанко Шимрак, Светозар Ритиг,
дон Станко Банић, фра Љубомир Галић, фра Дидак Бунтић и Фран Барац. Улазак свећенства у Народно вијеће значио је спремност клера да подржи напоре за
уједињење „југославенских народа“, а ускоро су услиједиле и изјаве свећенства
у прилог подршке Вијећу и његовој политици.
Словеначки бискуп Антон Бонавентура Јеглич, насупрот Бауеру, Акшамовићу, Корошецу и већем дијелу римокатоличке хијерархије, испољавао је већу династичност и оданост Аустро-Угарској монархији у октобарским и новембарским данима 1918, остајући на политичким позицијама Мајске декларације,
односно под „жезлом хабзбуршко-лоренске“ династије. Бискуп Јеглич још није
хтио да раскида са Аустро-Угарском и чврсто се држао Мајске декларације из
1917. године.
Регент Александар Карађорђевић је 3. децембра 1918. примио у засебну
посјету представнике Словенске људске странке у делегацији Народног вијећа,
Ј. Брејца и Изидора Цанкара. Сутрадан, 4. децембра, словеначка народна влада
упутила је регенту Александру поздравни телеграм у којем „с искреним одушевљењем поздравља“ уједињење свих Срба, Хрвата и Словенаца. У телеграму је
изражена посебна захвалност због „најодлучније одбране цијеле етнографске
територије Срба, Хрвата и Словенаца, нарочито на нашој сјеверној и западној
граници, гдје наша браћа сада трпе несрећу несносног насиља окупације“. Телеграм се завршавао ријечима: „Живио југославенски Трст! Живјела југославенска Горица и Истра! Бог нека благослови уједињену Југославију! Бог нека чува
краља Петра и регента Александра“. Истог дана Антон Корошец је свечано дочекан у Београду. На конференцији је детаљно обавијестио делегате Народног
вијећа о свом раду за вријеме боравка у иностранству. Његов извјештај је, према писању листа Словенец, примљен са одушевљењем. Потом је одмах преузео
предсједничко мјесто у делегацији.
У свом Дневнику бискуп Јеглич је писао о идеолошком сукобу између
словеначких либерала и клерикалаца римокатолика. Истицао је јаку агитацију
либерала преко Југословенске демократске странке („који имају по 10 састанака
недељно“). Словенска људска странка је, по Јегличу, била доста неактивна осим
тјеловјежбене омладинске римокатоличке организације Орлова. Јеглич је посебно наглашавао агресивност либерала из Демократске странке који су „разбијали“
састанке СЛС у циљу онемогућавања успостављања њених опћинских одбора.
Изражен је био антиклерикларизам словеначких либерала и тенденција да се дјелатност Римокатоличке цркве сведе на црквене оквире без могућности уплива на
јавни, државни и уопће свјетовни живот. Нарочито је био изражен антагонизам
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либерала према ултраклерикалној групи Шуштершича (СЛС).) Свећеници који
су припадали тој групи били су изложени нападима омладинских либералних
демократских група. По оцјени Јеглича, свећеници наклоњени аустрофилу Шуштершичу изгубили су народно повјерење.
Јако изражен југославенски патриотизам римокатоличке хијерархије и
свећенства 1918–19. имао је позадину у неповољном статусу бивших аустроугарских покрајина послије изгубљеног рата. Само је Југославија могла извући хрватске и словенске земље из положаја побијеђених. За југославенску римокатоличку
хијерархију 1918. године била је пожељна једна југославенска држава и, између
осталог, због ширења римокатоличких панславенских идеја међу православце.
Утицајни римокатолички клер је очекивао да ће југославенско уједињење пружити прилику римокатолицима и за прозелитски рад, а умјесто Монархије, чија је судбина била неизвјесна, нова држава постати центар за превођење правој
вјери. Очекивали су да ће југославенска држава бити „мост за продор у широка
пространства источне Европе, прије свега Русије“. Да би потврдио постојање
широких могућности за такво дјеловање и изгледе на успјех, теолог Фран Барац
је поменуо вјерске прилике и идеолошко-политички либерализам код Срба. Њихово православље било је, по Барцу, „у свему инфериорније од католичанства, а
ниво културног развитка и вјерског образовања низак и слаб. Стога Срби и њихово свећенство не би могли да утичу на напредније и образованије католике...
Најзад, сломом царске Русије Србија се ријешила заштитника који је помно бдио
над свима православним земљама и народима“.
Међутим, основни елементи политике римске Курије у данима версајске
Мировне конференције опажали су се у пружању пуне подршке италијанским
претензијама у Далмацији, Истри и на отоцима, давању инструкција римокатоличком клеру да сарађује са италијанским окупационим властима и, коначно,
одбијању да формално призна постојање Краљевине СХС. Окупација југославенских територија дуж јадранске обале од стране италијанских оружаних снага
примљена је у Светој Столици са ћутањем, без протеста.
„Апостоли“ Католичког покрета први су у свој програм као врховни циљ
унијели „рекристијанизацију“, односно „обнову у Кристу“ читавог јавног и приватног живота на славенском југу. „Господ је“, како је говорио римокатолички
сениор Петар Рогуља, „поставио будућност јужних Славена у руке католичке.
Римокатолицима је дао да преузму провиденцијално задаћу хрватског, српског
и словенског народа – главни узрок постојања наше Државе. Ујединит ћемо се
у једну велику фалангу, створит ћемо јединствену славенску културу и бити чланови исте. И бит ће један пастир и једно стадо. Онда ће истом и Србин и Хрват
и Словенац бити члан једне јединствене нације, онда ће Југославија бити слободном домовином новога јужнославенског народа“.
Главна улога у провођењу римокатоличког унитарног југославенства
била је у почетку намењена Махничевом Католичком покрету, који је преко своје социјално-културне мисије требало да стопи све јужнославенске народе под
окриљем Римокатоличке цркве. По замисли Ватикана, Католички покрет је морао унијети закон Божији као врховну норму у читав живот народни, јавни и
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приватни, господарски, политички, културни, етички. Тим путем требало је да
крене „сувремена обнова у Кристу“. Овај „спасоносни посао“ за РКЦ требало
је да изведу сви они којима је „Господ дао кормило а у душу одговорност за душевна и тјелесна добра свога пука“. То су, у првом реду, били клер и „освједочени католички лаикат, у чијим рукама је судбина римокатоличког народа. А то је,
управо, смисао Католичког покрета. Сваки наш свећеник и сваки лаик има бити
апостол Католичког покрета“.
У другој фази, од времена стварања југославенске државе 1918. године,
Католички покрет је престао бити ванстраначки и почео истицати као примарне
политичке методе борбе, и то преко организоване политичке странке. По узору
на словеначке клерикалце, који су крајем 19. века основали Словеначку људску
странку, челници Католичког покрета у Хрватској, Славонији и Далмацији оснивају 1919. године Југословенску пучку странку. Југославенско име за странку
прихваћено је због тадашњег југославенског курса римокатоличке хијерархије
и свећенства, који су, послије слома Аустро-Угарске, у Краљевини СХС видјели
спасоносни оквир који је римокатоличке покрајине штитио од потпуног распарчавања између Италије и земаља побједница у Првом свјетском рату. Послије
краткотрајне фазе декларативног југославенства (1918–1920) Католички покрет
и Сениорат су промијенили име своје странке у Хрватску пучку странку. У тој
југославенској фази чланови Католичког покрета и Сениората национално (народносно) су привидно стављали у други план, док су у први план истицали социјално-економске и политичке методе борбе по узору на словеначке, односно
њемачке и аустријске методе борбе. Папа Лав XIII је, ради сузбијања идеологије
грађанског либерализма, изразио жељу да се сав свијет „поклони Исусу Кристу,
Богу и Спаситељу“. То „поклоњење свијета“ требало је да се састоји у јавним
манифестацијама, које би у „кршћанском свијету јавно показале живот кршћански, те једну мисао и једно срце у вјери и љубави к Исусу Кристу“.
Послије смрти бискупа Махнича 1920. водство Католичког покрета преузео је Сениорат, тј. римокатолички интелектуалци који су израсли из самог покрета. Главни циљ покрета био је „порадити за добробит народа надахњујући се
кршћанским начелима“. Након Махничеве смрти покрет се ангажовао политички
и национално, удаљујући се од првобитне Махничеве замисли да се остане на
изразито религиозном подручју у смислу кршћанске обнове народа и уношења
кршћанских начела у јавни живот.
Западноевропска грађанска цивилизација снажно је утицала на глобални
идеолошки и државнички смјер Краљевине СХС. Римокатоличка црква је због
тога почела од 1920. године оптуживати државу да изазива, као и Бизмаркова
Пруска (Њемачка), „културни бој“ („културкампф“) са њом. Махничев покрет је
био недовољан да сам сузбија „погрешне“ филозофске и идеолошке основе лаицистичког либерализма. Католичка акција је почела снажно да наступа 1920-их
година, поготово од времена доласка Пија XI на чело Римокатоличке цркве.
Пред наступајућом опасношћу од „погубних“ идеја грађанског либерализма, Ватикан је, дакле, покренуо Католичку акцију. Виктор Новак је означавао
Католичку акцију као дужи еволутивни правац отпора према антиклерикалним и
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противкатоличким струјама и тенденцијама, које су у свијету узимале маха крајем 19. и почетком 20. вијека. Идеје новог грађанског друштва, послије слома
Француске револуције, разрађивале су принципе о суверенитету народа и државе, о слободи савјести, слободи култа, слободи мисли и штампе, што је доводило
до лаицизације друштва, па досљедно томе и државе, у којој је вјера постајала
приватна ствар појединца. Увођење цивилног брака одузело је цркви и породицу, коју је раније стављала под искључиво своју компетенцију. Ови принципи
су се проводили у живот, како су тврдили црквени људи, „од либералаца свих
боја, слободних зидара и присталица Треће и Четврте интернационале“. Све је
то доводило до лаицизације свих политичких и социјалних установа, државних
служби и школа, које су долазиле под искључиву контролу државе. Друштво се
почело ослобађати од непосредног и посредног утицаја цркве и свећенства.
У таквој атмосфери опће лаицизације и секуларизације, Католичка акција је добила задатак да врши „социјални апостолат“ тј. да у цијело људско друштво, у породице, државе, међу појединце и све друштвене институције унесе
кршћанска начела. Подробне упуте за дјелатност Католичке акције, а посебно
омладинског покрета, дали су Пије X, Бенедикт XV и Пије XI. Према тим упутама у Католичку акцију су спадале: „повезане организиране католичке силе за
очување, проширење, примјењивање и одбрану католичких принципа у индивидуалном, породичном и социјалном животу“. Папа Пије XI је јасно изрекао да
организација католичке омладине мора тежити властитој вјерској а затим умној,
културној и социјалној наобразби. Католички омладински покрет је требало да
се брине за васпитање елите, за одгој апостола. Друштва католичке омладине
морала су да буду „Цркви која слуша“ (ecclesiae audiendi), права сјеменишта у
којима би се системски васпитали помоћници „Цркве која научава“ (ecclesiae docenti). На тај начин требало се „одгојити војска апостола, војска светаца, који ће
се разлетити диљем Хрватске домовине и освајати попут католичких витезова
(крсташа) царство људских душа. Нека и она нешто допринесе да посвуда код
нас завладају начела свете Римокатоличке цркве, и на тај начин Пресвето Срце
Исусово привине што већи број наше браће у свој божански загрљај“.
Папини документи „живог учитељства“ (буле, бреви, енциклике, писма,
говори итд.) били су смјернице за примјену „чистих и непорочних кршћанских
начела“. Папине мисли су морале бити примјењене у кршћанској култури и просвјети, али и у свјетовној сфери преко Католичке акције. Папини документи су
морали имати већи значај за римокатолике од самог Светог писма „јер Св. писмо
не говори увијек језиком нашег вијека“. Католичка акција је требало да приближи папу народу и поучи га како се сва католичка настојања морају равнати према смјерницама „тог нашег непосредног учитеља и под влашћу тог нашег непосредног заповиједника“. У неприкосновеној хијерархији Римокатоличке цркве,
мјесни бискуп је, према тумачењу Католичке акције, ширио науке божје у душе
вјерника и био непосредни владар над сваком римокатоличком дјелатношћу у
својој бискупији. Идејни вођа сваког римокатоличког покрета био је свети отац
„у цијелој цркви, док је мјесни бискуп био неприкосновен у својој бискупији и
представљао врховног вођу Католичке акције“.
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Кључни документ „папиног живог учитељства“, у случају Католичке акције, била је енциклика Ubi arcano dei од 23. децембра 1922, у којој је изражена
потреба да се „Кристу врати његов краљевски скиптар у породици и друштву,
те да се умјесто старих политичких партија пронађе нова организациона форма,
која ће обухватити цјелокупно католичанство и све сфере друштвеног живота,
служећи опћој идеји“. Донијета у првој години понтификата Пија XI, енциклика
је представљала нову организовану линију социјалног католицизма. Ново доба
мржње и непријатељстава, гњилежи и друштвене покварености, „јер су помакнуте границе стида и лакомислености жена и дјевојака“, морало се излијечити свеобухватном акцијом кршћанске обнове. Устајући против „партизанских распри“,
странчарства – дакле, против елементарних тековина либерализма – Пије XI је
одбацио штетну политичку борбу грађанског сталежа. Пошто је црква била проглашена за „једину чуварицу богом постављену“ и „тумачом свих истина и заповијести“, она је добила „истинску и неисцрпну моћ да из људског друштва и из
приватног и грађанског живота искључи онај материјализам који је толико зла
учинио“, и, умјесто њега, уведе „кршћански спиритуализам који је толико супериорнији филозофском спиритуализму, и има моћ да спаја све сталеже и цио народ
у опће истинско осјећање јаче благонаклоности као у неко братство“. Пошто би
тако оплеменио човјека, „кршћански спиритуализам“ је добијао моћ да све „саобрази и подвргне Богу, да све саобрази његовим законима и његовој науци“.
Иако је 1918–1921. испољавао склоност ка формирању југославенске државе, југославенски католички епископат је постајао све заплашенији идеолошком
климом у Краљевству СХС. Болоњски лист Resto del Carlino, од 26. априла 1921,
писао је да се у Ватикану сматра да су силе које Југославију већ на почетку њена
живота гоне у лаички антиклерикализам, потпомагане извјесним антиклерикалним и масонским струјама из туђине које су осуђене да ћуте у својим земљама.
Ватикан је алудирао на француску масонерију. Ватиканска политика је ишла у
правцу што већег очувања интегритета вјере у додиру са грађанским властима, па
јој није одговарала политика појединих југославенских влада које су форсирале
либерална вјерска начела, онемогућавајући Римску цркву да активно учествује
у државном и политичком животу Краљевине СХС. Због јачања утицаја снага
грађанског либерализма и увиђајући да неће остварити доминацију у држави,
Ватикан је постајао све већи противник Југославије. С друге стране, постепени
идеолошки заокрет у Италији од либерализма ка фашизму од 1922. године, изазвао је у редовима ватиканске хијерархије изражен италијански национализам.
Југославија ће бити велика сметња заједничким империјалним ватиканско-италијанским плановима на источној обали Јадранског мора и у Далмацији.
Идеолошки правац младе југославенске државе није одговарао Римокатоличкој цркви. Држава створена под снажним утицајем западних демокрација
морала је бити усмјерена ка идеологији грађанског либерализма. У Краљевини
СХС био је изражен дух лаицизма и вјерског либерализма, а РКЦ се осјећала
угроженом због тог државног и идеолошког правца. Римокатолички вјерски ексклузивизам није се могао довести у склад са либералном државном вјерском политиком, која је почивала на индиферентизму, слободи савјести и равноправности
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вјера. Римокатолички епископат је, с друге стране, захтијевао потпуну слободу
у вјерском учењу у цркви и школи, приликом јавног богослужења; несметану
везу између вјерника и црквених поглавара, а посебно са Светом Столицом; слободу оснивања и дјеловања црквених и вјерских организација; право оснивања
конфесионалних завода; вјерску обуку у свим разредима основних и средњих
школа. Клерикалци су захтијевали да се школа прилагоди црквеном одгојном
систему, противећи се државном монополу над одгојним установама. Изражено
је било неслагање са пројектима државних школских закона и са предвиђеним
одгојем омладине.

ДИКТАТУРА УНИТАРНИХ ЛИБЕРАЛА
И РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА 1929–1934
Основни узрок за проглашење диктатуре краља Александра I Карађорђевића, 6. јануара 1929, била је опасност од Италије и суседних ревизионистичких земаља (Аустрије, Мађарске, Бугарске) које су свим средствима настојале
да дестабилизују и разбију Краљевину Југославију. Таквом недемократском државном устројству допринијеле су и слабости југославенског парламентаризма
и јалове страначке политичке борбе, скупштински атентат на Стјепана Радића
1928. и јачање војног фактора у државном врху. Прокламовањем диктатуре у
потпуности је почело правно изграђивање југославенске државе, јер је тек тада
наступио период интензивне државне законодавне активности.
Државно консолидовање и јачање било је, дакле, неопходно због непријатељског ревизионистичког окружења. Државни врх Краљевине Југославије је очекивао да ће диктаторски заокрет консолидовати међународни положај
Југославије, а све то у циљу учвршћивања франкофилског либералног европског поретка на Балкану и Подунављу. Насупрот очекивањима Ватикана и Римокатоличке цркве, завођењем диктатуре идеолошки франкофилски курс је појачан. Управо су главне заговорнице апсолутистичког удара у Југославији биле
Француска, Велика Британија и Чехословачка, носиоци европске демокрације,
либерализма и антиклерикализма. Као битна карика француског либералнограђанског система Југославија је, у ревизионистичком антилибералном окружењу, морала да са осталим земљама Антанте осигура улогу чувара поретка
западних либералних демокрација у југоисточној и средњој Европи. За блок
Антанте југославенска синтеза и државни централизам били су нужно средство за смирење распаљених ревизионистичких и реваншистичких страсти.12
Прокламовањем диктатуре краљ Александар и влада настојали су да
остваре нови државни идеолошки концепт заснован на идеологији југославенског национализма. Овај концепт је програмски био одређен краљевим манифестом од 6. јануара 1929. у којем је било изражено унитарно начело либералног
југославенског национализма. Међутим, провођење концепта одвијало се споро
и уз изражен отпор клерикалних словеначких и хрватских политичара и Римокатоличке цркве. Диктаторски режим је настојао да законодавним путем утемељи
12

Исто.
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југославенску идеологију у народу, па се из тих разлога такво југославенство
почело звати „декретованим“. Одредбе о потреби успостављања „националног
васпитања“, „успостављања државне идеје“ и „државног и националног јединства“ убациване су у законе из просвјетне, вјерске и културне области. Држава
је нарочито почела да подупире организације и удружења који су његовали југославенство. Посебне погодности су уживали либерални југославенски Соколи.
Они су постали југославенска национална државна организација и од државе су
почели добијати велика новчана средства. Сличне погодности уживале су и друге
пролибералне организације које су пропагирале југославенство – Народна одбрана, Јадранска стража, Четници, Југословенско учитељско удружење и друге.
Диктаторски државни врх процијенио је да се најбољи резултати у провођењу југославенске национално-либералне унификације могу остварити у
области културе и просвјете. У први план истакнути су југославенски Соколи,
који су добили улогу главног спроводника либералне идеологије у Краљевини
Југославији. Соколи, као и организације Католичке акције у крилу Римокатоличке цркве, проводили су социјалну акцију у свим областима културе и просвјете,
нарочито у физичкој култури у којој се осјећао интензиван утицај државне културне политике. Интервенција државе у области културе, по питању провођења
југославенске националне унификације, вршена је у децембру 1929. када је доношењем Закона о оснивању Сокола Краљевине Југославије створена прва државна организација у области културе.
Краљ Александар се посебно бавио питањем потпуног подржављења
соколства током 1929, а о томе је често расправљано и на сједницама владе. Све
је то показивало колики је значај државни врх придавао најјачој националној и
културној организацији која је требало да буде главни пропагатор либерализма,
антиклерикализма и југославенства у Краљевини Југославији. На сједницама владе Петра Живковића предмет честих расправа министара био је „племенски“ и
сепаратистички рад појединих соколских организација, прије свега Хрватског
соколског савеза. Државни врх је процијенио да сепаратистичке тенденције може неутралисати доношењем Закона о оснивању Сокола Краљевине Југославије,
који је по убрзаној процедури усвојен 5. децембра 1929. На идеолошки модел те
нове државне културне институције највише је утицао предсједник владе Живковић који се залагао да се „друштво и управа формирају у чисто југословенској
идеологији“. Пуну подршку Живковићевом моделу југославенског Сокола дали
су Хрвати либерали – интегрални Југославени, на примјер Јурај Деметровић
који се залагао за то да се, због државног јединства, у називу истакне „чисто југославенски карактер организације“. Краљ је у писму, прочитаном на сједници
Министарског савјета 4. децембра 1929, одобрио замисао владе да се у „циљу
физичког, моралног и националног васпитања здруже све здраве снаге народа у
једну витешку организацију Соко Краљевине Југославије“. Са задовољством је
прихватио предлог Министарског савјета да на челу Сокола Краљевине Југославије буде насљедник престола Петар.
Октроисани устав није директно говорио о југославенству, али се из низа његових одредаба видио изражен национално-унитаристички став. Устав је,
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прије свега, прописивао да се не могу оснивати удружења и партије на вјерској
и „племенској“ основи. Могла је бити организована само странка либералног југославенског карактера, па је у децембру 1931. основана режимска Југославенска радикално-сељачка демокрација (касније Југославенска национална странка
– ЈНС).13
У раздобљу шестојануарске диктатуре стваран је, дакле, посебан југославенски национални модел којим је држава настојала да оствари националну и
социјалну интеграцију становништва. Националним окупљањем становништва
Краљевине Југославије држава је тежила да проведе васпитање у духу интегралног југославенства. Југославенски народ је требало усмјерити ка идеји државног
и националног јединства систематским и трајним васпитањем његове државотворне свијести и на тај начин га оспособити за активну сарадњу у реализацији
државних циљева. Социолошки процес стварање југославенске нације није се
хтио препустити дејству друштвених еволутивних фактора, јер је то за младу југославенску државу био дуготрајан процес. Настојало се, по узору на стварање
либералне италијанске и немачке државе („створили смо Југославију, створимо
Југословене“), убрзати стварање нове југославенске нације.

Антијугославенство и антилиберализам
Римокатоличке цркве у периоду диктатуре
У раном периоду диктатуре римокатолички клер је представљао једину
организовану опозициону групацију која је јавно дјеловала против идеологије
„шестог јануара“, чиме је попунио празнину насталу забраном политичких странака. Због забране политичких зборова, црквени обреди и свечаности су представљали погодну прилику за масовно окупљање сељака и грађана. Опозиционо
дјеловање РКЦ у раздобљу диктатуре сводило се на организовано иступање против либералног југославенског Сокола, што је индиректно представљало напад
на југославенску националну идеологију диктатуре.
Прокламовање шестојануарске диктатуре за Ватикан је био нови удар
на Римокатоличку цркву, јер су акти диктатуре показали да ће лаицизам, вјерски
либерализам и антиклерикализам бити изузетно присутни у државној политици.
На изазов „диктатуре либерализма“ Ватикан и Римокатоличка црква одговарали
су организованим акцијама преко посланица (окружница) у којима су нападани
државни либерални курс и државне политичке и националне институције (првенствено Југословенска национална странка и Соколи Краљевине Југославије).
Послије забране најјаче организације Католичке акције – Орлова, Римска црква
је брзо престројила орловске редове и почела да их организује као Крижаре, који су постајали упориште „социјалног апостолата“ и ширитељи римокатоличког
национа Хрвата. Римокатоличка црква је настојала да створи што јачу организацију Католичке акције како би се она могла носити са најјачом либералном организацијом Краљевине Југославије – југославенским Соколима. „Инциденти“ са
Соколима узнемиравали су и папу Пија XI који је у својим посланицама често
13
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упозоравао на погибељ која долази од либералних, лаичких и антиклерикалних
организација „физичког одгоја и шпорта“.
Сукоби либералних Сокола и омладинских организација Католичке акције, започети у Краљевини СХС, у вријеме диктатуре настављени су са много
жешћим конфронтирањем, што је изазвало организовану државну акцију против
клерикализма. Диктатура је, поред државноправних промјена, требало да каналише идеологију у жељеном правцу. Краљ Александар је првих година диктатуре имао недосљедан став према Римокатоличкој цркви. Док је 1929. одобравао
законске одредбе које су ограничавале удруживања и организовања на вјерској
основи, заговарајући вјерску трпељивост, равноправност вјера, факултативност
вјерске наставе и аполитичност вјерског дјеловања, већ 1930. заузео је компромисан став према тим питањима. Такво понашање краља највише је дошло до
изражаја приликом доношења Закона о народним школама децембра 1929. Прије
него што је закон ступио на снагу, Министарском савeту је крајем 1929. године
упућена представка Католичког епископата у којој се „необичним тоном траже
исправке у закону“ и истиче да је закон имао циљ да „извесна права Католичке
цркве доведе у питање и да отвори известан верски раздор“.14 Том приликом се
предсједник владе Петар Живковић енергично супротставио наводима из представке Католичког епископата, тврдећи да је циљ закона било „стварање верске
сношљивости и толеранције, не фаворизујући, при томе, ни једну веру“.15
Попустљив став краља Александра према клерикалцима настао је због
његове обазривости према Антону Корошецу који је политичким дјеловањем у
Краљевини СХС везао словеначки народ уз римокатоличку Словенску људску
странку и на тај начин постао најауторитативнији представник Словенаца. С друге стране, Корошчева веза са Ватиканом преко организација Католичке акције
повећала је краљев респект према њему, јер је веза са Ватиканом означавала индиректну везу са фашистичком Италијом. Краљ Александар је испољавао страх
од реагирања Ватикана а тиме и Мусолинија на своје евентуалне антиклерикалне, односно либералне мјере.
Римокатолички клер је у раном периоду диктатуре представљао једину
организовану опозициону групацију која је јавно дјеловала против официјелне
антиклерикалне идеологије „шестог јануара“, чиме је попунио празнину насталу забраном политичких странака. Због забране политичких зборова, црквени
обреди и свечаности били су погодна прилика за масовно окупљање сељака и
грађана. Опозиционо дјеловање РКЦ у раздобљу диктатуре сводило се на организовано иступање против либералног југославенског Сокола, што је индиректно
представљало напад на југославенску националну идеологију диктатуре.16
У раздобљу компромисног односа државних власти према римокатоличким клерикалцима, у вријеме министровања свећеника А. Корошеца, није било
жешћих државних иступања против носилаца опозиционог римокатоличког
дјеловања, па се „апостолско“ политичко дјеловање РКЦ у доброј мјери неоме14
15
16

АЈ, Министарски савет Краљевине Југославије, ф-1, Записник са седнице Министарског
савета од 11. јануара 1930.
Исто.
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тано одвијало. Иако је законским актима диктатуре било забрањено оснивање
организација на вјерској и племенској основи, РКЦ је прва обнављала друштва
Католичке акције. Законом о оснивању Сокола Краљевине Југославије забрањен
је рад свих „племенских“ соколских организација и римокатоличке „тјеловјежбене“ организације Орао. Међутим, почетком 1930. вођа Орлова адвокат др Иво
Протулипац обновио је орловску организацију под именом Криж (Крижари),
која ће се жестоко борити против југославенске државе а у корист стварања самосталне хрватске државе.
Диктатура краља Александра настала је уз благослов Француске и Велике
Британије и земаља које су подржавале франкофилски европски поредак (Чехословачка, Румунија, Пољска и друге). С друге стране, формиран је блок ревизионистичких земаља предвођен Италијом, које су настојале да разбију европски
либерални грађански поредак. Све земље у југославенском окружењу радиле су
на дестабилизацији Југославије уз подршку Италије, па су се на тај начин бориле против диктаторског режима. Италија и ревизионистичке земље знале су да
ће уклањањем краља Александра довести до обарања диктаторског поретка. Из
тог разлога у Италији и Мађарској су обучавани усташки и бугарско-македонски
(ВМРО) терористи који су на крају били извршиоци атентата над краљем Александром у Марсеју 9. октобра 1934. Од краљевог убиства почео је постепен процес трансформације шестојануарског државног модела. Државом је управљало
намјесништво са кнезом Павлом Карађорђевићем на челу који је, као британски
штићеник, почео да проводи политику промјене диктаторског курса краља Александра у правцу аутономизма и федерализације Југославије. „Политику новог
курса“ Павле је отворено започео послије петомајских избора 1935. Ти избори
су означили крај диктаторског модела краља Александра и отворили нову епоху
намјесништва и владе Милана Стојадиновића.

НАМЈЕСНИШТВО КНЕЗА ПАВЛА
И РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА 1935–1941
Изворни версајски либерално-демократски европски поредак завршава се
са 1935. годином, када долази и до велике дипломатско-политичке прекретнице у
историји модерне Европе. Положај Лиге народа се промијенио због „пробуђене“
Њемачке која је, у најмању руку, постала равноправна са западним либералним
државним силама. „Централни политички пункт“, око кога су се окретали догађаји у Европи, постала је Њемачка која се повукла са Конференције за разоружање.
Русија је промијенила став према земљама либералне демокрације (чак им је и
пришла преко политике Народног фронта), док се Француска вратила на савез
са Русијом, а с друге стране мирила са антилибералном Италијом која је смањивала свој ревизионизам.17 Државничка и политичка елита Краљевине Југославије
морала је водити рачуна о новим европским политичким кретањима.
Тридесете године 20. вијека обиљежило је јачање корпоративних антилибералних покрета у Европи, прије свега у Италији и Њемачкој, који су, како
17

J. Jovanović Pižon, Diplomatska istorija Evrope, I, Beograd 1939, 3.
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се очекивало, требали да униште либерализам („либерално-масонско и жидовско сјеме зла“) и изграде тоталитарне државе. У Италији се све више говорило
о „смјени либералне епохе корпоративном изградњом“. Очекивало се да ће корпоративни тоталитаризам одбацити „сву фурду необуздане слободе“, која је названа преостатком Француске револуције и западне демокрације. Корпоративци
су истицали да Европа стоји пред концем епохе у којој су бесплански избор и
беспланска привреда и подјела довели свијет у безнадан хаос. Требало је изградити корпоративну државу, која ће смишљено и плански сву људску дјелатност
на социјалном и политичком пољу испунити јединственом вољом и геслом да је
опће добро изнад појединачног добра. При томе није се мислило на добро цијелога свијета већ на добро нације. Нападан је либерални индивидуализам.
Послије убиства краља Александра, у октобру 1934, започео је постепен процес преуређења шестојануарског франкофилског идеолошког и државног склопа. Као главни актер посталександровских политичких догађаја кнез
Павле је уклонио са власти водство шестојануарске Југославенске националне
странке. Владу Богољуба Јевтића образовао је од мање познатих политичара
Југословенске националне странке (ЈНС) како би лакше проводио припреме за
идеолошко-политичке, а тиме и државне промјене.18 Намјесник Павле је прије
свега направио радикалан спољнополитички заокрет од Париза (коме је политички био привржен краљ Александар) ка Лондону. Као британски штићеник, у
блиским личним везама са британским двором, процјењивао је да Југославију
треба чвршће везати уз британску политику уз удаљавање од Француске. У вријеме када је Павле дошао за намјесника, између Париза и Лондона није владао
ранији вањскополитички склад. Франкофилску политику краља Александра проводили су, као предсједник владе, Богољуб Јевтић и Југославенска национална
странка. Вањскополитички разлози навели су кнеза Павла да што прије разбије
ЈНС и то, у првој фази, преко Богољуба Јевтића који је тзв. петомајском земаљском листом угрозио јединство ЈНС и створио свој скупштински клуб („јевтићевци“) независан од наведене странке. У другој фази Милан Стојадиновић је,
у име кнеза Павла, политички миноризирао и ЈНС и „јевтићевце“ са циљем да
се у потпуности оствари унутрашња и вањскополитичка линија коју је настојао
да спроведе кнез Павле.19
Политика новог курса кнеза Павла, односно политика разбијања шестојануарског државног поретка, истовремено је значила одбацивање интегралнојугославенске националне идеологије краља Александра и унитарних либерала
на коју се диктатура ослањала. Све националне и политичке институције и организације које су подржавале диктатуру, а које су биле либералног идеолошког
усмјерења, доспијевале су у незавидан положај на рачун нових форми идеолошко-политичких организовања. Рад владе Б. Јевтића кретао се још увијек путевима старог режима, не одступајући битније од претходних шестојануарских
влада. Напади опозиционих група на носиоце југославенског национализма, пр18
19

AJ, 138–2-3, Указ о образовању владе Б. Јевтића.
Истoрија грађанских странака у Југославији, приредио др Момчило Павловић, I, Београд 2008, 391–392.
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венствено поклоника Хрватске сељачке странке, појачавали су се током 1935.
године. Пред таквим нерасположењем влада Богољуба Јевтића је морала одступити, иако је на петомајским изборима добила релативну већину. Кнез Павле је
„уважио“ Јевтићеве владе и одмах приступио испитивању „реалне политичке
ситуације“. Одлучио се за „банкарско-клерикално-беговску“ политичку комбинацију под водством Милана Стојадиновића, која је образована са циљем „смиривања узаврелих политичких страсти“. Нова режимска политичка формација
названа је Југословенска радикална заједница (ЈРЗ). Како је тада процјењивала
нова владајућа комбинација, политичко незадовољство могло се обуздати једино
враћањем на предшестојануарско политичко стање, успостављањем националних аутономија и признањем националних посебности. Потези владе Милана
Стојадиновића имаће карактер постепеног разбијања идеологије југославенског
национализма и државног централизма, и та ће линија представљати једну од
основних унутрашњих политичких карактеристика намјесничког режима. Ради
обуздавања политичке ситуације у бановинама са већинским римокатоличким
становништвом, влада је обећала да ће „аманет“ краља Александра остварити
ако се буде ишло путем смиривања политичке заоштрености и концентрације
свих конструктивних народних снага.20
Од 1935. почела је, дакле, постепена федерализација Краљевине Југославије преко ЈРЗ. По начину управљања и примјењивања закона, Краљевина Југославија је била фактички подјељена на четири цјелине (политичке области), које
су одговарале подјели интересних зона између народносних група унутар ЈРЗ.
Корошец је проводио аутономизацију Словеније која је постајала својеврстан
corpus separatum, устав и закони у тој области важили су само уколико су конвенирали његовим страначким интересима. Муслимански дио Босне и Херцеговине политички и привредно се организовао као засебна цјелина преко Мехмеда
Спахе, члана владајуће ЈРЗ и министра саобраћаја. Стојадиновић је стварао своју
политичку зону утицаја у којој су „важили“ закони југославенске државе и у којој је идеологија југославенског национализма била најмање угрожена. Његови
политички емисари, водећи борбу са србијанским дијелом Удружене опозиције
(ДС, РС, ЗС), Сељачко-демократском коалицијом и припадницима ЈНС, развијали
су пуну активност на подручју Срема, Баната, Барање и Бачке, уже Србије, Црне
Горе и у мањој мјери у Македонији. ЈРЗ је обавила политичку поларизацију на
националној („племенској“) основи, дезавуисала политику интегралног југославенства захваљујући вјерским и племенским фронтовима на које се ослањала.
Тенденције федерализације су јачале због могућности слободног тумачења шестојануарског законодавства које је de iure било на снази, али de facto, спровођено у разним национално-политичким и вјерским смјеровима.
Влада Милана Стојадиновића је у доброј мјери била утемељена на римокатоличкој и исламској вјерској основи, јер је фаворизовала антилиберална
идеолошка клерикална рјешења наведених вјерских организација. Клерикални
легитимизам Српске православне цркве, изражен у периоду југославенског парламентаризма и диктатуре, у новим политичким условима је нестајао јер је водство
20
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СПЦ заступало опозициона политичка рјешења због карактера владине вјерске
политике која је, по мишљењу православног врха, била усмјерена на фаворизовање Исламске вјерске заједнице (ИВЗ) и нарочито Римокатоличке цркве.
Српска православна црква (СПЦ), као идеолошко-вјерски истомишљеник протестантских и старокатоличких цркава западних либерално-демократских земаља, није се могла усагласити са новом конфесионалном, идеолошком
и националном политиком кнеза Павла и владе Милана Стојадиновића. Православни црквени поглавари, а нарочито патријарх Варнава, стајали су на позицији идеологије југославенског национализма и шестојануарског државотворства,
што је налагало даљу непромјењену сарадњу са Англиканском црквом, старокатоличким црквама, Југословенском националном странком и унитарним југославенским националним организацијама. Патријархов вјерско-политички либерализам слиједило је његово свештенство, нарочито у односу према либералним
југославенским Соколима. Обавезу освећења соколских застава и домова, коју је
Римокатоличка црква често саботирала, православно свештенство је претварало
у манифестације оданости династији, отаџбини и соколству.21
Либералне владе Краљевине Југославије су низ година (1922–1935) избјегавале да склопе конкордат са Ватиканом, као и све либерално-демократске
земље тог доба. Југославенске владе су одуговлачиле са склапањем конкордата
због интернационалног карактера Римокатоличке цркве и бојазни да би тиме
Ватикан и Италија угрозили суверенитет државе. Међутим, кнез Павле је био
одлучан да коначно ријеши питање конкордата, па је често у вези с тим контактирао са надбискупом Бауером. Надбискуп му је предложио да укине неке либералне институције на челу са „Слободном зидарском ложом и као најважније,
да приступи преговорима за закључење Конкордата“.22 Римокатоличка црква је
очекивала да ће уз благонаклону помоћ кнеза Павла и владе М. Стојадиновића
брзо приступити ратификацији конкордата са Ватиканом, што се скоро и остварило у лето 1937. године.
Пошто је југославенска држава уредила правне односе са СПЦ и ИВЗ
(1929–30), РКЦ је очекивала да ће уз благонаклону помоћ кнеза Павла и владе
Милана Стојадиновића држава приступити рјешењу односа са римокатолицима. Народни посланици ЈРЗ захтијевали су од државе, „у име 6,000.000 католика“, да уреди односе са РКЦ. Поред правно нерегулисаних односа са државом,
посланици су негодовали због малих принадлежности РКЦ у односу на друге
вјероисповијести. Изјава коадјутора Алојзија Степинца да се РКЦ неће никада
одрећи својих основних права, а посебно не права на одгој младежи, значила је
да РКЦ бије била задовољна својом одгојном улогом у друштву, „јер су под утицајем масонерије (либерала – Н. Ж) видљиви разни резултати одгоја младежи“.23
Не треба заборавити да је РКЦ de facto била у потпуно равноправном положају,
али је конкордатом требало ојачати њeне позиције. Према Виктору Новаку, „клерикализам у Хрватској и Словенији, као предстража туђинске политике и стра21
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них интереса, био је вечити незадовољник, мада је Католичка црква од 1918. до
1941. била у сваком погледу, а нарочито у буџетима, фаворизованија него је то
икад била у Хабзбуршкој монархији аустријског цара и мађарског краља“.24
Предлог конкордата из 1935. у највећем делу јавности изазвао је не само
занимање него и велико узбуђење, па и револт, јер је у питању била повреда „државног суверенитета, народног јединства и равноправности, слободе савести и
просвете, међуверске сношљивости и мира”. И правници и „родољуби“ тврдили
суда се конкордатом оштећују државни и народни интереси, да је њиме повређен
основни значај уставних права и вјерске равноправности. Конкордатом се РКЦ
давала мисионарска улога „какву она има само у паганским земљама, што је посебно понизило православни елемент који је Католичка црква сматрала шизматичким, отпадничким, једнако је то вредело и за муслимански верски елемент,
који је она сматрала неверничким“.25
Опозиција у Народној скупштини, као и „мањина“ у Одбору за проучавање предлога Закона о конкордату, највише су негодовали против одредаба које
су регулисале културно-одгојну сферу односа РКЦ и државе. Либералне одредбе
Устава из 1931. о факултативности вјерске наставе укинуте су одредбом о обавезности вјерске наставе за ученике свих школа. У доношењу програма вјерске
наставе, постављања вјерских учитеља - катехета, састављања школских уџбеника, цркве и вјерске заједнице су имале много већа овлаштења него што су им то
давали просвјетни закони. Посебну узбуну међу опозицијом изазвао је члан 23
конкордата који је РКЦ признавао пуну слободу да оснива друштва Католичке
акције и да њима управља, као и да оснива удружења која су имала могућности
да изван и изнад сваке партијске политике унапређују вјерски и морални живот
под непосредном зависношћу и одговорношћу Католичке акције.
„Мањина“ из Одбора је одлучила да не гласа за ратификацију конкордата
због члана 34 који је „угрожавао удружења за физичко васпитање“. Соколе Краљевине Југославије нарочито су погодиле одредбе овог члана. Сматрали су да
је тај члан донесен због онемогућавања рада либералног југославенског Сокола,
главног противника организација Католичке акције (Орлова, Крижара, словеначких Фантова и др.), које су према конкордату могле несметано да дјелују. Питање либералне соколске „Тиршове идеологије“, којим су се у периоду диктатуре
интензивно бавили Католички епископат и Ватикан, ратификацијом конкордата
прешло би у сферу међународног права са нежељеним потресима и компликацијама. Тиме би „Тиршова идеологија“ постала питање „које неће остати ствар
нашег унутрашњег поретка, већ проблем који ће покретати Света Столица као
висока уговарајућа страна једног међународног правног инструмента“. Југославенски либерали су тврдили да би члан 34 довео до фронталног сукоба између
соколства и РКЦ, али и са владом Милана Стојадиновића која би, као ратификатор конкордата, морала иступити у његову одбрану, подржавајући отворено
Римокатоличку цркву. Кнез Павле и влада Милана Стојадиновића таквим законским регулисањем односа између „државне организације за физичко васпитање“
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(Сокола) и РКЦ, Соколе би као либералну и антиклерикалну југославенску националну организацију ставили у потпуно инфериоран положај.
Клерикална политичка клима, карактеристична за владу М. Стојадиновића, одређивала је идеолошке, политичке и културне односе у Југославији. Поред израженог клерикализма РКЦ јачао је исламски клерикализам преко припадника ЈМО у влади Милана Стојадиновића (М. Спахо, Д. Куленовић, С. Бехмен
и други). Римокатоличка црква је у повољним политичким условима све више
дјеловала као „државотворна“ црква због подршке коју је имала од римокатолика чланова владе (Корошеца, Крека, Сноја из СЛС и Рогића, Врбанића, Кожула
Мастровића и других). Због подршке министара-клерикалаца, РКЦ је дјеловала
слободно одређујући владину политичку активност према интересима цркве. У
културној области је дјеловала идеолошка цензура. Довољно је навести примјер
да је 1937. Министарство унутрашњих послова забранило књигу публицисте Симе Симића Ватикан и Југославија.
Министри Корошец и Спахо, уз подршку намјесничког режима кнеза
Павла, нормативним путем су настојали истиснути позитивне либералне вјерске законске одредбе, а легализовати вјерска клерикална решења. Корошец је
настојао да клерикализира словеначки јавни и друштвени живот, уз подршку
организација Католичке акције, тежећи за идеалном „светом словенском дежелом“. Поступци министра унутрашњих послова Корошеца и његове продужене
руке бана Марка Натлачена, имали су карактер клерикализације политичког и
културно-просвјетног живота Дравске бановине. Заступајући посебну словеначку националност, водство ЈРЗ у Словенији, заправо СЛС, водило је непрекидну
борбу са свим југославенским националним организацијама на челу са ЈНС.
Чиновници и учитељи, припадници југославенских националних организација,
били су подвргнути разним облицима денунцијације и шиканирања због управне и политичке доминације припадника СЛС на територији Дравске бановине.
Због великог броја Сокола у Дравској бановини водство словеначког дела ЈРЗ
(углавном СЛС) усмјерило је главни напад на њих због њихове антиклерикалне
„масонске“ идеологије. Министар Корошец је забрањивао соколску штампу, јавне соколске скупове и слетове. Клерикални дневник Словенец у броју од 6. марта
1937. писао је да соколска идеологија и југославенство, „који на жалост владају
читавом штампом, у држави представљају „појеврејчено масонство“.
Тјеловјежбена клерикална организација словеначких „Фантов ин деклет“,
коју је основало 1935 (умјесто Орлова) водство ЈРЗ у Словенији, представљала
је нови облик организације физичке културе који је у име СЛС водио фронталну
борбу са либералним Соколима у области просвјете и спорта. Као и забрањени
Орлови они су били римокатоличка организација и дио Католичке акције. Министар Корошец и водство СЛС имали су амбициозан план са Фантовима који је
превазилазио оквире вјерске организације физичке културе. Корошец је у својим
говорима истицао да ће у случају рата словеначки Фантје бити најбољи ратници
на фронту, без помињања Сокола који су ранијих година осим културно-социјалне улоге имали и одређене задатке на војном плану. Директни сукоби између
либералних Сокола и клерикалних Фантова обично су се дешавали приликом
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прослава југославенских државних празника, краљевог рођендана, откривања
споменика члановима династије Карађорђевић и слично.
Од петомајских избора 1935, па до оснивања Бановине Хрватске, владала је специфична ситуација у Приморској и Савској бановини у односу на остале
дијелове Краљевине Југославије. Комплексни политички односи били су изражени у сукобима хрватских политичких и вјерских групација (ХСС, „франковци“,
организације Хрватске католичке акције и др.) са носиоцима идеологије југославенског национализма (ЈНС, „јевтићевци“, „борбаши“, југославенске националне организације на челу са Соколима) и конфронтирањем једних и других са
припадницима владајуће ЈРЗ.26
Због јаког упоришта југославенских националиста у Савској и Приморској бановини, главни напад хрватских националиста био је уперен против њих.
До краја 1935. забележен је велики број политичких иступа припадника ХСС,
због којих су југославенски националисти (Срби и Хрвати) осјећали страх и несигурност. Народни посланици, „јевтићевци“ и припадници ЈНС, у говорима
и интерпелацијама у Скупштини оцијенили су да су „чувари“ југославенског
националног јединства остављени на милост и немилост припадницима Мачекове ХСС. Због пасивног односа владе Милана Стојадиновића према иступима
„мачековаца“, што је било у складу са владином политиком „попуштања стега“,
мали број интегралних југославенских националиста у Приморској и Савској бановини улазио је у редове Југославенске радикалне заједнице.27
Кнез Павле је потпуно подржавао владу М. Стојадиновића у погледу
попуштања стега према Хрватима и слободнијег националног манифестовања
на подручју Приморске и Савске бановине, због придобијања водства ХСС за
обострано прихватљив политички компромис. Кнез Павле је члановима владе
давао инструкције у том правцу.28 Политика попуштања стега омогућила је распламсавање сукоба у Хрватској, са најтежим размјерима у мјешовитим вјерсконационалним крајевима Приморске и Савске бановине. Дакле, политика владе
М. Стојадиновића изазивала је незадовољство и код хрватских сепаратиста и
југославенских унитариста.
У оваквим условима хрватски национални покрет почео се нагло ширити
попримајући масовне размјере. Влада М. Стојадиновића оптуживана је од свих
ортодоксних Југославена (унитарних либерала), тј. првака ЈНС, дијела војног
врха, жандармерије, југославенских националних организација и православног
епископата, да је главни кривац за политичко стање, за издају националних светиња и минирање темеља на којима је почивала држава. Хрвати – југославенски
националисти доживљавали су владину политику попуштања стега као охрабрење хрватским националистима да у потпуности униште унитарну југославенску
идеју и државу. Југославени су били разочарани политиком владе М. Стојадиновића и зато на општинским изборима нису гласали за његову листу, јер их је влада оставила на „милост и немилост“ хрватског националног покрета.
26
27
28

Исто, Извјештаји мјесних и среских организација ЈРЗ из Савске и Приморске бановине
упућени М. Стојадиновићу.
Исто.
T. Stojkov, Vlada Milana Stojadinovića, Beograd 1986, 122.
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Од петомајских избора 1935. може се говорити о почетку организирања
разнородног Хрватског народног покрета у који су били укључени Римокатоличка црква, ХСП – франковци, сепаратни либерали окупљени око ХСС-а па чак и
већи дио хрватских комуниста. Национално-политички савез ХСС, франковаца
и клерикалаца, склопљен у вријеме диктатуре, током 1935. се оснажио и одржавао до споразума између СДК (у ком су били ХСС и српско-хрватски СДС) и
Удружене опозиције из Србије 8. октобра 1937.
Компактне римокатоличке масе Хрвата биле су, иако у одређеном идеолошко-политичком нескладу (релација либерализам – римокатолицизам), на јединственом фронту „заштите Хрватства“ од „наднационалног југославенства“
и „батинашког српства“. Изван овог складног националног фронта налазили су
се Хрвати Југославени – унитарни либерали, који су, у оквиру југославенских
соколских организација, Орјуне и Јадранске страже, одлучно бранили интегрално-југославенски концепт краља Александра и постојећи државни оквир. Главно
упориште хрватских и српско-католичких интегрално југославенских снага налазило се у далматинском приобаљу, а нарочито у Сплиту и Дубровнику.29
Римокатоличка хијерархија, са надбискупом А. Бауером на челу, „усвојила је стопостотну заједницу са ХСС и њеним политичким правцем“, све до доласка надбискупа А. Степинца који није желио да пође за примером свог претходника због политике споразума ХСС са СДС и његове (Степинчеве) акције на
обнављању Хрватске пучке странке.30 Надбискуп сарајевски др Иван Шарић, с
друге стране, у говору пред народом у селу Чилипи среза дубровачког, рекао је
„да буду сви сложни као Хрвати уз свога вођу др Мачека“. За вријеме Шарићевог
боравка у Чилипима, на локалној цркви је била извјешена хрватска застава. У
Грудама, покрај Дубровника, надбискупа Шарића су сељаци дочекали са хрватском заставом и поклицима „Живио надбискуп Шарић, живио др Мачек“. Том
приликом Шарић је узвикнуо да сви Хрвати морају бити уз Мачека.31
Франковачке борбене омладинске организације, повезано дјелујући са
Хрватским соколом, настојале су под водством Јосипа Реберског усмјерити Хрвате ка отвореном сепаратизму. Приликом сахране франковца Јавора, почетком
1936, покушали су у Загребу изазвати нереде и искористити масе да оружаним
иступом омогуће проглашење независне хрватске републике. Омладинске организације франковаца и ХСС-а развијале су интензивну културну сарадњу са
омладинским организацијама нацифашистичких држава (Италија, Њемачка) и
организацијама њихових политичких савезника (нпр. са бугарским „Јунаком“).32
Оснивач и вођа Хрватског омладинског спортско-одгојног друштва „Јунак“ био
је Иван Протулипац, који је иначе био оснивач и вођа организација Католичке
акције – Орлова и Крижара. Пошто су у водству „Јунака“ били и припадници забрањеног Хрватског сокола, то је овакав маневар франковаца и римокатоличких
идеолога био усмјерен ка обнављању Хрватског сокола под новим именом.33
29
30
31
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Isto, 119–144.
Isto.
АЈ, МП-в.о., ф. 20, Министарство војске и морнарице – Министарству правде, 3. мај 1936.
Isto, 139.
AJ, 71–3-8, Савез Сокола Краљевине Југославије – Министарству физичког васпитања
народа, 9. фебруар 1937.
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Правник и историчар Хрват Фердо Чулиновић писао је о оснивању „Легије рада“ у јуну 1935, а основали су је, како је он писао „великохрватски профашистички елементи из Загреба, са циљем да она, по узору на сличне фашистичке организације, окупи великохрватске профашистичке елементе, како би могли
развити организирану акцију против Југославије“. „Легија рада“ је имала циљ
да организује тзв. постројбе рада које су имале проводити пропаганду хрватског
национализма, фашизма и антикомунизма. Како наводи Чулиновић, та наводна
„добровољна радна служба“ требало је да представља језгро будуће „ударне организације“ за ослобођење Хрватске.34
Југославенски националиста – унитарни либерал др Нико Бартуловић
писао је крајем 1937. о сукобима идеолошких противника у Хрватском народном покрету. Прије свих, Римокатоличка црква је „узела себи за циљ да читав
католички живот стави под своју контролу, затим, да читав хрватски народни
покрет, вођен од др Мачека, подреди својим прохтевима, и коначно да у самој
државној политици буде онај језичац на ваги који ће шуровати час са крајњом
опозицијом, а час са сваким режимом, изнуђујући од једних неограничену слободу рада у широким хрватским слојевима, а код других законе и уговоре, који
ће их учинити привилегованим и свемоћним. А сем тога, ширење мржње и неповјерења између Хрвата и Срба, њихов је нарочити специјалитет, каквог не показују католици ни у једној другој земљи, а који је туђ најосновнијим начелима
хришћанске науке“.35
Клерикалци су испољавали агресивност према СДК од времена њеног
оснивања, нарочито према српском СДС-у. Међутим, од друге половине тридесетих година напади постају ултимативни, па је и сам Обзор морао констатовати да су клерикалци „прешли начелни оквир“ јер се до тог времена идеолошка
полемика водила око опћих питања клерикализма и либерализма, те фашизма
и демокрације. Почела су се покретати „конкретна питања“ у стилу клерикалне
Хрватске страже која је тврдила да СДС може да буде само српска странка, те
да у њој нема мјеста за Хрвате. Хрватска стража је констатовала да СДС може да буде само партнер ХСС-у, или њен савезник у борби против београдског
централизма, али никако равноправан фактор у одлукама које се тичу Хрватског
народног покрета. С друге стране, либерални Обзор подсјетио је Хрватску стражу да је у вријеме када је стварана СДК (1926/27), и клерикална Хрватска пучка
странка, коју је водио Шимрак, водила борбу против Стјепана Радића и СДК.36
Нико Бартуловић је закључио да је жеља Хрватске страже и клерикалаца
да ХСС „што више изолира од напредних, демократских и либералних утицаја,
да је што више отргне од било каквог додира са српским, српско-хрватским или
југославенским скупинама; па да онда може што лакше да је сасвим клерикализира, или ако то не би ишло, да је што лакше разбије и да што већи део отме за
себе... У броју од 16. новембра најодлучније пориче ’Обзорову’ тврдњу да ’кул34
35
36

F. Čulinović, Jugoslavija između dva rata, knj. II, Zagreb 1961, 109.
N. Bartulović, Sukobi između grupa u Hrvatskom narodnom pokretu, Javnost, br. 47, 20. novembar 1937, 884–885.
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турна идеологија ХСС није увијек у складу са идеологијом организираних хрватских католика, који у културним питањима имају своје посебно гледиште“.
Бартуловић је истицао да клерикалци неће мировати, јер је „борба против СДС
само дио њихове опште борбе против либерализма и демокрације код Хрвата,
због чега су се толико залагали за конкордат и због чега се стварају ’скомови’
у циљу да парирају рад групе гг. Херцега, Мишкине, Бићанића, Крањчевића и
осталих либералаца у Мачековом покрету“.37
Смиривање активности Хрватског народног покрета наступило је послије споразума Мачека и вођа Удружене опозиције (Демократска странка, Земљорадничка странка, „остаци“ Радикалне странке) у Србији у октобру 1937;
организације ХСС су мање агресивне у ишчекивању да ће се, према Мачековим
упутствима, постићи политички и државни споразум са Београдом у смислу
стварања засебне хрватске територијалне јединице. То је и остварено стварањем
Бановине Хрватске 1939. године. Франковци и клерикалци и даље су несмањеном жестином настављали борбу за потпуно независну клеронационалну антилибералну Хрватску.
Од средине 1930-их година, захваљујући измјењеним идеолошким и политичким приликама у Европи и Краљевини Југославији, код Срба су се у већој
мјери почеле појављивати антилибералне организације и покрети. Први наговештај нових идеолошких кретања дао је смедеревски адвокат Димитрије Љотић.
Због израженог југославенства он није подржавао владу Милана Стојадиновића,
која је направила извјестан антијугославенски заокрет преко политике Југославенске радикалне заједнице, у коју су, поред дијела радикала били укључени елитни
представници словеначких „клерикалаца“ Корошеца и муслимански аутономисти
Мехмеда Спахе. У намјесничком раздобљу Љотић је пактирао са опозиционим
„шестојануарцима“, унитарним либералима, у заједничкој борби против режима
М. Стојадиновића. Југославенски Соколи, као ортодоксни унитарни либерали и
противници режима Милана Стојадиновића, изражавали су одређену подршку
политичком покрету Д. Љотића због његовог југославенства.
Према идеолошкој концепцији њемачког нацизма и италијанског фашизма, владајући европски поредак, заснован на идеологији грађанског либерализма, морао је бити збрисан. Ново време тоталитаризма требало је да уништи
„плутократски идеолошко-политички савез јеврејског капитала и либерализма,
оличен у слободном зидарству“, како би се провела „праведнија“ привредна и колонијална светска прерасподјела. Хитлеров позив на ликвидацију плутократије
(„капиталистичке међународне клике јеврејства и слободног зидарства“) прихватиле су ревизионистичке земље и земље отпаднице од либерализма. Тоталитарна
нацифашистичка идеологија ширила је јак утицај на рачун дефанзивне идеологије грађанског либерализма, која је у свим земљама наклоњеним Осовини просто
нестајала са лица земље. Политички и државни врх Краљевине Југославије био
је присиљен да, по угледу на околне земље фашистичког блока, истим примјером задовољи апетите Италије и Њемачке.
37
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Постепено потискивање носилаца идеологије грађанског либерализма
наступало је доласком кнеза Павла на мјесто суверена, а према неким изворима
и литератури то је почело још за живота краља Александра послије његове спољнополитичке преоријентације крајем 1933. и током 1934. Споразум ЦветковићМачек из августа 1939, осим федерализације државног, политичког, привредног
и културног живота, означио је даље јачање антилибералних идеолошких тенденција у Краљевини. Агонија некад доминантне идеологије трајала је до љета 1940,
када јој је смртни ударац задала нова идеолошко-политичка клима у Југославији
створена француским поразом и њемачким супериорним вођењем рата.
Тенденције државне фашизације нарочито су се јављале од прољећа
1940. када је државни и политички врх Југославије, захваћен страхом од њемачке војне силе, „идеолошки капитулирао“ и тиме био принуђен да спроводи идеологију „новог времена“, одбацујући у све већој мјери „остатке либерализма“
из државног, политичког, привредног и културног система. Разбијање масона и
Сокола, оптужбе владине пропаганде да су све југославенске националне институције и организације заражене клицом масонског либерализма, у исто време су
означиле крај доминације идеологије грађанског либерализма.
Дух идеолошке нацифашистичке мобилизације распламсавао се током
1940. године. Погодна клима, створена пропагандним написима у антилибералној
штампи, допринијела је бржој идеолошкој и државној преоријентацији у правцу
фашизације земље. „Лов на вјештице“ у лику масонства и јеврејства почињали
су Нови Балкан и Време, преко идеолога „српског корпоративизма“ Крсте Цицварића и Словенца др Данила Грегорича. Они су написима у својим листовима настојали да у јавности припреме терен за увођење корпоративне привреде и расне
законске регулативе. Директор новооснованог Новог Балкана, Крста Цицварић,
покренуо је у мају 1940. јавну хајку на Јевреје. Либералне институције и појединци почели су добијати јеретичка обиљежја. „Почетак нове епохе“ за Крсту
Цицварића био је 22. јули 1940, дан када је чланком Д. Грегорића започела борба против масона, као носилаца идеологије грађанског либерализма. Осим на
масоне, као централу идеологије грађанског либерализма, у Југославији су почели напади и на остале носиоце интернационалног либерализма (југославенске
политичке партије и југославенске националне организације), под оптужбом да
су им водства у масонским рукама. Због изражене антилибералне климе у Краљевини Југославији током 1940–41. године, масони су морали да обуставе организовани рад. Пред очекиваном одлуком распуштања слободнозидарских ложа
од стране државних власти, управно вијеће Велике ложе Југославије донијело
је 1. августа 1940. одлуку да се обустави свако дјеловање масона и да се ликвидирају све подручне ложе на територији Југославије.
Бан Бановине Хрватске Иван Шубашић донио је 14. августа 1940. одлуку о распуштању свих ложа слободних зидара на подручју Бановине. Као разлог
распуштања, у одлуци је наведено да „ово друштво није у могућности да извршава свој, правилима одобрени дјелокруг, независно од страног утицаја па је исто,
с обзиром на неутрални став наше државе у данашњим европским приликама,
у интересу државног поретка ваљало распустити“. Одлуком бана заплијењена
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је имовина масонске ложе, а њена архива запечаћена. Поводом ове одлуке бана
Ивана Шубашића, Хрватски дневник је у броју од 15. августа 1940. изнио став
политичког водства Хрватске сељачке странке: „Хрватска сељачка странка, као
странка цијелог народа (хрватског – Н. Ж.), односила се негативно према једном
покрету чији циљеви прелазе тежње једног народа, који добија смјернице свог
рада из иностранства и који се, према томе, ако је то у интересу његове интернационале, организује противно тежњама свог народа, што је хрватски народ тешко
осјећао. Хрватски народ се није могао сагласити са тежњама оних слободних
зидара који су често у нашим крајевима били носиоци противнародних режима“. При томе је Хрватски дневник мислио на Хрвате и Србе унитарне либерале
(југославенске националисте) који су били утицајни у свим режимима до 1935.
односно до успостављања намјесничког режима кнеза Павла, који је направио
одређен идеолошко-политички заокрет у антилибералном правцу.
Масони у Хрватској представљани су као ствараоци и носиоци бивших
диктаторских режима Петра Живковића, Николе Узуновића, Богољуба Јевтића,
режима који су „много зла нанијели хрватском народу“. У ствари, ове личности
су припадале слободнозидарској братији. Загребачки лист др Жиге Шоле оштро
је писао против масона због „великосрпске хегемоније“, тражећи да хрватска јавност подигне оптужницу против себичног и антихрватског рада свих ложа, „јер је
познато да ниједан масон не може припадати своме народу већ само међународној
тајној организацији. Или је масон или је Хрват“. Шола је наступао са позиције
браниоца идеологије ватиканског римокатолицизма и као противник „разорног
начела из 1789. године (година почетка Француске револуције и рођења либерализма – Н. Ж.) у коме се више не пита ни за вјеру ни за националну припадност,
већ се само омогућава уплив туђинаца који имају своје тајне планове. Не може
се истовремено марширати под заставом ложе и њеним симболима и остати вјеран геслу ’вјера у Бога и сељачка слога’, јер се у ложи не налазе сељаци и сиротиња, а и Бог је из ње искључен... Крајње је вријеме да се распусте масони, не
само ради социјалног мира у Хрватској него, још више, ради угледа Хрватске у
иностранству (пред поклоницима идеологије новог фашистичког поретка – Н.
Ж.)“. Франковци су са посебним задовољством примили одлуку банске власти
о распуштању масона у Хрватској. Франковачка омладина је, још прије објављивања одлуке у штампи, илегално штампала и растурала летке – спискове свих
слободних зидара у Хрватској.
Уочи Другог светског рата дошло је до зближавања фашистичке и римокатоличке клерикалне идеологије због потребе јединственог иступа према њиховим идеолошким антиподима – либералима и комунистима. С друге стране,
југославенско комунистичко руководство низ година је водило борбу на државном плану против државних либералних националних институција и организација, поистовјећујући их са фашистичким организацијама. Од Орјуне, Народне
одбране, па до Четника, Сокола, фашистички предзнак је био основна ознака
свих ових организација. Међутим, од јесени 1938, под утицајем вањскополитичких догађаја у Аустрији и Чехословачкој, евидентно је зближавање либералних
Сокола и Скаута са комунистима на народнофронтовској основи.
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Идеолошку кампању „југототалитаризма“ влада Цветковић-Мачек санкционисала је законским прописима чији је циљ био остварење институционалног
преображаја друштва на нацифашистичкој основи. Због неконсолидоване нације
и федерализиране Југославије (издвајање Бановине Хрватске у corpus separatum),
не може се говорити о једном државно-интегралном концепту фашизације, већ
о фашизацији која је имала парцијално и регионално обележје. Државноправни
положај Бановине Хрватске био је разлог што пројектовани владини корпоративни закони нису у већини случајева важили за ту територију. Међутим, политичко и државно водство Бановине Хрватске исказивало је пуну једнодушност са
централном владом у Београду у прихваћању и примјени расних и фашистичких
закона уперених против Јевреја и масона (унитарних либерала). Власти Бановине Хрватске су накнадним законима проширивале важност ових расних закона
и на територију ове Бановине. Серија расних нормативних аката против Јевреја
почела је 5. октобра 1940. доношењем Уредбе о мјерама које су се односиле на
Јевреје у погледу обављања радњи са предметима људске исхране.
Упркос присилног провођења извјесних идеолошко-политичких концесија према Њемачкој, државне власти нису реализирале добар дио антилибералних
мјера. Антисемитске уредбе и фиктивна забрана рада слободним зидарима остали
су углавном мртво слово на папиру до избијања рата у Југославији. Забрана рада
масонерије, која се због подложности Западу сматрала најважнијим политичким
инструментом Велике Британије, није спроведена у пракси. Ложе су затворене,
али се масонски рад у јавном животу Краљевине Југославије ипак осјећао.
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Nikola Žutić

LIBERALISM AND ROMAN CATHOLICS IN THE KINGDOM
OF YUGOSLAVIA 1918–1941
Summary
Historiography largely neglected the ideological and political proximity of liberalism and clericalism, not only of the epoch of Kingdom of Yugoslavia, but of the epoch of
history of South Slavs in the 19th century. Due to the different political, sociological and
historical interpretations of liberalism, the ideology of global liberalism is also neglected
in the humanities. Historians seldom treated liberalism as an ideological international movement which channeled, and still chancels the main ideas in politics, economics, religion,
culture, sport and other aspects of social life. Such connections were researched by Fedor
Nikić, legal scholar and liberal ideologue, in regards to the Orthodox clericalism in Vojvodina. Some decades ago, Croatian historian Mirjana Gros had set basis for future research
on “Liberalism and clericalism in Croatian history of 19th and 20th century.”
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Институт за савремену историју
Београд, Трг Николе Пашића 11

UDK 316.72(497.11)''1918/1941''
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СРПСКА КУЛТУРА ИЗМЕЂУ ДВА
СВЕТСКА РАТА*
АПСТРАКТ: Досадашње истраживање културног развоја Срба показује
да је ова тема била на маргинама интересовања домаће историографије.
Културна историја је тек 20-их година прошлог века препозната као посебно поље истраживања, за шта су пре свега заслужни појава и утицај културне антропологије на историографију. Тај тренд је настао у појединим
европским земљама, а посебно значајно средиште истраживања културне антропологије последњих година јесте Центар за историју југоисточне
Европе Института за историју у Грацу, који се иначе и бави темама из ове
области на подручју југоисточне Европе.

У Србији је до сада покренут само један свеобухватан пројекат за презентацију културне историје Срба у целини, у оквиру „Пројекта Растко“. Тај пројекат
је резултирао књигом прегледног карактера у којој је на сажет начин приказан
историјат појединих уметничких грана и културних области од досељења Срба
на Балкан до данас.1 Када је реч о култури у периоду између два рата, у последњих десет година у нашој историографији објављено је неколико књига које разматрају ову тему из различитих аспеката.2 Читалац који жели да стекне увид у
главне токове културне историје Срба упућен је углавном на поједине синтезе
и монографије из разних области уметности, као што су ликовне уметности, музика, књижевност, филм, позориште. Неки од тих радова су врхунска дела, на
пример Историја српске књижевности Јована Деретића, која је доживела неко*

1
2

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
Срећко Јовановић, Огњен Лакићевић, Павле Ивић, Историја српске културе, Београд
1994.
Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, Београд 1997;
Радина Вучетић Младеновић, Европа на Калемегдану. „Цвијета Зузорић“ и културни
живот Београда 1918–1941, Београд 2003; Ранка Гашић, Београд у ходу ка Европи. Културни утицаји Британије и Немачке на београдску елиту 1918–1941, Београд 2005.
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лико издања, или Српско сликарство 1900–1950 Лазара Трифуновића из 1973.
Међутим, недостаје дело синтетичког карактера о овој изузетно значајној теми.
При томе, дефиниција културе и културне историје још увек остаје отворена. Зато овде под културом подразумевамо духовно стваралаштво у најширем смислу,
које обухвата уметност и науку.
Период између два светска рата, такође релативно мало проучаван у домаћој историографији, изузетно је динамичан и сложен сегмент српске историје.
То је време када српски народ улази на европску сцену, не само дипломатску и
привредну, чији је део био још од стицања независности 1878, а у ограниченом
виду и од стицања аутономије у оквиру Османског царства 1830, већ и на културну. Културни правци и стремљења који се појављују код Срба после 1918. године,
сада у саставу нове државе, Краљевине СХС/Југославије, готово се у потпуности
поклапају са онима који су постојали у Европи. Штавише, реч је о тенденцијама
које су и у самој Европи биле нове, што значи да није био у питању културни
трансфер, већ истовремена појава истих тежњи произашлих из заједничког искуства Првог светског рата. То искуство рата и емиграције у правом смислу је било
интернационално и масовно, што га чини битно различитим у односу на културне контакте и утицаје мирнодопских периода који су углавном ограничени на
друштвену елиту. Модернизација и урбанизација на нашим просторима добила
је тада значајан подстицај проширењем државне територије, што је омогућило
интензивне контакте између различитих културних средина, из потпуно другачијих државноправних целина и културних миљеа. Београд тада постаје стециште
интелектуалаца и уметника из свих крајева земље. Без обзира на њихову националност и порекло, они су својом делатношћу у овој средини постали део српске
културе, као што су били део и других култура из којих су потекли.
У области књижевности, музике, архитектуре, ликовне, позоришне уметности и науке, српска култура је управо у међуратном периоду постигла врхунске
домете. Домаћи филм, као медиј и уметност (како је био правилно схваћен од
великог броја интелектуалаца ентузијаста), доживео је тада прве кораке и увео
нашу културну средину на велика врата у свет модерности. У даљем тексту задржаћемо се на представљању главних токова који су обележили српску културну
историју овог периода.

Обнова и оснивање институција културе
У новом државном оквиру Краљевине СХС српске институције културе
требало је да буду обновљене после ратних разарања, а затим да наставе рад у
новим условима динамичног развоја увећане државе. Од значајних институција културе и науке обновљен је рад Народног позоришта, приватног позоришта
Бране Цветковића, Оркестра Краљеве гарде (под управом Станислава Биничког),
Академије наука, као и Техничког, Правног и Филозофског факултета Универзитета у Београду.3
3

Стана Ђурић Клајн, Музички живот у граду између два рата, у: Историја Београда, III,
Београд 1974, 398–409; Владета Тешић, Школство у Београду, у: Историја Београда, III,
Београд 1974, 307–319, 315.
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Народно позориште је из рата изашло у рушевинама. Било је потребно
четири године (до 1922) да зграда на тадашњем Позоришном тргу буде обновљена. Позоришне представе, али и друге приредбе – биоскопске пројекције,
балови, концерти – одржавани су од 1918. у сали хотела Касина. Рад Народног
позоришта био је обновљен снагама руских емиграната (глумац Јуриј Ракитин
и сценограф Леонид Браиловиски), и позоришних радника који су потицали из
крајева бивше Аустро-Угарске или су били школовани у средњоевропском културном кругу – редитељи Михаило Исаиловић, који је пре рата био немачки
глумац, сликар Јован Бијелић, који је студирао у Кракову (пореклом из Босне),
Велимир Живојиновић Масука, који је студије допунио у Немачкој. Сама зграда
је обновљена средствима немачких репарација. Ангажовани су даровити редитељи, сценографи и костимографи. Нушић и Крлежа су тада били писци који су
владали београдском сценом. Управник Милан Предић се трудио да ухвати корак са европским тенденцијама. Довео је из Загреба веома талентованог Бранка
Гавелу за директора Драме. Извођени су класици, велики писци новијег времена
и савременици, у свету и код нас. Комади са певањем и лаке комедије и даље су
биле популарније, мада је извођачки ниво знатно подигнут. Позориште је неговало традицију глумаца – редитеља, међу којима су били Михаило Исаиловић,
Бранко Гавела, Раша Плаовић, Мата Милошевић. Велики професионални редитељи били су Јосип Кулунџић и Бојан Ступица. Долазили су и страни редитељи
– Руси Вера Греч и Поликарп Павлов, као и немачки Јеврејин Ерих Хецел, један
од најбољих европских оперских редитеља тог доба. Значајан костимограф, који
је много подигао ниво представа, била је Милица Бабић-Јовановић. Ниво глуме
је такође постао знатно виши.4
Настајале су и нове институције, у оквиру старих и изван њих. Народно
позориште је 1920. године добило Оперу, а убрзо и Балет, као и Глумачко-балетску
школу. Јануара 1920. отворена је сцена код Мањежа, коју су у почетку користили
сви ансамбли (до пресељења у зграду на тргу). Касније је ту извођен популарнији репертоар, али и драме Бернарда Шоа и Чехова. Нове институције биле су и
Удружење пријатеља уметности „Цвијета Зузорић“ (основано 1922)5, Београдска
филхармонија (1923), Коларчев народни универзитет (1932), Музеј кнеза Павла
(1936), Музичка и Ликовна академија (1937), приватно позориште Душана Животића, као и Уметничко позориште, које је основано пред Други светски рат, а
представе је давало у згради Коларчевог универзитета и на летњој позорници на
Калемегдану. Београдски универзитет је после Првог светског рата такође организационо обновљен и проширен – основани су Медицински, Пољопривредни
и Богословски факултет (1920), Ветеринарски (1936) и Економско-комерцијална
висока школа (1937), која је до тада постојала само у Загребу.
Основани су и оркестри Музичког друштва „Станковић“ и Симфонијски
радио оркестар (после оснивања Радија, 1929). Осим Београдске филхармоније,
са великим диригентима Стеваном Христићем и Ловром Матачићем, као и Ор4
5

Милан Ђоковић, Народно позориште од 1918 до данас, у: Историја Београда, III, Београд
1974, 361–367.
О овом удружењу видети: Радина Вучетић-Младеновић, Европа на Калемегдану. „Цвијета Зузорић“ и културни живот Београда 1918–1941, Београд 2003.
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кестра Краљеве гарде, то је већ био респектабилни број музичких ансамбала.
Међутим, како је број професионалних музичара био релативно мали (иако је у
то време аматерско музицирање било веома популарно и раширено у српским
грађанским круговима), исти музичари свирали су у више оркестара. Поред гостовања страних диригената и извођења страних дела, Београдска филхармонија је одгајила талентоване домаће диригенте, Михајла Вукдраговића, Предрага
Милошевића и Војислава Вучковића, и извела велики део домаћег симфонијског
репертоара.6
Први управник Народног позоришта после Првог светског рата, Милан
Предић, изградио је чврсте основе Опере, Драме и Балета. Улога руских уметника – емиграната и овде је била изузетно велика, посебно у балету (шеф балета и
примабалерина Јелена Пољакова, Нина Кирсанова и Маргарета Фроман). Први
директор Опере био је Станислав Бинички, а од 1924. до 1935. Стеван Христић,
један од највећих српских композитора 20. века. Тада су били ангажовани велики диригенти, Крешимир Барановић, Иван Брезовшек, Ловро Матачић, Предраг
Милошевић. Репертоар је проширен на руску класику и на савремени балет, а
пристигла је нова значајна генерација оперских солиста – Бахрија Нури Хаџић,
Анита Мезетова, Меланија Бугариновић, Владета Поповић, Жарко и Никола Цвејић. Изузетна извођачка достигнућа београдска Опера је постигла у другој половини тридесетих, када су са стране дошли чувени диригент Јосип Кулунџић и
оперски режисер Ерих Хецел, чије су поставке представљале врхунске домете
на нашој сцени.7
Научне институције су одржале континуитет у персоналном и институционалном погледу. Већина српских научника после 1918. налазила се у средњем
животном добу, па је и у новој држави и новим околностима пренела своје искуство и праксу из ранијег периода. У младој генерацији научника и интелектуалаца било је много оних који су током рата завршили школовање у иностранству,
углавном у Француској. Та чињеница је такође значајна за српску интелектуалну
историју међуратног периода, која развијала под јаким француским утицајем. У
институционалном погледу, наука је била потпуно концентрисана у две институције, Академију наука и Универзитет, који су потпуно обновили рад после 1918.
То су биле конзервативне установе, које су наставиле да раде по истим принципима на којима су и основане. Академија је била активнија на плану издаваштва.
Објављивала је научне резултате у угледним публикацијама – Глас, Споменик,
разни зборници (за историју, језик и књижевност), групе историјских и етнографских извора (стара српска грађа, бечки архивски списи о Првом српском устанку, дубровачки акти и повеље, Ерлангенски рукопис који је објавио Г. Геземан).
Објављивала је и мемоаре и преписку политичара из 19. века. Академија у то
време није била истраживачка институција, јер није имала институте са стално
запосленим научницима. Организовала је поједине истраживачке подухвате, али
само повремено.8
6
7
8

С. Ђурић Клајн, н. д., 400–402.
Исто, 408; М. Ђоковић, н. д., 365.
Радован Самарџић, Наука у Београду 1918–1941, у: Историја Београда, III, Београд 1974,
320–335.
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Београдски универзитет је имао посебан значај, као наставна и научна институција. Ovaj универзитет се није много разликовао од осталих високих школа
у Европи тог доба, како у погледу организације, тако и у погледу научног нивоа
наставника. Имао је врло разгранату делатност, много семинара, одсека, лабораторија, завода, што је омогућавало велику специјализацију кадрова. Између два
рата Универзитет се ширио, подизао нове зграде и отварао нове институте, семинаре, библиотеке и лабораторије, и поред недовољних средстава које је добијао
од државе. Медицински, Фармацеутски и Технички факултет су се брзо развијали, а највећи углед у то време имали су Филозофски и Правни факултет.
Научни кадар Универзитета, посебно старије генерације, био је углавном
школован у иностранству. Ови научници су из страних центара пренели су научне традиције и веома успешно их пресадили у домаћу средину. Готово у свим
гранама науке тада су постигнути значајни резултати. Радови наших научника
објављивани су у иностранству, они су учествовали на семинарима, симпозијумима, држали предавања у иностранству, вршили размену публикација, били
чланови светских асоцијација. Београдски универзитет је имао значајно место у
светској науци и по томе је представљао и значајан културни чинилац у друштву.
Посебни општекултурни значај Универзитета био је у томе што су универзитетски радници популарисали науку, подстицали културно деловање у друштву и
ширили круг корисника ових вредности. Држали су јавна предавања, писали популарне брошуре, фељтоне, чланке и приказе у дневној штампи. Наставу су држали и на Коларчевом народном универзитету и другим културним трибинама
у Београду и широм земље. После 1918. порастао је број жена школованих на
универзитету (од 13% на почетку до 22% на крају периода, пред Други светски
рат), чиме је Универзитет допринео женској еманципацији.9
Српска наука међуратног периода достигла је изузетне домете на пољу
византологије, археологије и историје уметности, етнологије и антропогеографије, античких студија, опште лингвистике и проучавања савременог српскохрватског језика, науке о књижевности, права, али и природних наука – хемије, ботанике, зоологије, метеорологије. Постигнути су изузетни резултати у прикупљању,
проучавању и објављивању етнографске, лексикографске, историјске, правне
и књижевне грађе. Интелектуална остварења тог периода спадају у најсјајније
странице новије српске историје.

Појава нових праваца – авангардна уметност
Српска уметност између 1918. и 1941. обележена је бурним догађањима на пољу нових уметничких праваца, који су упутили изазов традиционалном
схватању уметности. Иако су та дешавања била ограничена на релативно узак
круг уметника и интелектуалаца и нису успела да остваре комуникацију са широм публиком, њихов значај је првенствено у томе што су настала истовремено
са сличним токовима у европској уметности. Београд је двадесетих година прошлог века постајао значајан политички, привредни и културни центар. Замах у
9

Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије, III, Београд 1997, 339–371.

Српска култура између два светска рата

167

развоју трговине и индустрије и значајна улагања у инфраструктуру стварали су
услове за развој уметности. У међуратном периоду овде је деловало више од 500
ликовних уметника из свих крајева државе.10 Ново раздобље у српској уметности
започело је симболички отварањем Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“ на
малом Калемегдану, који је постао форум за пропагирање модерне уметности
у сликарству, музици и књижевности. Ради промовисања авангардних покрета,
српски писци, сликари и музичари оформили су 1919. године разнородну „Групу уметника“. Заједничко уверење било им је да стоје пред новим временом које
треба изразити новим уметничким стилом.
Нове тенденције и уметнички правци који се јављају 1920-их година могу се свести под заједнички назив „експресионизам“. Овај покрет појавио се у
Немачкој, средњој и северној Европи пре Првог светског рата, а после рата је
доживео врхунац. Био је заступљен у сликарству, музици и књижевности, а карактеристичан је по субјективном приступу уметника свету, тежњи ка откривању нагонских сила у човеку и повратку слободи изван цивилизације. Модернистичке тенденције у српској уметности јављају се управо у поменутим гранама,
као и у архитектури.
За српско сликарство међуратног доба карактеристично је континуитет
са предратним периодом, када се модерна појављује и у нашој уметности. Српски сликари модернисти произашли су из прве домаће уметничке школе, коју је у
Београду држао словачки сликар Кирило Кутлик, од 1895. до смрти 1900. године,
када су је преузели Риста и Бета Вукановић. Они су се тада, на прелазу векова,
супротставили академском, реалистичком стилу (чији је представник био Урош
Предић) и одлазили у Минхен на усавршавање у атеље Антона Ажбеа. Тамо су
примили утицаје сецесије, а посредним путем и импресионизма. Светлост и
„plain air“, као карактеристике модерног покрета у сликарству, представљали су
и одлике српског сликарства младе генерације, која је била заустављена ратом.
Српски импресионисти постигли су изузетан ниво и поставили темеље српског
сликарства у наредним деценијама.11 Један правац, експресионистички и фовистички, води од Надежде Петровић, а други, импресионистички, који је довео
до интимизма и тзв. поетског реализма, од Косте Миличевића.
Двадесетих година у српском сликарству дошло је до преламања између
ранијих тенденција импресионизма и сецесије, с једне, и експресионизма и интимизма, с друге стране, који ће доживети врхунац у следећој деценији.12 Париз
постаје нови центар у који одлазе српски уметници, мада је старија генерација
још увек под утицајем Минхена. Низ уметника проводи време у атељеу Андре
Лота у Паризу, од кога су преузели тзв. умерени кубизам, па је тако, посредно,
Сезанов утицај стигао у српску средину. У Лотовом атељеу усавршавали су се
10
11
12

Станислав Живковић, Ликовне уметности у Београду до 1941, у: Историја Београда, III,
Београд 1974, 377–380.
Српски сликари импресионисти били су: Милан Миловановић, Милош Голубовић, Живорад Настасијевић, Надежда Петровић, Видосава Ковачевић, Коста Миличевић и други
(С. Живковић, н. д., 388–390).
С. Живковић, н. д., 388–390.
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Сава Шумановић, Момчило Стевановић, Зора Петровић, Сава Рајковић и многи
други. Јавља се нови, „монументални стил“, потискује се боја а истиче тон, док
форма постаје знатно пластичнија. Ипак, у српском сликарству тада постоји читава палета утицаја – од ренесансе, француског класицизма, преко Кандинског
и експресионизма. У другој половини треће деценије, дошло је до окретања од
Сезана и кубизма према Ван Гогу, фовистима, Руоу и Бонару, а експресионизам
је нашао свој израз у колоризму. Нову тенденцију представља и појава ликовне
критике и уопште писање о уметности, што није било типично за епоху импресионизма. Идеали двадесетих година су били теоријске природе, што је изазвало
праву поплаву прогласа и манифеста.13
Тридесетих година преовладао је експресионизам боје, а главни представници српског сликарства били су поново блиски утицајима средње Европе, тј. центара у Будимпешти, Прагу и Кракову. Експресионистичкој струји у том периоду
припадају Милан Коњовић и Сава Шумановић, као најзначајнији представници,
али и Петар Добровић, Игњат Јоб, Бранко Поповић, Вељко Станојевић, Никола
Бешевић, Лазар Личеноски. Јавља се и друга струја, названа интимистичком (поетски реализам), која негује углавном жанр мртве природе, портрета и ентеријера. Њој припадају Марко Челебоновић, Марино Тартаља, Коста Хакман, Мило
Милуновић, Петар Лубарда, Пеђа Милосављевић, као и представници млађе генерације, Недељко Гвозденовић и Иван Табаковић. Група „Десеторица“, која се
појављује пред Други светски рат, такође наставља традиције импресионизма.
Међутим, у том периоду јавља се нова тенденција, тзв. ангажована уметност, у
виду надреализма и социјалне уметности. Такво усмерење су имали углавном
уметници левичари и антифашисти, чији ангажман постаје нарочито активан у
другој половини тридесетих година – Ђорђе Андрејевић Кун, Мирко Кујачић,
Моша Пијаде, Радојица Ное Живановић.14
После Првог светског рата, под утицајем контаката са уметницима из нових крајева државе, у српској уметности је више почело да се развија вајарство,
које у Србији није било традиционално заступљено. Пре 1918. у Србији су била
активна само три вајара, сви школовани у иностранству (Петар Убавкић, Ђорђе
Јовановић, Симеон Роксандић). Они су се бавили искључиво монументалном
скулптуром. Када је Ђорђе Јовановић непосредно после рата постао управник
уметничке школе, отворено је и одељење за вајарство. На прекид са академизмом
и појаву модерних тенденција у вајарству посебно је утицао ауторитет Ивана Мештровића у српским уметничким и интелектуалним круговима. У међуратном
периоду неколико вајара оријентисаних ка експресионизму и кубизму дошло је
у Београд. Били су то Тома Росандић, који је 1937. изабран за првог ректора Академије ликовних уметности, француски ђаци Сретен Стојановић и Ристо Стијовић, као и прашки ђак Петар Палавичини.15
У музици међуратног периода нове тенденције је такође представљао експресионизам, у лику тзв. прашке школе. Млади српски композитори школовани
13
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15
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у Прагу (Љубица Марић, Драгутин Чолић, Војислав Вучковић, Станојло Рајичић,
Миховил Логар и Предраг Милошевић) били су под потпуним утицајем нових
токова, са центром у Бечу. У својим првим радовима били су заинтересовани
за импресионизам и неокласицизам. Касније, у основи њиховог стила лежао је
утицај Нове бечке школе, Шенбергове додекафоније, полутонски систем Алојза
Хабе, Хиндемитов концепт структуре и атоналност. Они су представљали авангардне тенденције у српској музици али су живели ван земље, тако да су многа
њихова дела изведена у иностранству, или нису уопште била изведена. Према
томе, њихов утицај на главне токове развоја српске музике није био велики. Већина представника овог правца, међутим, наставила је да делује после 1945.
Књижевност је грана уметности и интелектуалног рада која је традиционално била највише заступљена у српској средини. Нове тенденције и покрети
снажно су продрли у ову област после 1918. године. После Првог светског рата
није дошло до једноставног оживљавања некадашњих праваца, већ до раскида
са прошлошћу. Ранији ауторитете, Богдана Поповића и Јована Скерлића, одбацила је већина представника нових праваца. Српска књижевност између два рата
била је потпуно у европским токовима. Динамизам друштвених кретања пренео
се и на књижевност. Двадесет година појавила су се три нова књижевна покрета: експресионизам, надреализам и социјална литература. Двадесете и тридесете
године представљају исте периоде у друштвено-историјском смислу, али када је
реч о уметности, у питању су два сасвим различита периода. У првом периоду
преовладавао је антитрадиционалистички, авангардни, модернистички модел, а
у другом – реализам и друштвена ангажованост.16 Нови покрети су почели да се
окупљају око модернистичких писаца од пре 1914. Носиоци покрета Модерне у
књижевности били су писци рођени деведесетих година 19. века – Тин Ујевић,
Станислав Винавер, Десанка Максимовић, Иво Андрић, Милош Црњански, Милан Богдановић, Момчило Настасијевић, Растко Петровић. Идеолошки носилац
тог покрета била је Југословенска национална омладина. Континуитет са модернистичком епохом с почетка 20. века представља и чињеница да је један од
њих, С. Винавер, био аутор Манифеста експресионизма. После 1918. основни
тон српској књижевности дали су повратници из рата: Душан Васиљев („Човек
пева после рата“), Црњански (Лирика Итаке, Дневник о Чарнојевићу), Драгиша
Васић. Њихова дела исказују протест против рата и грађанског поретка. Иако у
почетку револуционарно настројени, неки од њих су тридесетих година направили заокрет ка десници (Васић и Црњански).17
Сви покрети који се јављају у српској књижевности од 1918. до 1929.
године (под локалним називима: суматраизам, хипнизам, зенитизам и сл.) заправо спадају у експресионизам. Овај покрет у књижевности се надовезује на
романтизам, који је такође немачког порекла и са којим има доста додирних тачака (ирационализам, снови, онострани свет, субјективни доживљај, мистика).
Супротстављен је реализму, као претходном правцу, по томе што одражава лирски космополитизам, насупрот регионализму реалистичких писаца 19. века. За
16
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експресионизам у књижевности типично је мешање жанрова, поезије и прозе,
мада је поезија његово основно средство израза. Стилски израз експресионистичке књижевности био је подједнако стран традиционалним писцима и читаоцима,
као и поборницима друштвено ангажоване литературе. Писци експресионисти су
потпуно одбацили класицистички ред и рационализам Скерлића и Поповића.
Прве послератне године прошле су у формулисању нових стилова и настанку различитих манифеста и прогласа. После 1921. развило се више стилова у оквиру књижевног експресионизма. Најекстравагантнији представник био
је Растко Петровић, али је исто тако истакнут и Љубомир Мицић, познатији по
часопису Зенит и покрету зенитизам, него по књижевном раду. Његов часопис
окупио је најважније писце модернисте и огроман број светских уметника. Манифест зенитизма написао је Бошко Токин, један од првих српских експресиониста и писац програмског чланка Експресионизам у Југославији. Око 1922. на
кратко се појавио и дадаизам, кога је пропагирао Драган Алексић.18 Поред ових
представника, појавиле су се и посебне струје, тзв. неопримитивизам и неоромантизам. Неопримитивизам је захтевао повратак народном стваралаштву, што
је пандан захтеву експресионизма за повратак аутохтоном и аутентичном у човеку. Представници су били Момчило Настасијевић, Ранко Младеновић, Владимир
Велмар Јанковић и други. Они су тридесетих година такође скренули ка десници
(часопис XX век Ранка Младеновића, у којем је сарађивао и Настасијевић). Неоромантичари су се позивали на традицију Бранка Радичевића и Лазе Костића.
У њиховим делима присутан је сентиментализам, склоност ка напредним друштвеним покретима, боемство. Представник је Раде Драинац, који је часописом
Хипнос увео још један правац, хипнизам, а уз њега су били Мони де Були, Ристо
Ратковић, Ненад Митров, Жарко Васиљевић.19
Надреализам представља посебан покрет, иако припада модернистичким
струјама. За разлику од експресионизма који је немачког порекла, надреализам
потиче из Француске и у нашој средини се јавља почетком тридесетих година,
као организован покрет (у сликарству и књижевности), мада се надреалисти издвајају и у претходној деценији међу другим модернистичким покретима. Овај
покрет је био део ширег европског покрета надреализма са центром у Паризу.
Непосредни претеча је Гијом Аполинер, који је 1917. први употребио термин
„надреализам“. Надреалисти су захтевали прекид са сваким традиционализмом
и формализмом, са готовим обрасцима. Мистична страна романтизма им је била блиска. Полазна тачка у поступку била је метода аутоматског писања, слободних асоцијација, изведена из психоанализе. Унутрашња реалност је за њих била
стварна, а њен непосредни израз само поезија. Касније је надреализам еволуирао
према радничком покрету, јер је револуцију сматрао основним методом борбе за
свако ослобођење, укључујући и уметничко.20
Српски надреализам је био најизразитији и најорганизованији правац
српске међуратне авангарде. Марко Ристић, Милан Дединац, Душан Матић и
Александар Вучо деловали су и у периоду 1922–1930. у часописима Путеви,
18
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Сведочанства и другим, али тек од 1930. они представљају организовану групу,
којој се придружују Оскар Давичо и Ђорђе Јовановић. Први колективни наступ
имали су у алманаху Немогуће, после чега је наступио низ издања са прогласима. После 1932. група се разишла, а већина чланова је пришла правцу социјалне
литературе. Једно је Марко Ристић остао доследан у заступању надреализма, а
заједно са Мирославом Крлежом био је критичар социјалне књижевности.21
Од 1929. јавља се нови покрет књижевне левице, као супротност авангарди двадесетих година. Носиоци покрета били су лево оријентисани писци
из целе Југославије, а настао је око предузећа „Нолит“ и часописа Нова литература Павла Бихаљија, Отокара Кершованија и Веселина Маслеше. Они су прихватили назив „нови реализам“. Филозофска основа овог покрета био је марксизам и поетика социјалне револуције. За њих је књижевна инспирација била
рад у фабрици и на њиви, затвор, лађа, машина, сиротиште и просјаци. Крајем
тридесетих година покрет није више био уско утилитаран и обухватио је шири
круг лево оријентисаних писаца, бивших надреалиста, Крлежу и његову групу,
умерене модернисте, па чак и неке традиционалисте. Носиоци овог покрета били су, поред поменутих, Ото Бихаљи Мерин, Јован Кршић, Милан Богдановић,
Велибор Глигорић, Ели Финци, Ђорђе Јовановић.22
После Првог светског рата јављају се модерне тенденције и у српској архитектури. Поратни друштвени и привредни услови погодовали су брзом развоју
грађевинарства, а приватно предузетништво је у овом сектору такође доживело
процват. Период између два рата је био одлучујући за преображај Београда од
оријенталне вароши у европски град. У архитектонском смислу за то доба је карактеристична велика разноликост стилова, како на нашим просторима, тако и
у Европи. У тим условима, као одговор на нове и нагло увећане потребе становања у великим градовима, настао је покрет за савремену архитектуру у Немачкој
и Чешкој. Модерни покрет је током двадесетих година у Европи доживео пуну
афирмацију, али се у Србији појавио са закашњењем. У првој генерацији српских
модерниста налазили су се Никола Добровић, Милан Злоковић, Бранислав Којић
и Драгиша Брашован (1887–1965). Директну везу са покретом модернизма остварила је, међутим, тек друга генерација знатно млађих архитеката, Милорад Пантовић (1910–1986), Бранко Петричић (1911–1984) и Јован Крунић (1915–2001),
који су пред Други светски рат радили у атељеу Ле Корбизјеа (1887–1966). Крајем јуна 1928. у Ла Сарау код Лозане основано је Међународно удружење модерних архитеката, ЦИАМ. На сличним основама, 12. новембра 1928. основана је
у Београду „Група архитеката модерног правца“, чији су оснивачи били Милан
Злоковић, Бранислав Којић, Јан Дубови и Душан Бабић. Сва четворица су студирали архитектуру изван Србије. Милан Злоковић је започео студије у Грацу, завршио у Београду, а потом се усавршавао у Паризу, где је студирао и Бранислав
Којић. Јан Дубови је студирао у Прагу, а Душан Бабић у Бечу. Група је основана
да би се путем израде архитектонских пројеката, њиховом реализацијом и јавним наступима, залагала за принципе модерне архитектуре. У време највећег
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успона, група је бројала 18 чланова. Поред оснивача, у групи су били Драгиша
Брашован, Петар (1899–1991), Бранко Крстић (1902–1978) и Момчило Белобрк
(1905–1980). Пре оснивања „Групе архитеката модерног правца“ било је више
покушаја преношења европских узора рационалистичке архитектуре. Крај 1928.
године се, дакле, може сматрати тренутком када се на српској архитектонској
сцени дефинитивно кристализовао модернистички покрет, пре свега оснивањем
„Групе архитеката модерног правца“, а потом и индивидуалним радом снажних
архитектонских личности. Почетком 1929. архитекта Бранислав Којић је објавио
програмски текст модернизма, који је уобличавао нови покрет и нови период у
развоју архитектуре у Србији. Текст је објављен под насловом „Архитектура Београда“ у дневном листу Време. Група је организовала неколико изложби: „Први
салон архитектуре“ 1929. године, „Први Југословенски салон савремене архитектуре“ 1931. и „Други југословенски салон савремене архитектуре“ 1933. године.
Излагала је у Прагу 1930. године. На пролећним и јесењим салонима Уметничког
павиљона „Цвијета Зузорић“ редовно су учествовали оснивачи ове групе – Милан Злоковић, Бранислав Којић, Јан Дубови и Душан Бабић. Априла 1931. у павиљону „Цвијета Зузорић“ отворена је „Изложба немачке ликовне уметности“,
која је значајно утицала на развој модерног покрета у Србији и опредељење архитеката према овом правцу.23 У часопису Архитектура, који је од октобра 1931.
до средине 1934. уређивао Драгутин Фатур, београдски модернисти Б. Којић, Б.
Максимовић, М. Злоковић, М. Белобрк и, нарочито, Н. Добровић имали су запажен публицитет објављивањем својих текстова. Године 1934, после готово шестогодишњег деловања, група је распуштена на иницијативу самих чланова. У
то време градња у Србији, посебно у Београду, добија карактеристике модерне
архитектуре, па овај правац у сваком погледу преовлађује.24

Традиционално и модерно – сукоби и кохабитација
Сукоби и спојеви традиционалног и модерног вероватно чине суштину
културног развоја сваке средине. То свакако није посебна карактеристика српске
културе. Међутим, како историја културе има периоде стагнације и периоде динамике битна одлика сваког динамичног периода развоја је управо дихотомија
између традиционалног и модерног. Међуратни период је један од најдинамичнијих периода у историји српске културе (али и уопште, у историји српске/југословенске државе и друштва), па је у том контексту ова проблематика веома битна.
Традиционално и модерно паралелно живи и повремено се сукобљава у српском
сликарству, музици, књижевности и архитектури. Апсолутни израз модерног у
тадашњој српској култури представљао је филм, као нови медиј и уметност.
У ликовној уметности, после налета авангардних праваца, средином двадесетих година успостављају се два паралелна тока – један традиционалистички,
23
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и други је тежио новим изазовима, различитим од оних из раних двадесетих.25
Тада су у Београд почели да долазе бројни уметници из свих крајева Југославије,
посебно после боравка у Паризу (Марино Тартаља, Игњат Јоб, Мило Милуновић,
Петар Лубарда, Недељко Гвозденовић, Иван Табаковић, Стојан Аралица). У то
време долази до заокрета ка традиционалном сликарству, посебно у радовима
Јована Бијелића и његових следбеника и ученика.26 У трећој деценији биле су
активне групе „Зограф“ и „Облик“, које су представљале поларизацију између
традиционалног и модерног. Група „Зограф“ се залагала за враћање традицији,
а против прихватања свих утицаја са Запада. Међу њеним члановима били су
Живорад Настасијевић, Васа Поморишац, вајар Илија Коларовић и архитекта Богдан Несторовић. Насупрот њима, група „Облик“, основана 1927, тежила је што
бржој интеграцији са уметничким трендовима на Западу. Њу су чинили Бранко
Поповић, Вељко Станојевић, Јован Бијелић, Марино Тартаља, Петар Добровић,
вајари Петар Палавичини, Тома Росандић и Сретен Стојановић.27 Српски експресионизам имао је тада локалне варијације: Васа Поморишац, Иван Радовић
и Вељко Станојевић покушавали су да споје уметност Византије и српског средњег века са културом Запада. Поморишац, као „експресиониста форме“, боравио
је у Лондону и био инспирисан сликарством Вилијема Блејка. Као члан групе
„Зограф“, залагао се за традиционализам. Са друге стране, Вељко Станојевић је,
као париски ђак, био под утицајем кубизма, а Иван Радовић близак футуризму
и кубизму. „Група уметника“, предвођена Петром Добровићем и Сибе Миличићем, стварала је под снажним утицајем Сезана и Андре Лота.28
Када је реч о музичком стваралаштву, у српској музици тог периода било
је композитора традиционалне оријентације (Коста Манојловић, Јосип Славенски), али и оних окренутих у потпуности авангарди (Прашка школа). Међутим,
врхунац српске музике у овом периоду, може се рећи и уопште, представља дело
три композитора – Стевана Христића, Петра Коњовића и Милоја Милојевића. У
њиховом стваралаштву нашле су одјека како традиционалне, тако и нове, импресионистичке и експресионистичке тенденције, као и разноврсни страни утицаји.
Њихово стваралаштво је било потпуно у савременим токовима и на врло високом уметничком нивоу. Они нису били само композитори, већ и музички ствараоци у ширем смислу – диригенти, руководиоци установа, музички критичари
и есејисти, писци уџбеника и истраживачи народне музике. По разноврсности
своје делатности нарочито се истиче Милоје Милојевић. На примеру ова три
композитора најбоље се показује квалитативни напредак који даје успешан спој
традиционалног и модерног.29
Слично се догодило и у српској књижевности међуратног периода. Поред
поменутих нових струја, велики број писаца припадао је тзв. традиционалној,
грађанској књижевности, која се стварала око културних установа – Академије,
25
26
27
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Универзитета, Матице српске. Српски књижевни гласник је био трибина за ове
писце (мада је остављао простор и за модернисте), као и часопис Мисао, који је
само у почетку био модернистички. Овој струји су припадали Бранислав Нушић,
Вељко Петровић, Јован Дучић, Исидора Секулић, Десанка Максимовић, Гвидо
Тартаља и Стеван Јаковљевић. Традиционална критика и есејистика негована је
на Универзитету и Академији наука, а њени носиоци су били браћа Богдан и Павле Поповић, чију традицију су следили Петар Колендић, Ђуро Гавела, Младен
Лесковац и Милан Кашанин.30 Међутим, и овде је врхунац достигнут у делима
два књижевника, Ива Андрића и Милоша Црњанског, за које је карактеристичан
успешан спој традиционалног и модерног. Њихово дело представља врхунске
домете српске књижевности уопште.31
У међуратној српској архитектури реч је такође о еклектицизму и паралелном постојању различитих стилова, традиционалних и модерних. С једне
стране, модернисти су сматрали да архитектура мора следити потребе државе,
друштва и појединца, а да се новим материјалима и конструкцијама мора наметнути целисходност и рационалност. Тако је писао Никола Добровић у тексту
„У одбрану савременог градитељства“. За њега је принцип „l’art puor l’art“ био
антисоцијалан. Ипак, то мишљење нису делили многи други архитекти који су
радили у стилу еклектицизма, академизма и сецесије. Мада је модернизам и у
овој области крајем епохе завладао на нашим просторима, међуратни период у
српском градитељству обележиле су различите тенденције и утицаји, а паралелни живот традиције и модернизма оставио је упечатљив траг на лицу српских
градова, посебно Београда.

Култура модерности – домаћи филм
као нови вид уметности 20. века
Још пре Првог светског рата у Србији је било пионира и ентузијаста
филма. Србија је у том погледу ухватила корак са светом: прва филмска пројекција у Србији догодила се 1896, непосредно после прве светске пројекције филма у Паризу. После 1918, међутим, појавили су се филмофили интелектуалци
– глумци, новинари, писци. Они су схватали филм као уметност, иако државне
структуре тог доба, а и сама публика, нису имали такав однос. Филм је за њих
пре свега био роба, која је служила за забаву публике и пропагандне циљеве државе. Министарство просвете било је заокупљено признатим и традиционалним
уметностима, а филм је био у надлежности Министарства финансија. Међутим,
тада су у Београду снимљени и први домаћи филмови. Основана је Државна радионица за израду филмова при Министарству народног здравља, са задатком
да снима здравствено-просветне филмове. Тако су настале социјалне мелодраме на тему алкохолизма: „Трагедија наше деце“ (1922), „За кору хлеба“, „Грех
алкохола“ и „Доктор Токерама“ (1923). Међутим, већ 1925, Министарство здра30
31
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вља је ликвидирало ову установу због недостатка средстава.32 Двадесетих година у Србији је основано неколико приватних филмских предузећа: „Новаковић
филм“ Косте Новаковића, „Артистик филм“ Андрије Глишића и Зарије Ђокића,
„Адрија Национал“ Ранка Јовановића и Милутина Игњачевића, „Мачва филм“
Славка Јовановића, „Победа филм“ Јосипа Новака. Сви ти филмски ентузијасти
улагали су велика средства у производњу филмова, а снимили су велики број
филмских журнала и документарних филмова, као и неке игране филмове, међу којима има и сачуваних. „Новаковић журнал“ је филмска хроника збивања у
Београду и Србији и данас представља драгоцену историјску грађу за проучавање наше прошлости.
Продуцентu „Новаковић журнала“ Кости Новаковићу припада изузетно место у развоју српског филма. По струци је био фармацеут и власник предузећа „Новаковић филм“, основаног 1928. Снимао је документарне филмове,
углавном о краљевској породици и животу у Београду, а узор му је био амерички забавни филм. Бавио је увозом и дистрибуцијом немих филмова, а у хотелу
„Париз“ отворио је 1929. своју прву биоскопску дворану (био је власник четири
биоскопа у Београду). Снимио је филмове „Краљ чарлстона и веселе купачице“
(1927), „Грешница без греха“ (1928), „Косовски бој“ (1939). Новаковић је био
једини продуцент, редитељ и сниматељ који је у том периоду успео да одржи активност. Напредак у филмском пословању показао се до 1929, када је основано
„Адриа Национал а. д за производњу домаћих филмова“, са укупно 47 акционара. Међутим, предузеће је ликвидирано 1933. због финансијског неуспеха филмова, „Кроз буру и огањ“ и „На капији Оријента“. Типичан пример како је филм
тада сматран за робу представља и случај „Артистик филма“ Андре Глишића и
Захарија Ђокића, основаног 1926, који се бавио дистрибутерским пословима,
прометом техничког материјала и снимањем репортажа по поруџбини. Ипак,
последњи филм снимљен у Београду пред Други светски рат (фебруара 1941),
„Прича једног дана“ редитеља Макса Калмића, показује да је био достигнут известан ниво квалитета у домаћем филму.33
Играни филмови „Све ради осмеха“, „Рударева срећа“ („Победа филм“,
1926), „Краљ чарлстона“ (1927), „Грешница без греха“ (1929) Косте Новаковића
и „Кроз буру и огањ“ (1930) Ранка Јовановића и Милутина Игњачевића доносили су само губитке, те тако ниједан од ових пионира филма у Србији није успео
да одржи континуирану производњу играног филма. Сви домаћи филмови су
доживели финансијски фијаско, због чега су дистрибутери и биоскопи од 1933.
потпуно затворили врата домаћој филмској продукцији. Стање на филмском тржишту Краљевине Југославије било је иначе веома неповољно за домаћи филм:
власници биоскопа били су оптерећени великим порезима, тржиште је било
преплављено јефтиним и добрим увезеним филмовима (америчким, немачким,
француским), а заштита домаћег филма није била организована. Године 1931.
основан је „Југословенски просветни филм“, повлашћено предузеће (добијало
је државне наруџбине) које је до 1941. године снимило много документарних
32
33
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филмова о Југославији, углавном сачуваних, као и Задруга за привредни филм,
која је имала субвенције за документарне и наменске филмове. Југословенски
просветни филм водио је Милан Марјановић, као шеф Централног пресбироа.
Он је био љубитељ филма, па је обезбедио значајне поруџбине од државе. На
његову иницијативу 1931. је донет Закон о уређењу промета филмова који је,
поред осталог, обавезивао дистрибутере и кинематографе да приказују домаће
филмове у одређеном проценту. Био је то велики подстрек за пионире филма у
Србији, и само током 1932. године у Краљевини Југославији снимљено је више
филмова него у целокупном периоду од краја Првог светског рата. Тада је снимљен филм „Са вером у Бога“ Михајла Ал. Поповића, најамбициознији и најуспешнији српски играни филм снимљен до Другог светског рата. Аутор филма
показао је велико познавање филмског израза и истанчан смисао за композицију
филмског кадра. Под притиском иностраних дистрибутера филмова и домаћих
власника биоскопа, 1933. године укинути су параграфи закона који су штитили
домаћи филм, тако да се производња поново свела на малобројне филмске журнале и документарне филмове.34
Тридесетих година филм је постао бизнис, који су финансирали приватни предузимачи и страни капитал. Неколико филмова је направљено за потребе
разних корпорација. Тако је Англо-југословенско петролејско друштво финансирало 1930. године документарни филм о путевима у Југославији, а Јосип Новак
је 1929. снимио филм „Рударева срећа“, по поруџбини власника рудника „Јерма“, који је желео да рекламира своју производњу.35 Француско-југословенско
трговачко друштво у Београду основало је „Француско-југословенски филм“ за
промет француских филмова. Оштра борба за југословенско тржиште вођена је
између америчких и немачких компанија. У Паризу је 1930. филмско тржиште
је подељено између САД и Немачке. Југословенско тржиште је тада припало
немачком „Тобис филму“ из Берлина. Ова кућа је вршила притисак на југословенску владу да дозволи оснивање њиховог монополског предузећа, што јој је
пошло за руком непосредно пред Други светски рат. Тако је 1939. године основан „Тесла филм д. д.“ за оснивање, уређење, вођење и преузимање постојећих
југословенских кинематографа, синхронизацију страних филмова и продају домаћих филмова. Ова филмска кућа је остварила пословну експанзију уз помоћ
немачког капитала. Убрзо је амерички филм потпуно потиснут, а „Тесла филм“
је склопио уговоре са највећим немачким продуцентским кућама о генералном
заступништву за Југославију. Дистрибутери су коначно пред рат потпуно завладали филмским тржиштем.36
Филм је представљао један од најатрактивнијих симбола модерног доба. Раздобље после 1918. било је време брзоплетих покушаја, који су се лоше завршавали. Афирмација филма је дуготрајан процес, па стога домаћи филм тада
није могао дати озбиљна дела. Иако Београд између два рата није постао центар
филмске индустрије, ипак је створена активна група филмофила и интелектуа34
35
36

П. Волк, н. д., 78; Љ. Димић, н. д., 326–338.
П. Волк, н. д., 88.
Исто, 100–104.
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лаца који су имали сензибилитет за нови медиј и „седму“ уметност и схватали
филм више као уметност, а не само као робу. Српски филм је као нови и скуп
медиј много заостајао за већином европских земаља, где су у то доба стваране
основе за националну филмску производњу. Ипак, филмски аматеризам је узео
маха, а створена је филмска критика и публицистика која није заостајала иза
европског нивоа.

Удружења и уметничка јавност
као део културе грађанског друштва
Удруживање грађана на бази професионалне делатности или сличног мишљења и заједничке друштвене делатности, типична је појава грађанског друштва
која је у Европи нарочито присутна од епохе просветитељства. Њена функција је
увек била креирање јавног мњења и стварање форума који треба да представљају
алтернативу уређивању друштва „одозго“, тј. од стране просвећеног монарха (каква је била пракса у Европи). Српско грађанско друштво имало је 1918. године
иза себе већ дугу историју развоја, нарочито када је реч о грађанству из бивше
Аустро-Угарске монархије. Стварање професионалних удружења, покретање часописа и листова, отварање читаоница и формирање разних аматерских друштава битна је одлика српског грађанства, као и сваког другог. Међуратни периоду
представља врхунац развоја српског грађанства, које у свом класичном виду нестаје после 1945. године, да би се касније обновило у сасвим другим условима,
у епохи која се не може у правом смислу назвати „грађанском“. Активности ове
врсте биле су тада многобројне. У сваком случају, ова тема заслужује детаљнију историографску обраду. Следи кратак осврт на неке од ових појава у српском
друштву међуратног периода.
После бурног периода двадесетих година, од 1929. године стабилизоване су друштвене прилике за развој уметности. Држава и појединци су почели
да издвајају све већа средства за уметност, а отворен је и већи број изложбених
простора. Уметник и друштвена средина срастају у целину – уметник је сада
професор, дипломата, чиновник, и тиме врло далеко од стереотипног схватања
уметника као боема. Стваралаштво се прилагођава захтевима средине, али са
друге стране, уметност успева да подигне укус и ниво публике, која почиње да
активно суделује у развоју уметности куповином и колекционарством.37 Дакле,
у ликовним уметностима публика почиње активније да суделује тек тридесетих
година. Музичка уметност код Срба у овом погледу има дужу традицију. Музички аматеризам, нарочито у виду певачких друштава, наставља богату традицију
19. века. Култ неговања хорске музике био је нарочито развијен у српском грађанству. Од раније су били активни Прво београдско певачко друштво, хорови
„Обилић“ и „Станковић“. Године 1924. основан је Јужнословенски певачки савез, чиме су озваничени бројни контакти певачких друштава у јужнословенским
земљама, који трају од 19. века. Ово је добар пример како удруживање грађана
ради заједничке делатности, на аматерској основи, има шири друштвени па и
37

Л. Трифуновић, н. д., 268.
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политички значај, како пре, тако и по стварању заједничке државе. Поред тога,
овај савез је имао и чисто уметнички значај, пошто је држао веома висок извођачки ниво. У том правцу ишле су и друге сличне активности – одржавање југословенске музичке изложбе 1926, на којој су приказани рукописи, штампане
композиције, документи, књиге и часописи из свих делова земље; такмичење
хорова 1929. и 1930, активности камерног оркестра Collegium musicum од 1925,
који је изводио барокна дела праћена уводним предавањем. Највећи допринос
популаризацији уметничке музике и развоју музичке културе српског грађанства
дали су Удружење пријатеља уметности „Цвијета Зузорић“ и Коларчев народни
универзитет. Удружење је расписивало конкурсе за композиције домаћих аутора и организовало концерте домаћих композитора са уводним предавањима. На
Коларчевом народном универзитету одржавани су „музички часови“ са предавањима и концертима.38
Приватне школе и педагошко деловање уметника изван државних институција имало је такође огроман значај за развој уметности и преношење различитих утицаја и традиција, посебно због релативно блиског односа који се на
приватним часовима ствара између учитеља и ученика. Прва српска уметничка
школа Кирила Кутлика била је приватна, као и Српска музичка школа, коју су
основали Стеван Мокрањац, Цветко Манојловић и Станислав Бинички. У међуратном периоду ове школе су већ биле подржављене, али су дотле успеле да створе значајан уметнички кадар и да оставе траг у историји српске културе. После
1918. није било праве приватне школе, али је било неколико уметника који су
приватно давали часове касније познатим уметницима, па је тако њихов утицај
био значајан. Јован Бијелић је од 1926. стално давао приватне часове, а његови
познати ученици били су Павле Васић, Ђорђе Поповић, Пеђа Милосављевић,
Никола Граовац, Алекса Челебоновић.39
Уметници су формирали групе истомишљеника, које су се обраћале посебним социјалним слојевима становништва, или идеолошки сродним деловима
друштва. Код ликовних уметника, језик уметничке форме био је исти, а разлика
је била у тематској оријентацији. На једној страни биле су групе „Облик“, „Дванаесторица“ и „Десеторица“, који су представљали репрезентативне токове грађанске уметности, на другој представници традиционалне уметности – конзервативна „Лада“ и промотери „националног стила“, група „Зограф“, а на трећој
социјалне тежње око група „Живот“ и „Салон независних“.40 Млади писци су се
окупљали око часописа, који су заправо били пандан групама ликовних уметника. Како су ти часописи обично били краткотрајни, иста група писаца јављала се
око различитих форума – листова, едиција и издавачких кућа. Тако су Драгиша
Васић, Винавер, Тин Ујевић, Растко Петровић прво били окупљени око часописа
Прогрес, а затим у „Београдској литерарној заједници – Алфа“ и модернистичкој
библиотеци „Албатрос“. Сличне групе истомишљеника представљали су Зенит
Љубомира Мицића, Хипнос Рада Драинца, Ново човечанство и Нова бразда. На
38
39
40

С. Ђурић Клајн, н. д., 408.
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модернистичким позицијама био је часопис Мисао (1919–1937), а обновљени Српски књижевни гласник на традиционалним. У случају ова два часописа, међутим,
подела није била тако стриктна, па је ту објављено и „Објашњење Суматре“ М.
Црњанског.41 Архитектура се и на плану стручних удружења потврдила као један
вид уметности. До Другог светског рата архитекти су успели да се у организационом погледу еманципују од грађевинских инжењера. Поред поменуте Групе
архитеката модерног правца, која је представљала удружење истомишљеника,
настао је и Клуб архитеката у оквиру Удружења југословенских инжињера и архитеката, као и Секција пројектаната у Инжињерској комори (1925).42
Од изузетног значаја за ширење и развој културе била је стручна и општа
штампа, као и издаваштво. У великим дневним листовима, Политика и Време,
као и у Српском књижевном гласнику и часопису Мисао налазили су простор текстови из свих области културе. У области уметности значајан је био Уметнички
преглед, као гласило Музеја кнеза Павла, затим музички часописи који су, иако
малобројни, били ипак бројнији у односу на период пре Првог светског рата.43
Издавачка делатност је много напредовала у међуратном периоду. Приватни издавачи су објављивали велики број научних дела. Познати издавачи били су Петар Петровић, власник „Народног дела“, Геца Кон, али и Станоје Станојевић,
знаменити историчар који се бавио и издаваштвом: објавио је Народну енциклопедију СХС, едицију „Српски народ у 19. веку“ и „Биографије знаменитих људи“, а издавао је и два часописа – Гласник Историјског друштва у Новом Саду и
Југословенски историјски часопис. Та научна дела по стилу су била приступачна
широкој публици, па су на тај начин српски издавачи овог периода много допринели популаризацији науке.44
Студенти Београдског универзитета представљали су изузетно активан
део интелигенције и један од важних покретача модернизације друштва. Они су
били веома важна друштвена група унутар грађанског друштва и друштвене елите, које представљају социјални оквир за развој културе. Студентска удружења
између два рата била су изузетно бројна. Они су такође били активни и у културним установама, учествовали су на трибинама, организовали стручне екскурзије,
размене и праксу, предавања, концерте и књижевне вечери. На самом Универзитету студенти су имали два уметничка удружења – Академско певачко друштво
„Обилић“ и Академско позориште, које је имало драмску, музичку, књижевну
и ликовну секцију. Студенти су покретали културне акције у унутрашњости земље, током летњих распуста и по повратку са студија, када су као млади стручњаци постајали носиоци културног живота у својим срединама. Организовали
41
42
43
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Ј. Деретић, н. д., 1023–1080.
Б. Којић, н. д., 185–188.
Музички гласник од 1922, излазио годину дана; Музика, излазио 1928–29, уредник Милоје Милојевић; Гласник Музичког друштва „Станковић“ 1928–1941, са промењеним
именом у Музички гласник, уредници Миленко Живковић и Стана Ђурић Клајн; Звук
1932–1936, уредник Стана Рибникар. Од 1939. до рата излазила је и Славенска музика,
гласило Друштва пријатеља славенске музике које је водио Петар Коњовић, а секретар
и спиритус мовенс био Војислав Вучковић. (С. Ђурић Клајн, н. д., 405).
Р. Самарџић, н. д., 325.
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су аналфабетске течајеве, оснивали народне универзитете, формирали хорове и
дилетантске групе.45
Љубитељи филма, као нове уметности, били су такође веома организовани у разним клубовима и друштвима, као и активни на страницама београдске
штампе. Фебруара 1924. основан је Клуб филмофила, који је покренуо писање и
превођење књига о филму, манифестације, зборове и предавања и формирао прву
филмску библиотеку. Филмофили су се окупљали и у Академском уметничком
друштву на Универзитету, где је постојао посебан студио за практичне вежбе из
глуме, режије и снимања. Покренути су и часописи, као Филм и мода (1927) и
Филмска звезда (1928). Клуб и Академска група фузионисали су се 1928. У наредним годинама оснивано је више удружења кратког века – Клуб филмофила
СХС, за неговање домаћег филмског стваралаштва (1928), Југословенски филмски клуб (1930) и Југословенско филмско друштво (1932). Како су у Београду
били веома популарни, слични клубови су стварани и широм земље.46
*
Српска култура међуратног доба обележена је изградњом културних институција, појавом нових уметничких праваца, интеракцијом између традиционалног и модерног, као и широким учешћем образоване публике у културним
активностима и конзумирању уметничких дела. Управо у овом периоду српска
култура је достигла врхунске домете у области књижевности, музике, архитектуре, ликовне уметности, позоришта и науке. Своје прве озбиљније кораке направио је тада и српски филм, као нови вид уметности модерног доба. Извођачки
ниво у музици и драми битно је подигнут у односу на период пре Првог светског
рата. Уметност је добила јачу подршку институција, али и бројних друштвених
група и ентузијаста. Друштвени миље у којем се развијала српска култура после
Првог светског рата био је обележен са једне стране страним утицајима (међу
најважнијима су допринос руске емиграције и српских интелектуалаца – француских ђака), а са друге, учешћем уметника и стваралаца из свих крајева Југославије, који су постали део српске културне сцене.
Развој нових тенденција српске културе после 1918. године одвијао се
паралелно са сличним тенденцијама у Европи. Тада је први пут у историји, као
резултат заједничког искуства светског рата, дошло до истовремене појаве истих
уметничких праваца у Европи и на нашим просторима, што је значило увођење
српске културе у главне токове европске културне сцене.
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Љ. Димић, н. д., 339–371.
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SERBIAN CULTURE IN THE INTERWAR PERIOD
Summary
Serbian culture of the interwar period was characterized with creation of cultural institutions, emergence of new artistic movements, interaction between traditional and
modern, as well as the wide participation of educated public in cultural activities and in
consumption of works of art. In this period Serbian culture reached its heights in literature,
music, architecture, painting, theater and science. Serbian cinema, as a new artistic medium of modern times, made its first steps. Performing in music and drama was considerably
improved in comparison with the prewar times. Art was supported more vehemently by
the state institutions, but also by social groups and enthusiasts. Social milieu in which Serbian culture was developing after the war was colored with foreign influences (Russian
emigration and Serbian intellectuals educated in France), and characterized with participation of artists and performers from all parts of Yugoslavia. All those influences became
parts of the Serbian cultural scene.
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СРБИ У ЈУГОСЛАВИЈИ 1945-1974*
Прегледни чланак
АПСТРАКТ: Чланак рађен на основу извора и литературе прати развој
српске државности, положај српског народа у Југославији 1945–1974, основне токове и преломне догађаје који су обележили овај период. Кохезиони
фактори који су земљу држали на окупу, као што су били Комунистичка
партија, Југословенска народна армија и изнад свега неприкосновена улога
Јосипа Броза Тита, лагано су федерализовани и урушавани, а Титова смрт
је означила почетак краја југословенске федерације.

СРБИ НА КРАЈУ РАТА

Искуства из рата
Српски народ је из Другог светског рата, који је на југословенским просторима имао обележја грађанског, међунационалног и верског сукоба различитих политичких групација, националности и вера од којих је био саздан југословенски мозаик, изашао са огромним и трајним ожиљцима. Геноцид над Србима
у Независној Држави Хрватској (НДХ), који у југословенској историографији
није био темељно изучен, а после распада земље у српској а посебно у хрватској
историографији и политизован, оставио је тешке демографске и националне последице на српски народ.1 Ради успостављања нових односа у држави тај гено*

1

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
У југословенској историографији постоје контроверзни подаци о укупним људским губицима Југославије у Другом светском рату. У званичним документима југословенске
владе, статистичкој, историографској и политиколошкој литератури највише се спомиње број од 1.706.000 жртава. Тај број је само процена укупних демографских губитака
коју је непосредно после рата извршила Репарациона комисија при влади Демократске
Федеративне Југославије (ДФЈ), објављена у извештају Људске и материјалне жртве
Југославије у ратном периоду 1941–1945 за потребе Међусавезничке конференције (18
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цид је био потиснут и „заборављен“ у нивелацијама о борби и страдању свих
југословенских народа и народности. Иако историјски то није било тачно (нити
су се сви народи подједнако борили против фашизма нити су подједнако страдали у рату), политички је било врло корисно. Међунационална мржња није јавно
испољавана, нити је долазило до великих ексцеса. Бучна кампања о братству и
јединству, решеном националном питању на бази равноправности свих народа и
народности, али и њиховог „ослобађања од великосрпског угњетавања“, ригорозне законске мере за изазивање националне нетрпељивости и нуђена перспектива
бољег живота у социјализму релативизовали су националне анимозитете.2
Упоредо са геноцидом српски народ је претрпео огроман егзодус на појединим подручјима НДХ, Косова и Македоније. Збегови и бежаније, пресељавања и депортације, попаљена села и уништена имовина били су део живота српског становништва на подручјима на којима су формиране квислиншке државне
творевине. На границама, између непријатеља подељене Србије, готово да није
било пријатељски расположених режима, а против српског народа окренуте су
и мањине које су живеле у Србији (Немци, Албанци, муслимани и др.). Ако су
уопште образлагани или правдани такви поступци, то је чињено синтагмом о
великосрпском угњетавању у Краљевини Југославији.3

2

3

оштећених савезничких земаља) за репарације у Паризу 1945. Међусавезничка комисија
за репарације, актом донетим 13. децембра 1945. у Паризу, усвојила је ову бројку. Водеће личности југословенске државе су у послератном периоду оперисале овим податком
у различитим приликама. У говору на љубљанском универзитету маја 1945. Тито је рекао да су стварне жртве Југославије током Другог светског рата износиле 1,7 милиона.
Осим овог постоје и други подаци које дајемо табеларно:
Д. Вогелник
И. Лах
Б. Кочовић
В. Жерјавић
Демографски губици
2.854.000
2.120.000
1.985.000
2.022.000
Стварни губици
1.814.000
1.014.000
1.027.000
Стварне жртве Срба
487.00
530.000
Уп. Долфе Вогелник, Демографски губици Југославије у Другом светском рату, Статистичка ревија, 1/1952, Београд 1952, 32; Иван Лах, Истински демографски губици Југославије
у Другом светском рату, Статистичка ревија, бр. 2–3, Београд 1952; Богољуб Кочовић,
Жртве Другог светског рата у Југославији, Лондон 1985, 160; Vladimir Žerjavić, Gubici
stanovništva Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu, Zagreb 1989, 32. Животије Ђорђевић у
раду Губици становништва Југославије у Другом светском рату, (Београд 1997, 181) наводи да су укупни демографски губици Југославије износили 2.825.000 од чега је, према
овом аутору, убијено 1.607.000 Срба.
Маја 1945. Законодавном одбору Привремене народне скупштине поднета су два предлога кратких закона (свега по 5 законских параграфа): „О заштити равноправности народа
и грађана ДФЈ“ и „О кажњавању изазивања националне, расне или верске мржње, раздора, нетрпељивости и омаловажавања“. После критике опозиционих посланика, посебно
М. Грола, ови предлози су спојени у један Закон о забрани изазивања националне, расне
и верске мржње и раздора. Закон је инкриминисао свако ограничавање грађанских права као и свако пружање повластица и предности грађанима ДФЈ у зависности од националне, расне или верске припадности, као кривично дело које нарушава „начело равноправности народа и грађана, и братство и јединство народа ДФЈ као основне тековине
НОБ-е“. За масовне нереде са убиствима Закон је предвиђао и смртну казну. Видети: А.
Петковић, Политичке борбе за нову Југославију, Београд 1988, 115.
Подручја на којима су живеле мањине, као што су област Косова и Војводине, одвојена
су од Србије и припојена матичним државама – Албанији (Великој Албанији) или Мађарској. Од припадника националних мањина формиране су војне формације које су учество-
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Такво стање је додатно компликовала подела српског народа између неколико политичких опција или покрета. За Србе је период 1941–45. обележен
трагичним сукобом два ривалска покрета отпора, који су били подељени око
стратегије и политичких и идеолошких циљева борбе. Тај сукоб је довео до отвореног грађанског рата у земљи, а његов исход у оквиру општег рата оружјем требало је да одлучи питање власти и облика државног и политичког система. У
борби Комунистичке партије Југославије (КПЈ) која је предводила партизански
покрет и монархиста, националиста и антикомуниста у Југословенској војсци
у отаџбини (ЈВуО – четници) преламали су се различити интереси и политике
страних фактора. Део српског народа ван Србије, посебно у Хрватској и Босни
и Херцеговини, определио се за народноослободилачки покрет (НОП), представљао његову ударну снагу и био протагониста идеје о братству и јединству у
обновљеној Југославији. У самој Србији народ је, добрим делом, остао пасиван
или наклоњен монархији и четничком покрету који се представљао њеним заштитником. Извештаји страних мисија које су током рата боравиле у Југославији бележе констатацију да партизански покрет у Србији у завршној фази рата
није одликовао фанатизам који је на другим местима био његова важна карактеристика, да је „донекле превише независан у односу на покрете у осталим деловима земље“ и да се више ослањао на Велику Британију и Сједињене Америчке
Државе него на Совјетски Савез, као на главни узор и подршку. „Било је много
Срба који би радије видели како западни Савезници ослобађају земљу него да
то чини Црвена армија.“4
Удар партизанских снага на Србију изведен са простора Босне и Црне
Горе, чију су већину чинили Срби из западних делова земље, и совјетских снага
са истока, потом њихово спајање, а пре тога промена британске политике према
покретима у Југославији (ускраћивање политичке и војне подршке Михаиловићевом и помагање Титовом покрету) определили су судбину Србије и Југославије и будућност југословенских народа и простора. Сви остали покрети били
су поражени.
После страховитих покоља, геноцида и међусобне омразе југословенских
народа васпостављање Југославије представљало је магловито решење без реалних претпоставки. Међутим, унутрашње и међународне околности омогућиле
су партизанским снагама да на крају рата обнове Југославију као револуционарно преуређену земљу. Ослонцем на СССР у спољној политици и на партијскополицијски и војни апарат у унутрашњој, започела је живот нова југословенска
федерација, централизована и заснована на партијској свемоћи и акционој формули братства и јединства.

4

вале у ратним сукобима. Од припадника немачке мањине у Југославији формирани су
самостални батаљони, полицијске јединице и 7. СС дивизија „Принц Еуген“. У Санџаку
је од тзв. Санџачког самозаштитног пука августа 1944. формирана легија „Кремплер“ са
4.000 санџачких муслимана, а на Косову 21. СС дивизија „Скендербег“. Видети: Ослободилачки рат народа Југославије 1941–1945, Београд 1958; Павле Џелетовић Иванов, 21.
СС дивизија Скендербег, Београд 1987, 89.
Видети: Извештај мајора Џона Хеникера Мејџора о Србији април–новембар 1944, Историја 20. века, бр. 2/1996, 153–176 (приредио М. Павловић).
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За револуционарно преуређену Југославију залагали су се и српски комунисти, који су беспоговорно прихватили хипотеку Срба као угњетачког народа,
радикално се борећи против великосрпске хегемоније – идеолошког стереотипа
на коме је преуређена Југославија. Нова држава прављена је на принципу помирења, заборава прошлости и равнотеже, што је у пракси представљано као ослобођење свих народа од тзв. великосрпског угњетавања.

ПОЛИТИЧКА И ЕКОНОМСКА СТВАРНОСТ
СРПСКОГ НАРОДА НА КРАЈУ РАТА
Продор партизана у Србију и улазак Црвене армије на југословенско
подручје и њихова заједничка дејства у јесен 1944. окончали су илузије осталих
политичких и војних групација о томе да ће Југославију спасти комунизма. Они
који се нису предали или прикључили партизанским снагама под борбом су се
повлачили према западним деловима земље надајући се помоћи савезника. Део
који се под командом генерала Михаиловића повукао на подручје Босне, у намери да се врати у Србију, био је разбијен од надмоћнијих партизанских снага, а
сам Михаиловић се са малим бројем официра и војника скривао по босанским
планинама све до почетка 1946. године.
Улазећи у градове и села партизанска власт се суочавала са практичним
питањима функционисања управе и обезбеђивања хране, струје, воде и горива.
Хроничан проблем несташице транспортних средстава решаван је ангажовањем совјетских војних превозних средстава и обилатом помоћи УНРРЕ.5 Стари
административни апарат нова власт је „чистила“ хапшењима, отпуштањем са
посла и ликвидацијама, али у том домену није радикално примењивала „револуционарне експерименте и драстичне чистке“ задржавајући добар део преко
потребних службеника на ранијим местима, али не и на руководећим. И док је
постојала извесна умереност према државним чиновницима, посебно стручњацима из разних области, изузетан револуционарни радикализам нова власт је
показала према носиоцима поражених политика старог режима и идеологија.
Узнемирујући гласови о масовним хапшењима, ригорозним пресудама и тајним
ликвидацијама од стране Одељења за заштиту народа (ОЗН-а), стигли су и до
британског парламента.6
Још увек нема прецизних података о комунистичким одмаздама после
ослобођења Србије 1944. године. Меклејн, шеф британске мисије при Врховном
5
6

Е. Кардељ, Проблеми наше социјалистичке изградње, I, Београд 1954; Б. Петрановић,
Помоћ УНРРЕ Југославији, Историја XX века, Зборник радова II, Београд 1961.
Марта 1945. у Доњем дому британског парламента постављено је питање о броју Југословена којима је суђено од стране „специјалних антифашистичких и војних судова“. Енглески амбасадор из Београда је у извештају Форин офису навео само објављене податке
према којима је у Србији осуђено на смрт 165 а у Војводини 75 лица, истакавши да има
доста осуђених на робију, да војни судови суде цивилима и сл. У вези са овим питањем
амбасадор Стивенсон је разговарао са Кардељем, који му је обећао да ће тражене информације доставити што пре, али је негирао постојање концентрационих логора. Видети:
Ђ. Трипковић, Прилике у Југославији и Велика Британија 1945–1948, Београд 1990, 32.
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штабу НОВЈ, наводи да је првих неколико дана после ослобођења само у Београду ухапшено 5.000 лица од чега је 3.000 задржано у притвору. Октобра и новембра, а нешто мање наредних месеци, чак је и диригована штампа доносила пресуде војних судова из великог броја места у Србији о погубљењима сарадника
окупатора. Новембра 1944. објављено је да је само у Београду погубљено 105
лица. Слично је било у другим крајевима Србије (у Лесковцу су у само два саопштења војних судова наведена имена 30 лица осуђених на смрт „због кривичних
дела велеиздаје, шпијунаже, помагања непријатеља и мобилизације људства за
непријатељске редове“; у Нишу је за првих десет дана од уласка партизанских
јединица ухапшено више од 1.000 људи итд.). Према непотпуним подацима од
завршетка рата па до краја 1953. ухапшено је 230 православних свештеника (не
рачунајући кажњавања по Закону о прекршајима, која су такође била бројна)
због „сарадње са окупатором и квислинзима, јатаковања одметницима и непријатељске пропаганде“.7
Нема релевантних података нити процене о укупним жртвама српског
народа у току Другог светског рата. Према истраживањима појединих аутора,
на подручју Србије погинуло је 160.626 грађана, док је 102.309 било онеспособљено. У Србији су 323.652 лица интернирана, затворена и лишена слободе на
разне начине. На подручју Војводине убијен је 44.651 становник, док је на ратишту погинуло 14.069 бораца. На Косову и Метохији погинула су 6.203 партизанска борца. Подаци о броју цивилних жртава нису познати.8 На подручју Србије
је спаљено, оштећено или срушено 147.593 стамбених зграда (укупно 822.237 у
Југославији) уништена 201, а оштећене 902 основне школе, срушено 450 а оштећено 800 православних цркава итд.9
Крајем 1944. и почетком 1945. у две области, које ће добити аутономни
статус у оквиру Србије, заведена је војна управа. Још док није било ослобођено
читаво подручје Војводине наредбом врховног команданта Тита од 17. октобра
1944. милитаризована је власт на подручју Баната, Барање и Бачке. Осим еко7
8

9

Од завршетка рата до априла 1953. осуђена су 1.403 свештеника свих верских заједница
у ФНРЈ. Више о томе, Радмила Радић, Вером против вере, Београд 1995, 306.
М. Митровић, Друштвено-економске промене и организација управљања привредом у Србији 1942–1952, Београд 1988, 36–38; Ј. Попов, Народни фронт у Војводини 1944–1953,
Нови Сад 1986, 54. В. Жерјавић тврди да је у СР Србији „умрло у земљи“ 273.000 људи
од чега 190.000 Срба, 7.000 Хрвата, 15.000 муслимана, 14.000 Албанаца, 24.000 Немаца,
14.000 Јевреја итд. Према овом аутору на простору Србије ван покрајина настрадало је
142.000 Срба, 13.000 муслимана, 7.000 Јевреја итд. На подручју Војводине настрадало
је 45.000 Срба, 6.000 Хрвата, 23.000 Немаца, 7.000 Јевреја итд. На простору Косова настрадало је 3.000 Срба, 1.000 Хрвата и 1.000 Словенаца, 14.000 Албанаца, 2.000 муслимана итд. Видети: V. Žerjavić, Gubici stanovništva Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu, 66,
73. Б. Кочовић је за подручје СР Србије нашао 541.000 укупних демографских губитака,
Жерјавић 612.000, а Ж. Ђорђевић чак 926.000 (од чега на подручју Србије ван покрајина
544.000, Војводини 205.000 и Косову 177.000). – Ж. Ђорђевић, Губици становништва
Југославије у Другом светском рату, Београд 1997, 182.
Информативни приручник о Југославији, књ. I, Београд 1948, 27–30. Уп. Н. Живковић,
Ратна штета коју је Немачка учинила Југославији у Другом светском рату, Београд
1975; Р. Радић, Вером против вере – држава и верске заједнице у Србији 1945–1953, Београд 1995, 125–132.
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номских разлога (ефикасно прикупљање хране са тог подручја за потребе војске и тзв. опустошених крајева у Црној Гори и Санџаку), циљ војне управе био
је дефинитиван обрачун са делом немачке националне групе која је остала на
овим просторима. Почетком 1945. укинута је војна управа у Војводини, али је
истовремено уведена на Косову због масовне побуне албанског становништва.
Балисти (албански националисти, сарадници окупатора) напали су 2. децембра
1944. Урошевац, а 23. децембра Гњилане. Албански устаници, предвођени Шабаном Полужом и Адемом Воцом, после тешких борби на подручју Дренице и
планине Чичевице поражени су од југословенске армије. Према проценама, број
албанских устаника кретао се око 10.000.10
Политички живот у Србији одвијао се у атмосфери страха, незадовољства
дела народа и предугог тријумфализма победника који је рушио све оно што је
идеолошки означавано за носиоце старог режима и уз бучну пропагандну кампању означавано као реакција односно контрареволуција. Поред претреса, затварања и погубљења без судских процеса, одузимана је ратна добит и конфискована
имовина тзв. народних непријатеља и означених сарадника окупатора. Велика
индустријска постројења која нису била оштећена прешла су у државне руке.
Новоформирани специјални судови за суђење против српске националне части,
непознати у правној теорији и пракси, изрицали су као казну губитак националне
части, која је редовно подразумевала конфискацију имовине. Нижи органи ових
судова формирани су у свим важнијим културним, научним и спортским установама са задатком „проверавања части и моралног интегритета појединих грађана,
по правилу угледнијих, материјално боље стојећих и обично припадника старог
режима“. Био је то фронтални удар на приватне предузетнике и индустријалце
чије су фабрике радиле у току рата, интелигенцију, културне раднике и високе
официре војске Краљевине Југославије у Србији који нису активно сарађивали
са комунистима11 – атак на институције на којима је почивало српско друштво.
Економска стварност југословенских народа, а самим тим и српског, била
је изузетно тешка. Огромна материјална штета, попаљена села, порушени путеви, мостови и пруге, уништен пољопривредни инвентар и сточни фонд, неиспуњени планови сетве и општа несташица намирница били су највећи проблеми
нових власти. Примарни узроци незадовољства које се јављало у делу народа
проистицали су мање из политичких, а више из економских разлога. Становништво је „обосило и оголило у мери којој је тешко наћи поређења“. Сељацима је
хронично недостајало обуће, одеће, соли, шећера, пољопривредног инвентара
и „свега осталог“. Према једној анкети, у зиму 1945. преко 60% сеоске школске
деце није похађало школу због недостатка обуће. У појединим срезовима Србије
чак 70% сељака није имао адекватну обућу. Становништво је оскудевало и у одећи, средствима за одржавање хигијене и артиклима за исхрану. Владала је велика
10
11

С. Дрљевић, Војна управа на Космету, Завршне операције за ослобођење Југославије,
Београд 1986.
Нема збирних података о броју лица која су осудили ови судови. Више о томе: М. Митровић, Судови части у Србији после Другог светског рата, Годишњак за друштвену
историју, св. 2, 1994, 123–139.
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несташица производних средстава, посебно у пољопривреди, који су на српском
селу били дефицитарни и пре рата. Све ово је утицало на социјално, здравствено
и политичко стање и расположење становништва у Србији. У неким крајевима
земље, поред истоветних проблема, постојао и проблем исхране (Санџак, Босна
и Херцеговина, Црна Гора).12 Док су Србија и источна половина земље биле слободне, на другом крају Југославије ратне операције су окончане тек 15. маја 1945.
Последња упоришта немачке војске и усташа, њених највернијих ратних савезника на југоистоку, срушена су или напуштена десетину дана после пада Берлина
(партизанске снаге су ушле у Загреб тек 8. маја). На подручју Словеније, као и у
Аустрији и Италији, нашао се велики број војника поражених војски и група. Један британски извештај наводи да се у Истри налазио одред Срба „... који броји
15.000 људи, наоружаних антикомуниста добровољаца, које предводи генерал Недић, и многобројне избеглице“. На граници према Италији било је 12.000–15.000
четника из северног дела Далмације, које је предводио православни свештеник
Момчило Ђујић. Фелдмаршал Александер је у депеши од 17. маја известио да
се на подручју јужне Аустрије налазило 35.000 четника, од којих је 11.000 већ
евакуисано у Италију, 25.000 усташа и око 200.000 избеглица.13 Нема поузданих
података о томе колико је припадника антипартизанских снага које су избегле у
Аустрију и враћене од британских војних власти побијено око Кочевског рога
у Словенији. У неким радовима спомиње се 26.000 комунистичких противника
које су савезници предали Титу, а што их је „равно водило у смрт“.
После завршетка рата у избеглиштву се по разним основама нашло више
стотина хиљада Југословена, од чега велики број Срба. После више обећаних
амнестија од стране нове власти и померања рокова за повратак део избеглица
се вратио у земљу, али је знатан број остао у емиграцији, највише у земљама западне Европе, САД и Латинске Америке.14 Осим припадника поражених војски
(четника, љотићеваца и других) у емиграцији је остао већи број српских предратних политичара (Слободан Јовановић, Милан Гавриловић, Божидар Влајић,
Драгиша Цветковић и други).
Иако је у земљи рат био завршен и нова власт се институционализовала
у појединим крајевима, посебно у национално и верско мешовитим срединама,
12

13

14

Резултати анкете о потребама села Србије и Косовско-метохијске области у индустријским производима, Београд 1946, 102; Куповна моћ села Србије и Косовско-метохијске
области 1939/1940, Београд 1946, 28; М. Павловић, Откупна политика и откуп у НР
Србији 1945–1952, Београд 1994, 30–50.
PRO, War Office (WО), 204/1523; X/М-8412. Југословенски дисиденти – Меморандум
потпуковника грофа Јохана де Салса савезничкој Врховној команди за Средоземље, 28.
април 1945; Депеша британског амбасадора из Београда Ралфа Стивенсона, 28. април
1945. PRO, FO 371–48812; Депеше фелдмаршала Александера, 17. мај 1945, PRO WO,
106/4059; NAF 974 и 975.
M. J. Proudfoot, Europien Refuges 1939–1952. A Stady in Forced Population Movement, London 1957, 159; Ж. Кнежевић, Подаци о југословенској емиграцији Југословени расељена
лица, Порука, Лондон 1958, 11–18. Југословенска влада је 23. августа 1945. донела Закон
о амнестији који је предвиђао губитак држављанства за све Југословене који се до 15.
новембра те године не врате у земљу. Како одзив није био велики, рок је у више наврата
продужаван (март 1946, април 1946, 30. јун 1947).
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прилике још увек нису биле сређене. На тим подручјима оперисале су заостале
четничке и усташке групе, које су настављале борбу против нове власти. Највећа
група, коју је предводио генерал Михаиловић, деловала је у источној Босни где
је једно време држала фронт на Озрену и Требави, а касније под борбом маневрисала по планинским беспућима Босне у крајњој намери да се врати у Србију.
Јаке партизанске снаге уништиле су ову групацију половином маја 1945. у немилосрдној борби на обали Језерице и на ушћу Сутјеске у Дрину. Том приликом је,
према неким подацима, погинуло 9.235 четничких бораца и више од 300 официра. Дража Михаиловић се спасао са малим бројем војника. И поред овог пораза,
на подручју Босне оперисало је још 20.000 припадника усташких, четничких и
других формација (највише око Котор Вароши, Прњавора, Србца). Јуна 1945.
само у Босни било је 11.500 четника под вођством генерала Михаиловића, који
су у мањим групама наставили активност и током 1946. године.15
Хватање Драже Михаиловића и његово спектакуларно суђење, заједно
са члановима избегличке и Недићеве владе (њих 24, од којих је 11 осуђено на
смрт), означило је крај политике равногорског покрета и послератне гериле. На
овом суђењу се у ствари судило предратној Југославији, односно носиоцима
политике предратних влада. Међу осуђенима били су председници и министри
предратних или ратних влада – Слободан Јовановић, Божидар Пурић, Момчило
Нинчић, Петар Живковић, Милан Гавриловић, Лазар Марковић и многи други.
Суђењем се настојала повући паралела између Недићеве и избегличке владе, односно њихове наводно истоветне политике током рата. Током јуна и септембра
на великим процесима појединим члановима усташке владе на челу са доглавником Милом Будаком и усташком војном руководству (укупно 34), 11 лица је
осуђено на смрт. Великих судских процеса било је и 1946–47. године.16
У Хрватској су усташке групе „Крижари“ настављале акције против органа власти, посебно одборника по селима. Средином 1945. службеници британске
амбасаде процењивали су да се у Хрватској налази 1.000 наоружаних усташа,
који нису представљали директну војну претњу режиму. Према извештајима
Управе државне безбедности (УДБ-е) усташке групе су маја 1946. на подручју
БИХ и Хрватске убиле 135 људи, опљачкале већи број задруга и нанеле штете
железничким и ПТТ комуникацијама. Њима су се придруживале групе усташа
убациване из Аустрије и Италије са циљем да организују шире операције (Ерих
Лисак, усташки пуковник, дошао је у земљу у другој половини 1945. како би
координирао рад „крижара на терену“; група Љубе Милоша, усташког бојника,
коме је са 50-ак усташа суђено 1948. итд.).17
15
16

17

Пут борбе и страдања Авалског корпуса Југословенске војске у отаџбини – Са Дражом
у победу или смрт, Глас Канадских Срба, Виндзор, октобар 1957; В. Казимировић, Србија 1918–1945, књ. IV, Крагујевац 1996.
Суђење члановима политичког и војног руководства организације Драже Михаиловића
(стенографске белешке), Београд 1945. Југословенска штампа је исцрпно извештавала о
процесима. Видети: Борба, Политика, 6–10. јун 1945; 28. јул–6. август 1945; 10. јун–15.
јул 1946.
Суђење групи усташких терориста и шпијуна са Љубом Милошем на челу, Борба, 12–17.
јул, 10–20. август 1948.
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ПРВЕ ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ МЕРЕ НОВЕ ВЛАСТИ

Реализација споразума Тито-Шубашић
Ослобађањем већег дела земље КПЈ је, осим учвршћивања власти на
тим просторима, водила битку за међународно тј. савезничко признање. Иако су
неприкосновено држали власт у земљи и владали без икаквог отпора (осим оружаних препада заосталих четничких и усташких група), са ослонцем на СССР
са којим су у априлу 1945. склопили уговор о пријатељству, комунисте је пут за
међународно признање новог режима водио преко споразума са легалном владом која се од почетка рата налазила у Лондону. Краљ Петар II Карађорђевић,
без чврсте политике и јасног става, на притисак Британаца за председника своје
владе и преговарача са вођством КПЈ изабрао је др Ивана Шубашића, предратног
бана Бановине Хрватске, који је требало да заступа интересе избегличке владе,
монархије и уопште Краљевине Југославије. Краљ се одрекао услуге српских политичара на притисак Енглеза који о њима нису имали високо мишљење.18 Тако
се десило да о изузетно значајним питањима будућности земље одлучују Хрвати
Тито и Шубашић. „Било нам је јасно“, пише Кардељ у својим сећањима, „да њему (Шубашићу) лично није много стало до Краља и његовог повратка, али му је
стало до старог друштвеног поретка и одбране интереса оних страних сила које
штите њега и политичке кругове којима је он припадао“.19 Сам Шубашић је на
заједничкој седници са партизанским вођством крајем 1944. изјавио да „питање
Краља, с обзиром на све моменте, ја сматрам више теоријским но практичним
питањем“.20 Развој догађаја навео је британске аналитичаре да закључе да је Тито „прогутао Бана“ и да се Шубашићева влада претворила у одбор за обављање
спољних послова у интересу НОП-а народа Југославије и њених руководећих
војно-политичких тела. Партизанске погледе заступали су још Е. Кардељ, В. Бакарић и Ј. Смодлака, а текстове споразума правили су Тито и Кардељ. Српског
политичара који би бранио интересе монархије или Србије у тим преговорима
није било ни са једне стране, осим Ђиласа, који није заступао српски већ идеолошки интерес.21
18

19
20

21

Архив Јосипа Броза Тита, (АЈБТ) фонд Канцеларија маршала Југославије (КМЈ), II-9а/11;
Записник са састанка чланова НКОЈ и чланова Президијума АВНОЈ-а са једне и с друге стране са г. др. Шубашићем, председником Краљевске владе одржаног 15–16. јуна
1944. У записнику стоји да је Шубашић рекао: „Ја сам у овоме часу, господо, у функцији председника краљевске владе и у овоме часу у функцији бана Хрватске, који је други
одлучујући фактор. Тешко је имати све те функције, а имати истовремено и своје личне
назоре и гледања, али као представник свога хрватскога народа ја сам господо, сав ваш.
(Позива се на свој апел који је упутио хрватском народу 1942. године са позивом да се
сви Хрвати ставе под команду Тита)“; Уп. Слободан Јовановић, Записи о проблемима и
људима 1941–1944, Лондон 1976, 59–73.
Е. Кардељ, Свједочења, Историјско-мемоарски прилози, Сарајево 1984, 197.
АЈБТ, фонд Национални комитет ослобођења Југославије (НКОЈ), 90; Записник са заједничке сједнице НКОЈ-а и представника краљевске југословенске владе у Лондону, која
је одржана 19. августа 1944. Шубашић је изјавио да су партизани једина оружана снага
и да ћете као таква остати и после свршетка рата.
Видети: Записници НКОЈ-а и привремене владе ДФЈ 1943–1945, приредили Б. Петрановић и Љ. Марковић, Београд 1991, 3–76.
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Споразумима између Тита, вође НОП-а и Шубашића, председника краљевске владе, на Вису и у Београду јуна и новембра 1944, као и препорукама
савезника са Јалте о формирању заједничке владе, проширењу АВНОЈ-а посланицима последње предратне југословенске скупштине и верификацији законодавних аката АВНОЈ-а од стране Заједничке скупштине, почетком 1945. стваране
су претпоставке за нормализовање политичког живота и помирење супротстављених интереса политичких снага у земљи и оних у избеглиштву, укључујући
и краља Петра. Споразуми су предвиђали стварање јединствене владе, слободу
штампе, збора, договора и политичког организовања, образовање намесништва
које је требало да штити интересе краља у периоду до избора, проширење АВНОЈ-а некомпромитованим посланицима (оним који нису сарађивали са Немцима) предратне југословенске скупштине и стварање Привремене народне скупштине, ратификацију одлука и законских аката АВНОЈ-а. Ни за споразуме ни
за препоруке није била предвиђена адекватна контрола, а њихово извршење препуштено је само једној страни, са идеолошки организованом војском и тајном
полицијом, која је већ имала ореол победника у рату.
Комунисти су начелно прихватили препоруке савезника, али договоре нису доследно извршавали. Приликом образовања заједничке владе, којој су одмах
дали атрибут привремена, кључне ресоре задржали за себе – Тито је био председник владе и министар одбране. Од политичара који су дошли из Лондона М.
Грол је био потпредседник владе, Шубашић министар спољних послова а Шутеј
министар без портфеља. Влада је била састављена од 16 чланова националног комитета, 6 „истакнутих припадника НОП-а и 6 чланова Краљевске владе“.22 Мада
је у влади имало одане људе и одлучујући утицај, вођство КПЈ није придавало
значај овом телу. Центар политичког одлучивања био је у конспиративном телу
КПЈ – Политбироу, за кога се није тачно знало ни где ни када заседа. Иако је држала све конце власти у својим рукама, КПЈ је све до 1948. деловала конспиративно. Осим савезне владе, априла и маја 1945. формиране су владе федералних
јединица што је, између осталог, требало да представља конкретизацију федеративног државног устројства. У тим владама председници и министри кључних
ресора такође су били познати комунисти.23
Споразумима Тито-Шубашић утаначено је да интересе краља Петра до
избора за Уставотворну скупштину штити трочлано Намесништво. После вишемесечних преговора краљ је за намеснике именовао Срђана Будисављевића,
Србина из Хрватске, Анту Мандића, Хрвата и Душана Сернеца, Словенца. У саопштењу је истакао како је за намеснике хтeo да именује Милана Грола, Јураја
Шутеја и Душана Сернеца, али да кандидатуре Грола и Шутеја нису биле прихватљиве за НКОЈ. Проблем су били представници Срба у Намесништву, будући
да су Тито и Кардељ одбили предлог да Грол буде намесник, „јер би се око њега
окупљала реакција“. Тако се десило да у Намесништву није било представника
22
23

АЈБТ, КМЈ, II-56/2, Предлог састава привремене владе ДФЈ, (без датума).
На челу владе Србије био је др Благоје Нешковић, Хрватске др Владимир Бакарић, Македоније Лазар Колишевски, Босне и Херцеговине Родољуб Чолаковић, Србин, члан ЦК и
Политбироа КП. – А. Петковић, Политичке борбе за нову Југославију, Београд 1988, 103.
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из Србије, која је словила за упориште монархије. Чланови Намесништва нису
показивали већу активност у заштити краљевих интереса и њихов рад имао је
више протоколарни него стварни значај.24
Препоруке савезника са Јалте о проширењу АВНОЈ-а „некомпромитованим“ посланицима скупштине из 1938. године комунисти су тумачили на свој
начин. Компромитовани су, по њима, били сви који нису сарађивали са НОП-ом,
а не само они који су сарађивали са Немцима. После провере преко Одбора за
проширење АВНОЈ-а на чијем челу се налазио Кардељ и уз помоћ ОЗН-е, од 373
посланика последње предратне југословенске скупштине у проширени АВНОЈ
ушло је 37 (7 из Србије, 15 из Хрватске, 5 из Македоније, по 3 из Словеније, Босне
и Херцеговине и Војводине и 1 из Црне Горе). У проширени АВНОЈ уведени су
и представници политичких странака и група: по 13 из Демократске и Хрватске
сељачке странке, 12 из Земљорадничке, по 11 из Самосталне демократске и Републиканске странке, 8 из Народне сељачке и 1 из Социјалдемократске странке.
У АВНОЈ је ушло и 13 „истакнутих појединаца“. Предвиђених 6 посланика Радикална странка није делегирала у ово тело.25 Проширени АВНОЈ, који је добио
назив Привремена народна скупштина, одобрио је све законе које је АВНОЈ донео
и изгласао нове законе. Једину опозицију пружили су посланици Демократске
странке које је Грол увео у ово тело. Привремена народна скупштина је озаконила све тековине НОП-а и донела законе који су водили укидању монархије.
Краљ Петар није обезбедио своје интересе, а монархистичке странке
нису се појавиле на послератној политичкој позорници у Србији. Краљева преписка са Черчилом до јула 1945. и последњи покушаји да спасе монархију нису
наишли на разумевање британске политике ни самог Черчила, који су се већ били определили за Тита. У Намесништво које је требало да штити краљеве интересе нису изабрани његови кандидати, већ они за које је Тито дао сагласност,
нити је било Србина из Србије. Комунисти су стварали антимонархистичко расположење организујући манифестације против краља, највише у Србији како би
се показало да је он изгубио упориште и међу Србијанцима. Пут ка формалном
проглашењу републике био је отворен. То је учињено, после избора, 29. новембра 1945. на двогодишњицу Другог заседања АВНОЈ-а. У Декларацији о проглашењу ФНРЈ, коју су потписали сви посланици, оптужена је монархија као
„највећа сметња стварању нове Југославије“ и „главни кривац и за све поступке
ненародних режима“. На основу тога и „слободно изражене воље свих народа
Југославије“ монархија је укинута, а краљ Петар II и династија Карађорђевића
лишeни свих права. Југославија је проглашена републиком, а држава је добила
име Федеративна Народна Република Југославија (ФНРЈ). Међутим, парламен24
25

АЈБТ, НКОЈ-90, Записник са седнице чланова НКОЈ и Југословенске краљевске владе
из Лондона, 26. фебруар 1945. Уп. Д. Шепић, Влада Ивана Шубашића, Загреб 1983; С.
Косановић, Југославија: била је осуђена на смрт, Загреб 1984.
М. Пијаде је рекао да од 310 посланика предратне скупштине, за које су прикупљени подаци, само један погинуо у борби против Немаца као партизан, једног су стрељали Немци, седам усташе и тројицу четници, а у заробљеништву је било неколико. Велики број
се компромитовао сарадњом са окупаторима, па су већином побегли са њима, доста је
осуђено од народних судова, а неки су се још крили од власти. – Политика, 32. мај 1945.
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тарна и страначка традиција у Србији била је још жива и требало је уништити и
створити монистичко друштво. То је учињено преко Народног фронта.

ЗАТИРАЊЕ ПОЛИТИЧКОГ ПЛУРАЛИЗМА У ЗЕМЉИ

Народни фронт – трансмисија партије
Политички живот у земљи комунисти су организовали преко масовних
политичких организација – Народног фронта, омладинских, синдикалних или
женских организација, од којих су направили обичне трансмисије за извршавање политичких и економских задатака. Тиме је остварена и контрола партије
над народом. У 24.145 основних организација Народног фронта у Југославији
током 1945. године било је укључено око 8 милиона људи, скоро сваки пунолетан Југословен.
Народни фронт (дуго антифашистички фронт) по замисли вођства КПЈ
представљао је широку политичку организацију која је обухватала све напредне
појединце или групе, подразумевајући и политичке странке. Странкама које су
прихватиле програм фронта, као једини исправан и напредан, дозвољено је да
као политичке групације приступе НФ. Сваки други програм означен је реакционарним и непријатељским. То се посебно односило на странке које су желеле
да ван ове организације истакну свој програм и створе страначке организације.
Демократска странка М. Грола, која није хтела да приступи Народном фронту,
нападана је као реакционарна странка чија се залагања за демократију не могу
остварити мимо фронтовске организације. Да би поспешили расцеп у Демократској странци комунисти су у НФ увукли истомишљенике или потајне чланове
КП из ове странке дајући тој групи, осим уносних положаја, широк публицитет
и могућности да напада Грола и „његову клику“ као реакционарну. Ову групу
предводили су В. Зечевић, министар унутрашњих послова и М. Царевић. Овај
пример показује да је КПЈ на питању уласка у Народни фронт направила снажну
политичку диференцијацију у редовима предратних политичких странака, разбијајући их или политички умртвљујући.26
Странке које су ушле у Народни фронт убрзо су изгубиле страначка обележја. Иако начелно дозвољено опозиционо мишљење и деловање у НФ, показало се трагичним у случају Драгољуба Јовановића и његове Народне сељачке
странке. Од сарадника у НФ и једног од његових секретара, Д. Јовановић је завршио као политички противник и осуђеник.27

ПРЕГЛЕД ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
Према савезничким препорукама са Јалте, које је прихватила у анексу
Београдског споразума Тито-Шубашић од 7. децембра 1944, КПЈ је дозволила
26
27

Више о томе: Б. Петрановић, Народни фронт у политичком систему Југославије 1945–
1949, Истраживања, Нови Сад 1979; В. Коштуница и К. Чавошки, Страначки плурализам
или монизам, Београд 1983.
М. Павловић, Драгољуб Јовановић и комунисти, Зборник „Драгољуб Јовановић – научник, политичар, страдалник“, Ниш 1993, 149–155.
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„обнављање“ старих политичких странака из тренутних политичких разлога,
мада је њена дугорочна стратегија била забрана слободног политичког организовања. На послератној политичкој позорници у Југославији појавило се десет
политичких странака, не рачунајући КПЈ, од чега на подручју Србије девет. Све
поменуте странке обновиле су формално делатност до јесени 1945, подносећи
пријаву надлежним органима, осим КПЈ. Добар део ових странака, које су пре
рата биле маргиналног политичког значаја, сарађивао је са комунистима у Народном фронту, што их је водило обешчлањивању, тихој асимилацији и коначном
нестанку са политичке сцене.28 Процес њиховог гашења углавном је окончан до
сукоба са Информационим бироом (ИБ) 1948. године. Само неколико странака,
односно група у њима, задржало је доследан опозициони став.

Републиканска странка
Републиканска странка, под вођством Јаше Продановића, пре рата је представљала мало утицајну политичку групацију која се залагала за републикански
облик владавине. После рата вођство КПЈ придавало је овој странци посебан значај, дајући њеним вођама министарске и друге положаје (Јаша Продановић је у
привременој влади постао министар за Србију) а за узврат добијајући лојалне
савезнике у Народном фронту. Однос Републиканске странке према НФ истицан
је као пример сарадње КПЈ са другим странкама. Странка се до 1947. утопила у
Народни фронт, али је њен орган Република излазио до средине 50-их година.29
Странка је за проширени АВНОЈ требало да делегира 11 посланика, а
само њој је омогућено да на првим послератним изборима за Скупштину народа
истакну сопствену листу итд.30
Иако се већи број републиканаца залагао за сарадњу са комунистима у
НФ, било је и људи који су се противили томе. Члан Главног одбора Антоније
Тодоровић иступио је против сарадње са комунистима, а потом напустио странку
са образложењем да је комунистички режим „диктаторски, фашистички, аморалан и скроз антисрпски“. Нарочито је замерао то што „КП српски простор цепа
на неколико делова без да о томе пита српски народ, а хрватски и словеначки
простор оставља недирнут... што у друштву најгорих непријатеља српског наро28
29

30

М. Павловић, Политички програми Демократске, Народне радикалне, Југословенске републиканске, Социјалистичке и Социјалдемократске странке из 1945, Историја XX века,
1/1985, 119–155.
Комунисти су Јашу Продановића сматрали изванредним човеком и премда је понекад
критиковао власт, посебно локалне органе и активисте, сарадња је била коректна све до
његове смрти 1948. године. Фаворизовање Републиканске странке огледало се и у томе
што је после ослобођења Србије Моша Пијаде понудио Продановићу да покрене лист
обећавши му помоћ, чиме би се оповргле критике да у земљи нема ниједног опозиционог листа.
Поред Синише Станковића, који је био носилац листе НФ Југославије за Скупштину
народа (други скупштински дом), КПЈ је дозволила да Јаша Продановић буде носилац
листе НФ Србије за овај скупштински дом (та листа је била „припојена“ првој листи).
Записници ЈНОФ-а и НФ Србије 1944–1948. Б. Петрановић, М. Зечевић, Југословенски
федерализам, идеје и стварност, књ. 2, 201–202.
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да – Арнаута, Бугара и Мађара – решава о будућности јадног српског народа ван
граница преткумановске Србије... што формирајући федералну јединицу Србије,
без неких класичних крајева Рашке, Косова, Призрена, Скопља, Метохије, Прилепа, Зете и Босне, хоће да докаже да су целокупна борба и ратови српског народа
у прошлости били империјалистички а не ратови за уједињење, што штампом
и јавном речи својих најзваничнијих фактора на сваком кораку немилице удара
по српском образу, говорећи о великосрпској хегемонији и не дозвољавајући српском народу да се од тога брани“.

Народна сељачка странка
Народна сељачка странка је основана 1940. одвајањем од Земљорадничке странке. На њеном челу стајао је др Драгољуб Јовановић, професор универзитета, који је странци давао посебно обележје, због чега се о њој често говорило
као о Драгољубовој странци. Како је од постанка рачунала да на левици нема
непријатеља, странка је на почетку рата сарађивала са КПЈ у отпору окупатору,
али је сматрала да при томе треба сачувати животну снагу народа и националну
част. После састанка са вођством КПЈ 5. јуна 1941 „направљен је споразум о сарадњи и сталном додиру“. Међутим, Д. Јовановић није отишао у партизане и рат
је „преспавао у Београду“. По ослобођењу Београда нова власт га је накратко
ухапсила, а потом узела за сарадника, премда је КПЈ од њега и његове странке
увек зазирала као од могуће опозиције. На седници Политбироа, почетком 1945,
Тито је за Д. Јовановића рекао да је опасан и да га се треба чувати.31
Странка Драгољуба Јовановића, иако малобројна, била је организационо
и идеолошки чврста групација коју је КП желела да укључи у Народни фронт,
чинећи јој уступке. Јовановићу је нуђено амбасадорско место у Москви (да би
га се отарасили, како је он сматрао). Када је он то одбио и НСС, фебруара 1945,
пришла Народном фронту Јовановић је постао један од секретара фронта и народни посланик. Насупрот комунистима, Народни фронт је замишљао као савез
странака, или бар две главне странке, радничке и сељачке, што би по његовом
мишљењу било гарант демократије.
Драгољуб Јовановић се противио скупштинским мерама и законима, посебно Закону о задругама, који је оценио као „нож у леђа сељаштву“. Настојао
је да очува своју странку („ми смо за један фронт са комунистима, али не и за
једнопартијски систем“) и артикулише њен интерес повезујући се са опозиционим групама у Земљорадничкој и Хрватској сељачкој странци. Услед тих неслагања комунисти су га најпре дискредитовали у странци, дајући уносне положаје
његовим опонентима. Маја 1947. ухапсили су га, а октобра исте године осудили
на девет година строгог затвора „због непријатељског рада, повезивања са западним обавештајним службама и сарадње са Влатком Мачеком“ (узгред, његова
преписка са Мачеком ишла је преко повереника УДБ-е).32 Пошто је августа 1946.
31
32

АЈ, фонд ЦК СКЈ, Записник са седнице Политбироа, 31. март 1945.
Д. Јовановић, је писао: „Ми смо странка, и то стварна снага, не појединци који ништа не
представљају, као други који су пришли (мисли НФ). Ми морамо добити реалан утицај
у вођењу послова. Не бити лутке и фигуранти. Они (комунисти) морају видети да не мо-
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из странке искључен генерални секретар Д. Јовановић, са неколико истакнутих
чланова, фракција странке која је сарађивала са комунистима августа 1946. затражила је нову законску обнову рада странке, а касније покренула акцију (иза
које је стајала КП) за уједињење са Савезом земљорадника у јединствену Земљорадничку странку.

Остале странке у Народном фронту
Од осталих странака треба споменути Земљорадничку странку (Савез
земљорадника) која је била подељена на више фракција и није представљала
озбиљну политичку снагу, затим Социјалистичку и Социјалдемократску странку. Посебно је интересантна Самостална демократска странка. Као странка Срба
у Хрватској, после рата није имала утицаја ни у Србији ни у Хрватској. Била је
сведена на своје вођство, коме су комунисти давали министарске и друге високе
положаје. Један од њених вођа, др Сава Косановић, за кога је емиграција говорила да је „корисна будала“, ушао је у Привремену народну скупштину и у привременој влади био министар информација, а касније амбасадор у Вашингтону; др
Срђан Будисављевић је био један од намесника, а др Хинко Кризман посланик.
Странка је лојално сарађивала у НФ спроводећи његов програм.
Поједини чланови Главног и Извршног одбора и „многи виђенији чланови странке“, на челу са потпредседником др Будом Бошковићем, 16. септембра
1945. констатовали су да су генерални секретар странке С. Косановић и потпредседник Х. Кризман на своју руку ушли у НФ и владу, самовласно делегирали
11 чланова у проширени АВНОЈ и избегавали сазивање главног одбора, чиме
су прекршили статут и традиције странке. Ови чланови и присталице СДС нису
желели да сарађују са НФ, оцењујући да то није организација створена на бази
равноправности странака већ само вештачки оквир за искључиву владавину КП.
Ова група чланова СДС није успела да развије већу активност.33

Демократска странка
Од некада моћне Демократске странке (ДС) после рата је остала само
група људи који су покушавали да задрже политичку самосталност и оживе страначку активност, супротстављајући револуционарној идеологији КП своје разложне погледе грађанске либералне демократије западног типа. У току окупације
странка је била дезорганизована. Милан Грол, Божа Марковић и Бока Влајић су
емигрирали и учествовали у свим избегличким владама (осим у Пурићевој). У
земљи су поједини представници демократа сарађивали са председником владе
Миланом Недићем, а неки са покретом Драже Михаиловића, али не као делегати странке већ на своју руку. Од демократа НОП-у су пришли др Иван Рибар,
Влада Зечевић и низ чланова странке из унутрашњости земље који су из рата
изашли као „доследни комунисти.“

33

гу сами и да не могу без нас. Морају делити вођство са нама пре свега. Без тога не може
бити стварне сарадње“. – АЈ, Д. Јовановић, Политичке успомене, Мемоари, књ. VII, 165,
196–197.
Демократија, 4. октобар 1945.
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По повратку у земљу Милан Грол је на инсистирање Британаца, уз сагласност Руса и пристанак Тита, ушао у привремену владу као први потпредседник.
Био је то уступак Србима у влади, пошто их је у Намесништву (органу који је
штитио интересе краља) представљао др Срђан Будисављевић, Србин из Хрватске. Од 27 чланова Извршног одбора, изабраних на конгресу странке 1939, после
рата било је 11 активних. Грол их на своју руку узео за посланике у Привременој
народној скупштини (ПНС), а понуду да уђе у Народни фронт је одбио.
Основни политички захтеви ДС истакнути у програм и написима у Демократији, а посебно у иступањима демократа у Привременој скупштини, били
су: слобода, социјална, национална, политичка, грађанска, морална и посебно
лична, која је по њима значила одсуство сваког застрашивања, принуде, арбитрарног хапшења и ухођења. Да би се постигла та слобода, по схватању демократа,
требало је оживети међусобно поверење, не повећавати узнемиреност „доктринарном искључивошћу једне идеологије“, потиснути општи страх.
Демократи су у начелу прихватали федерацију: „Данас у принципу немамо ништа против шест федералних јединица и више од тог броја. Оно што
нас интересује то су мерила по којима се оне кроје, објективна, која одговарају
и расположењу и потребама народа једног краја с једне стране, а с друге обезбеђују здрав однос федералних јединица и целине, као једног природног организма. Ако је народ у Црној Гори задовољан границама своје федералне јединице
и животним условима које му она обезбеђује, нека му буде. Али је извесно да
аргументи за једно не само самоуправно него и федерално издвајање Црне Горе,
не могу бити ни економски ни национални изражени у замишљеној народности.
Дискусија о народности уопште бесциљна је: сваки део народа биће оно што осећа да је. Када је реч о Македонији за Србе је испред сентимента остало питање
плућа. И то је оно што се на нашој страни пре свега има на уму када се подвлачи недељивост линије Мораве и Вардара. И федералан положај Македоније ми
просуђујемо само тим животним интересом привреде, културе, живог оптицаја
вредности материјалних и моралних, и утолико националних у ширем смислу.
Ако се данас јављају резерве, оне су изазване тенденцијама искључивости, сужавања федералног оквира Македоније на једну културну аутархију неприродну, несавремену, која народу Повардарја не обезбеђује услове животног напретка, док
народ на овој другој страни, у Поморављу, узнемирује као тенденција нове бране
природном развоју не националног него општег живота“, писао је Грол.34
Сматрајући да свака федерација има партикуларистичких и сепаратистичких елемената, који представљају главни узрок недовољне снаге федералне државе, демократи су тражили „да се федерална држава заснива на трезвеној и реалној
оцени прилика и односа“, да свака национална група учествује у заједничким
државним пословима, да се народ у целој федерацији повеже преко политичких
партија и да се води рачуна о националним групама које су снагом, бројном и
економском, или географским положајем главни стуб федерације.35
Своје погледе чланови ДС износили су и преко недељног политичког
гласила Демократија, које је, према речима енглеског посланика, излазило у ви34
35

Демократија, 27. септембар 1945.
Исто.
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ше од 110.000 примерака и чији је главни уредник био Милан Грол, а издавач
Никола Д. Јеремић.36
Политички дискредитовани и осуђени као носиоци реакције, затим изложени покушајима да буду разбијени преко демократа у Народном фронту, а посебно М. Царевића, министра правосуђа Србије и В. Зечевића, првог министра
унутрашњих послова, а без могућности да успоставе организациону структуру
странке, демократе су свели активност на личне контакте и састанке са Гролом,
постепено се гасећи. Иако није постојала страначка организација, већ само људи за које се знало да су припадници Демократске странке, комунисти су ценили да „снага странке не лежи у њеној организацији, већ у расположењу народа
за њену идеологију.“
Трагови појединачног деловања демократа видљиви су све до 1956. године. Грол је све до смрти 1952. био спреман на сарадњу са КП под условима
од којих није одустајао, очекујући попуштање комуниста. После његове смрти,
демократи су адвоката Николу Ђоновића сматрали шефом странке.

Радикална странка
Од Радикалне странке после рата је остало само име и низ појединаца,
фракција и котерија (насталих још пре рата). Лазар Марковић, један од страначких
првака, наводи да је Радикална странка имала око милиона чланова, нејединствених и подељених у седам фракција. Њена стварна политичка моћ била је готово
занемарљива. Прилагођавајући се новој ситуацији странка у програму није помињала монархију ни републику, али је остала на монархистичким позицијама,
чак и онда када је било јасно да је монархији у Југославији дошао крај.
После рата фракције и котерије странке остале су пасивне. Номинални
шеф странке био је Аца Станојевић. Повратак потпредседника странке Милоша
Трифуновића у земљу није оживео њену политичку активност. Радикална странка се увелико надала краљевом повратку, уз енергичну интервенцију Енглеске
и Америке, али и СССР-а. Активност радикала сводила се на везе са осталим
грађанским политичарима у влади или скупштини. Њихове наде биле су упрте
у Грола и његову активност.37
Тито је средином 1945. године послао своја кола у Књажевац по Ацу Станојевића, номиналног шефа радикала, који је наследио Николу Пашића после
његове смрти 1926. године. Политика је 27. јула донела фотографију Тита и Станојевића и извештај о састанку, чиме се стварао утисак да радикали подржавају
Народни фронт. Међутим, Станојевић је рекао Титу да су земљи „потребне слободе и да без тога нема сарадње“.38 Радикали нису приступили Народном фрон36
37
38

Први број се појавио 27. септембра 1945, а последњи, осми, није изашао због „одлуке
графичких радника да га не штампају“. КП је уз помоћ скојеваца организовала забрану
продаје Демократије и, коначно, њено укидање.
АЈ, фонд Президијум Народне скупштине ФНРЈ. фасц. 6. Др Лазар Марковић, Радикална странка у данашњици (без датума).
Политика, 27. јул 1945.
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ту (мада је мања група сарађивала у њему) нити је предвиђених шест посланика
странке ушло у проширени АВНОЈ, чиме су места радикала остала упражњена
до краја заседања ПНС.
Радикали су у свом програму тражили: испуњење споразума Тито-Шубашић и обећања датих у Декларацији владе од 7. марта 1945, нарочито у погледу
гарантовања личних слобода, слободе од страха, слободе вероисповести и савести, слободе говора и штампе, збора и удруживања; демобилизацију војске и распуштање милиције коју су сматрали органом једне партије; редовно независно
судство у које би цео народ имао поверења („а не да суд буде партијски инструменат, једне партијске самовоље“); укидање преких и војних судова за цивиле;
повлачење свих закона које је донела Привремена народна скупштина и њихово
замењивање либералнијим политичким законима; организовање нових општина
и расписивање слободних избора за општинске самоуправе; расписивање избора за Уставотворну скупштину на основу нових закона, а под контролом јавног
мњења слободног демократског света („Само на овај начин доћи ће до изражаја
суверена воља нашег народа како га је Радикална странка васпитавала да је он
извор и утока власти“).39
Краткотрајно политичко деловање странака у Србији после рата више
је везано за спољнополитичке а мање за унутрашње разлоге. КПЈ је дозволила
формалну обнову странака, боље рећи врхова странака јер није дозвољавала страначко организовање по земљи, доказујући на тај начин своју „демократичност“.
Међутим, у њеној идеологији и стратегији није било места за друге странке или
политичке погледе. Да би лакше и безболније неутралисала странке КПЈ је придавала Народном фронту значај једине напредне политичке организације, при
чему је све оно што није ушло у ту организацију представљано као реакција и
контрареволуција коју треба уништити.
Политичке странке су биле разорене и дезорганизоване у току рата. Завршетак рата дочекале су организационо и политички неспремне. После 1944. више су представљале остатке предратних странака него организовану политичку
снагу. КПЈ није било тешко да их релативно брзо разбије и асимилује, посебно
ако се има на уму да за тај циљ није бирала средства.
Трагови страначког живота у послератној Југославији највише су видљиви у Србији и код српских политичких странака, мада их је било и у Хрватској.
Србија је, више од других федералних јединица, имала богат парламентарни живот, који се одвијао у независној земљи (за разлику од других области) и у релативно демократској атмосфери. Страначке традиције су због тога биле изузетно
богате, а отпори комунистичкој диктатури најжилавији и најдужи.
У Србији је, више него у другим федералним јединицама, била развијена
опозициона активност. За демократске принципе устројства државе активно су
се залагали представници демократске и других странака. Посебно место припада Милану Гролу, који је у изузетно тешким условима инсистирао на успостављању демократског поретка и правне државе.
39

М. Павловић, Политички програми..., Историја XX века, 1/1985, 133–137.
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ПОЛИТИЧКА ЕМИГРАЦИЈА
Југословенска политичка емиграција може се условно поделити на политички и војни део. Расута по свим континентима, национално подељена и дезорганизована, без политичког правца, она је, мада је покушавала, мало учинила
за промену стања у земљи, као што је мало учинила и за сопствени положај ван
домовине. Војна емиграција (припадници поражених војски и група) била је стационирана у прихватним логорима у Италији, Аустрији, Египту итд., одакле je
расељаванa широм света. Непосредно после рата било је покушаја организовања
ових јединица, којима је подгревана нада да ће се вратити у земљу и срушити комунизам. Краљ је обилазио избегличке логоре по Европи у намери да од војника
избеглих после рата и војних заробљеника из 1941. који се нису вратили у земљу
оформи војску која би срушила Тита. Биле су то празне наде, посебно што на такву његову активност нису благонаклоно гледале ни Британија ни САД.
Нова власт је део људи из војне и политичке емиграције третирала као
ратне злочинце и сходно савезничким одлукама из Москве 1943. тражила је од
Комисије ОУН за ратне злочинце у Лондону њихово изручење. Судећи према захтевима југословенске стране, ратних злочинаца југословенских држављана било
је 1.828, од чега је изручено 208, углавном оних који су се затекли у совјетској
окупационој зони. Међу изрученима били су Милан Недић, председник владе у
Србији током рата (изручен од западних савезника), Драги Јовановић, министар
државне безбедности и управник града Београда, Леон Рупник, председник општине Љубљана током рата и генерал предратне југословенске војске, Славко
Кватерник, доглавник, маршал и министар домобранства у НДХ (поглавник Анте
Павелић није изручен), Владимир Кошак, министар финансија у усташкој влади
и многи други. Сви изручени су углавном осуђени на смртне казне.40 Политички
људи који су остали у емиграцији по разним основама41 покушавали су својим
акцијама ако не да промене а оно бар успоре ход ка комунистичкој диктатури у
земљи. Краљ Петар II, иако уважаван, посебно од војног дела емиграције, осим
обилазака логора и неколико оглашавања није много урадио на промени стања
у земљи (умро је у емиграцији 1970).
У Лондону, седишту већег дела југословенске политичке емиграције, од
бивших министара и других политичара августа 1945. основан је Југословенски
национални одбор на челу са Слободаном Јовановићем,42 председником владе
40
41

42

Документи из историје Југославије – Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и његових помагача из II светског рата, приредили М. Зечевић и Ј. Поповић, Београд
1996.
Краљ Петар II са целокупном династијом, министри или дипломатски представници предратне Југославије (Слободан Јовановић, председник владе, Милан Гавриловић, министар
и шеф Земљорадничке странке, Јован Бањанин, потпредседник Југословенске националне странке, Вјећеслав Вилдер, председник Извршног одбора Самосталне демократске
странке, Милош Трифуновић, потпредседник Радикалне странке, Крста Милетић, члан
Извршног одбора Радикалне странке, Драгиша Цветковић, председник владе која је потписала приступ Тројном пакту и многи други.
Слободан Јовановић, члан и председник Српске краљевске академије, ауторитет у области уставног и државног права, председник Српског културног клуба, све до 1941. избе-
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у емиграцији, правником и историчарем.43 Осим организовања политичке емиграције и старања о расељеним лицима из Југославије, Одбор је представкама
међународним форумима и учешћем на скуповима покушавао да скрене пажњу
на завођење комунистичке диктатуре у земљи и укаже на одговорност савезника
који су позивани да интервенишу у корист слободе, демократије и парламентаризма у Југославији.44 У другим приликама Одбор се такође обраћао министрима
и Скупштини УН, али без успеха.

43

44

гавао је директан политички ангажман. После преврата 27. марта 1941. ушао је у „владу
политичких странака свих делова народа“, али су га догађаји одвели у емиграцију у којој је деловао као политичка личност све до смрти. У државним пословима учествовао
је само у прве три ратне године – потпредседник владе генерала Симовића, председник
владе од јануара 1942. до јуна 1943. и потпредседник у влади Милоша Трифуновића
јуни–август 1943. Иако се саветовао са њим, краљ Петар га није слушао доносећи, на
препоруку Британаца, често погрешне одлуке, компликујући свој и онако тежак положај. (Британци нису имали позитивно мишљење о Јовановићу као политичару, као ни о
већини српских политичара који су се налазили у Лондону). Као председник владе Јовановић се залагао за усклађивање гериле Д. Михаиловића са савезничким акцијама у Средоземљу, потпомажући четнички покрет (Михаиловић је у његовој влади био министар
војске). Био је за васпостављање Југославије, на новим основама и са редефинисаним
установама које би омогућиле етаблирање демократије. Јаке Југославије, по њему, није
могло бити без „јаког Српства“, исто тако као што се „јако Српство“ не може остварити
без „јаке Југославије“. Истицао је да то исто и Хрвати могу рећи за хрватство и Словенци за словенство. Југословенска федерација би омогућила Србима, Хрватима и Словенцима да заједнички воде државне послове, без негирања националне индивидуалности.
Његова тријалистичка федерација косила се са пројектом комуниста (федерација са 6
јединица). – Уп. А. Pavković, Slobodan Jovanovic, An Unsentimental Approach to Politics,
Boulder 1993, 193–207.
Политички ангажман и живот Слободана Јовановића (1896–1958) представља прототип судбине велике плејаде српских политичара и научника, који су се стицајем разних
околности нашли на трусном тлу политике и револуционарном сменом власти у земљи
били дискредитовани, одбачени и коначно осуђени као непријатељи народа и државе.
После престанка ратних активности у земљи Јовановић је остао у емиграцији „да пером
и речју настави борбу за слободу Југославије“, и био, и поред поодмаклих година, врло
активан. Комунисти му нису опростили политичко ангажовање и помоћ коју је пружао
њиховом највећем противнику Д. Михаиловићу (Јовановић је помагао покрет Михаиловића али је у више наврата тражио од њега активнији ангажман у рушењу комуникација
према Солуну, прекид сарадње са Италијанима и Недићем и избегавање сукоба са партизанима, уколико се не би радило о нужној самоодбрани, сматрајући да грађански рат
у земљи користи само непријатељу). Живан Кнежевић, Записи о проблемима и људима
1941–1944, Лондон 1976.
У првом апелу упућеном конференцији тројице министара иностраних послова Велике
Британије, СССР-а и САД у Лондону 10. септембра 1945, Одбор је тражио да савезници,
сагласно обећањима и моралној основи на којој је вођен рат, омогуће да се у Југославији
заведе демократски режим образовањем владе свих демократских странака и спровођењем слободних избора под контролом савезничких органа. Апел су подржали др Влатко
Мачек, председник Хрватске сељачке странке који се налазио у Паризу, др Живко Топаловић, председник Социјалистичке странке и члан четничког Националног комитета,
као и многи други емигранти. У новембру 1945. Југословенски народни одбор упутио
је две представке – телеграм Бевину, Бернсу и Молотову у коме им скреће пажњу да у
Југославији још увек траје грађански рат и да у тим околностима не може бити говора о
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Југословенски одбор се залагао и за побољшање положаја Југословенаемиграната расутих по разним логорима и земљама и писао представке против
њихове екстрадикције Титовом режиму, који није давао гаранције за непристрасно суђење. Велику активност развио је после заробљавања Д. Михаиловића,
кога је требало спасити од освете противника из грађанског рата. Захтевана је
међусавезничка комисија која би га испитала, организовани су сведоци који су
желели да сведоче у процесу, прикупљени искази британских официра који су
били на терену и у штабу Д. Михаиловића. Међутим, ови као и други напори
Одбора нису имали ефекта, осим што је у западној јавности створено мишљење
о Михаиловићу као „мученику и хероју коме припада бесмртна слава у борби за
слободу и бољу будућност и његовог и других народа“.
Заједно са Михаиловићем, почетком лета 1946, суђено је и С. Јовановићу.45 Комунисти су организовали суђења и другим политичким противницима,
углавном за „шпијунажу у корист неке стране земље или за рушење уставног поретка“, уз велики публицитет. Суђено је Милошу Трифуновићу, бившем председнику владе и вођи радикала, Драгићу Јоксимовићу, члану Демократске странке
и браниоцу Д. Михаиловића на суђењу, Драгољубу Јовановићу, вођи Народне
сељачке странке и многим другим политичарима.46
Кад је неутралисала заостале групице четника и усташа, посебно у Босни,
маргинализовала рад политичких странака и других противника и успоставила
апсолутну контролу над народом, уз оцену да је међународно окружење повољно, КПЈ је одлучила да организује изборе за Уставотворну скупштину.

45

46

слободним изборима, и Меморандум Бевину и Бернсу у коме се избори од 11. новембра
приказују као фалсификат народне воље, отворено насиље, неизвршење одлука са Јалте
и гажење споразума Тито-Шубашић. Током децембра упутио је телеграм Конференцији
тројице министара у Москви захтевајући да се у Југославији обуставе насиља, депортације становништва и прогони и да се земља врати у нормалан политички живот. Почетком
1946. Одбор је Скупштини УН у Лондону упутио меморандум у коме апелује да владу
Ј. Б. Тита не сматра представником народа Југославије, јер је силом наметнута и само се
насиљем одржава. – М. Павловић, Документа о раду Југословенског националног одбора,
Историја XX века, 12/1988. Уп. The Yugoslav reviev, br. 4, London, novembar 1946.
Суд је „доказао“ да су С. Јовановић и остали чланови избегличке владе „стално и упорно
спроводили политику подржавања окупације и гушења народноослободилачког устанка
у земљи. У ту сврху они су издавали директиве, давали сталну моралну, политичку и финансијску помоћ оптуженом Д. Михаиловићу, лажно га приказујући као носиоца отпора
у земљи и свим силама помажући га у борби против Народноослободилачке војске, одашиљући му оружје, муницију и другу ратну спрему, одликујући његове четничке команданте итд. Сем тога су одржавали везе са Миланом Недићем и другим квислиншким елементима у земљи, у циљу заједничке борбе против НОП-а, распиривали братоубилачку
борбу међу народима Југославије, издали наређење Михаиловићу за формирање преких
судова и потстицали четничке и квислиншке банде у земљи на извршење злочина и других насиља“. Слободан Јовановић је осуђен на 20 година затвора и губитак политичких
и грађанских права. Информативни приручник о Југославији, Београд 1948.
Дугачак је списак суђења у Југославији у првим послератним годинама. Само процесa
за које је оптужни материјал достављала Државна комисија за утврђивање злочина било
је више од 20. – Документи из историје Југославије, 63–64.
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ИЗБОРИ ЗА УСТАВОТВОРНУ СКУПШТИНУ
11. НОВЕМБРА 1945.
После изборних закона донетих у атмосфери страха и масовних манифестација избори су, крајем августа, расписани за 11. новембар 1945. Бирачко
право имали су сви пунолетни грађани са навршених 18 година, а први пут су
га добиле и жене. Право да гласају имали су и борци који нису навршили 18 година, али су се истакли у НОБ-у. Бирачко право је законом било одузето свим
предратним министрима, члановима бројних организација које су третиране као
сарадници окупатора или учесници у власти Краљевине Југославије. У почетку
кампање било је масовног брисања из бирачких спискова, које је пред изборе
знатно умањено интервенцијом Е. Кардеља, после објављивања саопштења удружених опозиционих група да неће учествовати у изборима због непостојања ни
минималних услова. Према званичним подацима најмање брисаних бирача било
је у Македонији – 0,56%, а највише у Хрватској 3,28%. На Косову је број брисаних бирача износио 2,59%, а у осталом делу Србије 2,13%.47
На предлог Јаше Продановића комунисти су увели тзв. кутију без листе
(„ћорава“, „црна кутија“ или „удовица“). Ова кутија је требало да покаже демократичност избора, јер су за њу могли гласати они који су били против листе Народног фронта чији је носилац био Ј. Б. Тито, али куглице убачене у ову кутију
нису узимане у обзир приликом поделе мандата. „Смисао овог предлога је у томе
да се спрече покушаји једне недемократске мањине да сакрије своју слабост на
тај начин што агитује да се апстинира на изборима и која покушава да позива у
помоћ иностранство. Смисао је, дакле, нашег предлога да се јасније докаже где
је већина народа, за кога је управо народ и каква је права воља народа“, образлагао је Кардељ у ПНС. Међутим, опозиција није поставила чуваре за ову кутију,
а будући да је организација избора била у рукама актуелне власти, „кутија без
листе“ није била прави индикатор опозиционог расположења.48
Избори за Уставотворну скупштину су организовани у атмосфери страха и притисака, тако да нису представљали истинску вољу југословенских народа. Грол је рекао британском амбасадору у Београду „да избори не могу бити
демократски зато што је из бирачких спискова избачено око 25%, да су листе
фалсификоване, да ће око 500.000 војника гласати по директиви официра и политичких комесара, а гласаће по више пута“. Са гласовима милиције (250.000),
сматрао је „да владајућа странка добија милион гласова“. Гролова процена потврђена је у меморандуму Форин офиса о политичкој ситуацији у Југославији.
У њему се каже да је „смешно недовољно“ време од 10 дана дато странкама
47

48

Борба, 10. новембар 1945. Број избрисаних из бирачких спискова у почетку кампање био
је велики, у неким местима у Хрватској чак 40%. После саопштења опозиције да неће
учествовати на изборима и интервенције Кардеља износио је 2,3% свих бирача. Према
подацима Савезне изборне комисије од првобитних 253.108 лица брисаних из бирачких
спискова после решавања жалби остало је 194.158 или 2,3%. – М. Павловић, За Тита
или за Краља-Избори за Уставотворну скупштину 11. новембра 1945, Београд, 2007.
PRO, FO-371, 48876, Р 21594/130/92. „Прелиминарни коментар југословенских избора
од 11. новембра 1945“, састављенo у Одељењу за истраживања ФО 20. децембра 1945.
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изван Народног фронта да припреме кандидатску листу за изборе, опозиционе
групе немају могућности да јавно изнесу своја гледишта, у штампи и на радију
критичари режима се оптужују терминима резервисаним за ратне злочинце и
издајнике, Народни фронт и режим снажно подупире тајна полиција ОЗН-а, у
затворима се држи велики број политичких затвореника, док је десетине хиљада
припадника оружаних снага Краљевине одбило да се врати у земљу „оправдано
страхујући од консеквенци“. На основу ових чињеница оцењено је да „Уставотворна скупштина неће бити истински репрезент воље југословенских народа“,
а да британској политици на располагању стоје две могућности – прва, покушај
заустављања или промене тока догађаја; друга, негодовање и ограђивање од смера којим се догађаји развијају.49
У таквој атмосфери тријумф Народног фронта на изборима био је потпун.
Од 8.383.455 уписаних бирача у целој земљи на изборе је изашло 7.432.469 или
88,66% а 11,34% је апстинирало. За Савезну скупштину Уставотворне скупштине у Србији је гласало 77,16% од укупног броја уписаних, Војводини 92,20%, на
Космету 97,68%, Хрватској 91,77% итд. За „кутију без листе“ у централном делу Србије гласало је 11,41%, Војводини 14,60%, Косову 4,64%, Хрватској 8,48%
итд. За Савезну скупштину са листе чији је носилац био маршал Тито изабрано
је 348 посланика – из Србије 141, Хрватске 86, Словеније 29, Македоније 24,
БиХ 58 и Црне Горе 10.
За Скупштину народа за листу НФ чији је носилац за Србију био Синиша
Станковић, а носилац тзв. припојене листе Јаша Продановић, у Србији је гласало
87,31%, а за кутију без листе 12,69%. У Војводини је чак 19,35% гласало за кутију без листе, што је приписивано снажном утицају реакције против комунизма у
Мађарској и Румунији, на њихове сународнике који су живели у Војводини. За
овај скупштински дом свака федерална јединица давала је по 25 посланика, Војводина 15, а Космет 10. Од 524 посланика оба дома 404 су били чланови КПЈ,
добар део тзв. прикривени чланови партије и мали део опозиционо настројених.
Победом Народног фронта обезбеђено је формално међународно признање нове
власти у Југославији, јер је тиме испуњена још једна препорука савезничких сила са Јалте и споразум Тито-Шубашић. На унутрашњем плану власт је формализована, а програм НФ постао је једини званични програм нове државе, иза кога
је стајала КП Југославије. Народни фронт Србије оценио је успешним изборе
за Уставотворну скупштину, премда су поједини партијски руководиоци сматрали да је „Србија била једна од федералних јединица која је најслабије прошла
на изборима“. Британски амбасадор је приписивао опозиционо држање дела сељаштва у Србији „утицају богатих сељака који се дубоко плаше комунизма“ и
ширењу утицаја М. Грола.50
49
50

PRO, FO-371, 48871, Р 16669/130/92; Меморандум о ситуацији у Југославији, септембар
1945.
PRO, FO-371, 59424, Р 495/65/92. Стивенсон – Бевину, 12. децембар 1945. Стивенсон је
сматрао да резултати избора нису били потпуно по вољи режима и да постоје докази о
њиховом фалсификовању. Изборни резултати су, по његовој оцени, показали да је најјача опозиција режиму била код србијанског сељаштва и Римокатоличке цркве.
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На првој седници Уставотворне скупштине, а на предлог српских посланика (Синише Станковића у Скупштини народа и Благоја Нешковића у Савезној
скупштини), комунисти су преточили изборну победу у Декларацију о проглашењу Републике, која је једногласно усвојена појединачним потписивањем на
двогодишњицу Другог заседања АВНОЈ-а 29. новембра 1945. Тиме је монархија
званично укинута, мада је раније била суспендована, а Југославија је постала република. За првог председника државе убрзо је изабран Ј. Б. Тито.51

НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА КПЈ
Национална политика југословенских комуниста била је у функцији
остварења револуционарних циљева и освајања власти. Према тим циљевима
уобличавана је зависно од сопствене процене или процене ситуације коју је давала Коминтерна. У периоду 1925–1935. КПЈ је водила „разбијачко-сецесионистичку“ политику према сопственој држави, сматрајући да је Југославија версајска
творевина и бастион антисовјетизма, залажући се за стварање независних држава – Хрватске, Словеније, Македоније, али и „ослобађање“ и предавање Косова
и Метохије Албанији а северне Бачке Мађарској. Политиком, пропагандом и
акцијама (терористичким нападима на политичаре и сарадњом са екстремним
терористичким групама са Косова, из Хрватске и Македоније) КПЈ је развијала
мржњу према „великосрпској буржоазији као угњетачкој“. У резолуцији Петог
конгреса одржаног у Дрездену октобра 1928. стоји да КПЈ у Србији треба да се
бори против националног угњетавања, јер је у Србији „база хегемонистичког
режима, признавајући отворено право на оружани устанак против националног
угњетавања“.52
Напуштањем политике разбијања земље 1935. није ишчезла свест о српској превласти коју је требало уништити и све друге народе ослободити од великосрпске хегемоније. Акциона парола о великосрпској хегемонији и њеном разбијању није напуштена у читавом периоду владавине КПЈ, односно до распада
Југославије.53 Континуитет предратне националне политике одржан је и током
Другог светског рата, само што је она замагљена југословенством и антифашизмом. Предратне идеје, као црвена нит, видљиве су у почетку и у току рата. Најдоследније се поштовала Стаљинова максима против сваке спонтаности маса
при дизању устанка, а једино се признавала оружана акција коју је водила КПЈ
као „организована снага“. Устанак у Југославији одвијао се у почетку тако да се
сваки народ дизао одвојено, сваки је стварао своје партизанске одреде и штабове
51
52
53

Борба, 30. септембар 1945.
Б. Глигоријевић, Политички живот на простору републике Српске Крајине 1918–1941,
„Српска Крајина“, Београд 1994, 318–319.
На V. земаљској конференцији, одржаној под руководством Ј. Б. Тита 1940., усвојене су
тезе о националном питању у Југославији, у којима је прихваћен став да комунисти „одлучно стоје“ на принципу права самоодређења нације до отцепљења, формирања независних
националних држава, или прикључења другим државама, као и да неће никада „спречавати отцепљење једне нације ако она то захтева“. Таквом политиком КПЈ је суштински
отворила српско национално питање, али је потпуно игнорисала његово решавање.
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и заметке власти; тиме се хтело показати да се стварају основе за „ослобођење
угњетених народа“. Тек када су створени посебни државни органи националних
држава, у оквирима „историјских покрајина“, тзв. антифашистичка већа, приступило се заседању АВНОЈ-а, који је конципирао федеративну Југославију.

ПАРТИЗАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА
(АВНОЈСКА ЈУГОСЛАВИЈА)
Сходно императиву о ослобађању других народа успостављена је тзв.
партизанска федерација током рата на заседањима Антифашистичког већа народног ослобођења 1942. у Бихаћу и 1943. у Јајцу. Те одлуке ће добити карактер
тековина НОБ-а од којих се није ни хтело ни смело одступати, а затим карактер
уставних принципа и дефинитивног решења националног питања у Југославији.
У Декларацији усвојеној на Другом заседању АВНОЈ-а каже се да су за 2,5 године борбе „срушени остаци великосрпске хегемонистичке политике, разбијени
су покушаји уношења мржње и раздора међу народе Југославије и поражени су
остаци реакционарног сепаратизма. У заједничкој оружаној борби народи Југославије признавали су један другом пуну равноправност. Они су осигурали себи
право на самоодређење, укључујући право на отцепљење или уједињење са другим народима. Из свега тога проистекли су услови за стварање будуће братске,
демократске, федеративне заједнице народа Југославије“.54
У Одлуци о изградњи Југославије на федеративном принципу истакнуто
је да југословенски народи нису признали њено комадање и да су у борби доказали чврсту вољу да остану уједињени у Југославији. „Да би се остварио принцип суверености народа Југославије, да би Југославија представљала истинску
домовину свих својих народа и да никада више не би постала доменом било које хегемонистичке клике, Југославија се изграђује на федеративном принципу,
који ће обезбедити пуну равноправност Срба, Хрвата, Словенаца, Македонаца
и Црногораца односно народа Србије, Хрватске, Словеније, Македоније, Црне
Горе и Босне и Херцеговине. Националним мањинама у Југославији обезбедиће
се сва национална права.“55
Федерација прокламована у нерегуларним условима, без српских делегата на начин како су биле представљене Словенија или Хрватска, а самим тим
54

55

У Декларацији се „с правом захтева да органи народне власти изникли из дотадашње борбе, буду у иностранству признати и поштовани, да се избегличкој влади у иностранству
због њеног издајничког рада против народа и НОП-а и формално одузме право да говори
у име наших народа“. Донете су и следеће одлуке: Одлука о Врховном законодавном и
извршном представничком телу Југославије и НКОЈ као привременим органима врховне народне власти у Југославији за време НОБ-а, Одлука о одузимању права законите
владе југословенској влади у иностранству и о забрани повратка у земљу краљу Петру
II Карађорђевићу због издајничког рада и помагања свих домаћих издајника и сарадника
окупатора. У овој одлуци је речено да ће питање краља и монархије решити сам народ
после ослобођења земље. Информативни приручник о Југославији, Београд 1948, 20. Б.
Петрановић, АВНОЈ – револуционарна смена власти, Београд 1976.
Исто.
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и без адекватног заступања српских интереса, замишљена је као национална
федерација, по принципу колико нација толико федералних јединица, са изузетком Босне и Херцеговине. Поједини народи добили су националне државе, док
је српски народ остао у три федералне јединице, (хрватски у две, али у мањем
броју). Србима у Хрватској и Босни и Херцеговини био је загарантован статус
народа највишим актима земаљских већа ових јединица и Срби су чинили конститутивне народе ових јединица.
На Другом заседању АВНОЈ-а једино Србија није била територијално
уобличена (то ће касније бити учињено), нити су у другим федералним јединицама формиране аутономне јединице иако су за то постојали истоветни историјски,
политички, национални и други разлози (Далмација, која је у односу на Хрватску
имала посебан статус и у време Аустро-Угарске када је била административно
и политички директно везана за централну владу у Бечу, а не преко Загреба или
Будимпеште, и у рату је имала посебно партијско руководство, Покрајински комитет за Далмацију; Истра, у којој је живела и италијанска мањина, а која није
била у саставу Хрватске односно Југославије и сл.).56
„Принцип националитета“, о коме је говорио Ђилас као о основном принципу за стварање република и покрајина, није свуда доследно поштован. Добар
део Црногораца осећао се Србима. Срби у Хрватској нису хрватски националитет,
па ипак о њиховој територијалној посебности није било говора. Барања је, као
историјска област у саставу Војводине са мешовитим становништвом, издвојена
из Војводине и прикључена Хрватској, без изјашњавања народа, који је у више
наврата преко својих делегација тражио да Барања остане у саставу Војводине.
Југословенска федерација је уобличена према многим принципима (а не само
према принципу националитета), али је идеолошки принцип био опредељујући
за националну политику југословенских комуниста.
56

У дебати о доношењу првог устава било је предлога да Далмација буде аутономна област
у оквиру Хрватске или посебна република у југословенској федерацији. Против оваквих
предлога изјаснили су се М. Ђилас, као заступник министра за Конституанту Е. Кардеља,
који се налазио у Паризу на мировној конференцији, и Вицко Крстуловић, посланик из
Далмације. Предлоге да Далмација буде посебна област или република Ђилас је оценио
„према данашњим условима реакционарним и да не одговарају правним односима. Ми
не постављамо федерацију ни на каквим другим основама него на основи националитета.
Може ли неко казати за Далматинце да су нешто друго него остали Хрвати? Несумњиво
да посебних разлика има у свим нашим земљама, да се Ужичани на пр. разликују од Нишлија у многим стварима, али у погледу националитета несумњиво је да су они Срби,
као што су Далматинци Хрвати као и остали Хрвати. Ако би смо Далмацији дали аутономију ми би цијепали Хрватску нацију као цјелину, ми би онемогућавали њен несметани
развитак итд. Ово схватање нема неког дубљег коријена у самој Далмацији, као што се
види из примједаба. Оно је посљедица старе аутономашке политике у прошлости, која
је постојала у самој Далмацији и о чијој би смо прогресивности у извесним моментима
могли дискутовати, али која апсолутно не одговара данашњим условима“. Слично је говорио и В. Крстуловић, истичући да су „ти приједлози наишли на осуду и у самом народу у
Далмацији... Неоспорна је чињеница да је Далмација најчвршћа и национално најчишћа
(најчистија) окосница Хрватске, односно данашње Народне републике Хрватске“. – Стенографске белешке Заседања Уставотворне скупштине (29. новембар 1945–1. фебруар
1946), без године издања); А. Петковић, Политичке борбе за нову Југославију, 361.
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Предратна идеолошка платформа о решавању националног питања, ослобађањем од великосрпског хегемонизма, добила је потврду на Другом заседању
АВНОЈ-а и у каснијој националној политици КПЈ. Одлукама АВНОЈ-а убрзо је
дат ореол неприкосновених тековина НОБ-а. У Србији није било основано ни
Земаљско антифашистичко веће као највише законодавно и представничко тело
које би расправљало о овим питањима, док су словеначка и хрватска делегација
непосредно после Другог заседања АВНОЈ-а расправљале са Титом о будућем
уређењу земље. Словенци су тражили своју војску и командовање на словеначком језику (једино словеначки партизани нису водили борбе изван оквира своје
федералне јединице).
Према првим актима Првог и Другог заседања АВНОЈ-а (Бихаћ, 1942, Јајце, 1943) будућа федерација требало је да представља „истинску домовину свих
народа и да никада више не постане домен било које хегемонистичке клике“. Федерација је признавала право свим народима на самоопредељење, укључујући
отцепљење и припајање другим државама. У Декларацији о основним правима
нација и грађана ДФЈ од 11. априла 1944. стоји да је „ДФЈ савезна демократска
држава, демократска федерација у којој су уједињени Срби, Хрвати, Словенци,
Македонци и Црногорци и која је састављена од 6 демократских федералних
држава: Србије, Хрватске, Словеначке, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе. Народ у Војводини и Санџаку имаће пуну слободу да сам одлучи о односу и положају у федерацији“. Пада у очи констатација да је само за „народ у
Војводини и Санџаку“ било резервисано право да слободно одлучи о односу и
положају у федерацији (Косово се ни у овом акту не спомиње). У Декларацији
је још стајало да је „искључена свака могућност превласти или привилегија или
мајоризације једног народа на рачун другога, или једне федералне државе на рачун друге“, као и то „да „сваки народ има права да иступи из федерације ако се
не слаже са обликом владавине“. Принцип права народа на самоопредељење и
отцепљење, укључујући и право уједињења са другим народима, биће садржан
у првом послератном Уставу из 1946. године.57
За четнике и српску политичку емиграцију овакво преуређивање Југославије значило је цепање српског народа и простора, стварање велике Хрватске
и њене хегемоније од стране три Хрвата – Тита, Шубашића и Рибара и „дело
усташко-комунистичке мањине“, која је присвојила право да мења уставни поредак Југославије, тако да је оцењено да АВНОЈ није народна влада већ творевина КПЈ.58
57

58

АЈ, фонд ЦК СКЈ, АВНОЈ, 84; Устав ФНРЈ од 31. јануара 1946, Београд 1946. Декларацију су потписали Словенски народноосвободилни свет, ЗАВНО Црне Горе и Боке, Главни НОО Србије, ЗАВНО Хрватске, ЗАВНО Босне и Херцеговине, ЗАВНО Македоније,
Главни НОО Војводине и ЗАВНО Санџака. Поједини аутори сматрају да је узор творцима ове Декларације била Декларацији Првог конгреса Совјета 1922. Суштина те концепције је у споразуму нација о стварању заједничке државе. – Б. Петрановић, Политичка
и економска основа народне власти у Југославији за време обнове, Београд 1963, 257; Д.
Петровић, Конституисање федералне Србије, Београд 1988, 59.
В. Казимировић, Србија и Југославија 1914–1945, књ. IV, Крагујевац 1995, 1318; Уп. Милан Весовић, Коста Николић, Уједињене српске земље – равногорски национални програм,
Београд 1996, 62.
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КОНСТИТУИСАЊЕ СРБИЈЕ КАО СЛОЖЕНЕ
ФЕДЕРАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Србија је конституисана као посебна федерална јединица нове федералне југословенске државе на Великој антифашистичкој народноослободилачкој
скупштини Србије одржаној у Београду 9–12. новембра 1944. у присуству 883
делегата. Формалну иницијативу за одржавање скупштине дао је Главни народноослободилачки одбор Србије (ГНООС), основан новембра 1941. До средине
1944. Одбор није развио посебну активност. На поменутом заседању ова скупштина је конституисана као „врховно законодавно и извршно тело државне власти демократске Србије“. У време заседања Велике антифашистичке скупштине
Србија није била територијално уобличена нити је постала сложена федерална
јединица, јер није било решено питање статуса Војводине, Косова и Санџака.
Србија се састојала од 16 округа, који су били подељени на срезове, иако ни
среске ни окружне скупштине нису биле изабране. Годину дана касније (1945)
Србија је територијално уобличена, припајањем неколико срезова подељеног
Санџака и укључивањем Војводине и Косова и Метохије у свој састав, са посебним статусима.59
У историографији се обично наводи да Србија није конституисана када
и друге федералне јединице из следећих разлога: КП Србије није била конституисана иако је о томе постојао закључак Политбироа ЦК КПЈ још из 1943; на
Косову је децембра 1944. избила масовна оружана побуна која је угушена, а на
том простору је заведена војна управа као и за Банат, Бачку и Барању; питање
Санџака није било решено. Поједини аутори тумаче да се Србија није могла
организовати као сложена федерална јединица све док се не одржи оснивачки
конгрес КП Србије, који је требало да обједини посебне партијске организације
Србије, Војводине и Космета. Међутим, разлози за неконституисање Србије више леже у проблемима успостављања нове власти на подручјима која ће касније припасти Србији, него у чињеници што није био одржан оснивачки конгрес
КП Србије. 60
Питање аутономних покрајина и аутономних области још није било дефинисано нити коначно уобличено. Чињеницу да у одлукама Другог заседања
АВНОЈ-а нема помена о аутономним јединицама у саставу Србије, поједини
историчари тумаче калкулацијама о припајању Косова Албанији која би пришла
југословенској федерацији. Питање Војводине, по тим тумачењима, заобиђено је
59

60

Скупштина је донела одлуку о одобрењу рада Главног НОО Србије и одобрила рад представника Србије на Другом заседању АВНОЈ-а. Донете су одлуке о установљењу Суда за
суђење злочина и преступа против српске националне части, о успостављању Земаљске
комисије за испитивање злочина окупатора и његових помагача, о оснивању Привредне банке Србије итд. Велика скупштина је претворена у Антифашистичку скупштину
народног ослобођења (АСНОС) од 261 представника, која је изабрала Председништво
од 40 чланова (председник је био др Синиша Станковић). – Заседање Велике антифашистичке народноослободилачке скупштине Србије 9–12. новембар 1944. (Стенографске
белешке), Београд 1945, 196–212.
Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939–1945, 691.
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због претензија хрватских комуниста на знатан део Војводине (Срем, укључујући и Земун), као и због страха да се не поремети масовније приступање Хрвата
НОП-у.61 Чињеницу да су само у Србији створене аутономне јединице део научника тумачи као драстичну тенденцију слабљења Србије по принципу „Слаба
Србија – јака Југославија“, наводећи да је тиме Србија доведена у неравноправни
положај у односу на друге републике, а српски народ онемогућен да Србију конституише као јединствену републику и тиме оствари елементарна национална
права и интересе које су остварили други југословенски народи.62
Коначан облик Србија је добила средином 1945. када су Антифашистичка скупштина народног ослобођења Србије и АВНОЈ прихватили одлуке Главног
НОО Војводине о прикључењу ове области Србији јула 1945, као и прихватањем
Резолуције Обласне народне скупштине Косова и Метохије о прикључењу Србији из јула 1945. Војводина ће постати аутономна покрајина, а Косово ће добити
нижи степен аутономије (обласну аутономију која, за разлику од Војводине, није
имала Врховни суд и неке друге органе). Упоредо са конституисањем Србије као
сложене јединице у будућој југословенској федерацији текао је процес организовања партијске и државне структуре у Србији. Оснивачки конгрес КП за Србију
средином 1945. требало је да представља авангарду и носиоца нове политике у
Србији, а антифашистичка скупштина формално покриће за партијске одлуке у
конституисању Србије.

ПИТАЊЕ ВОЈВОДИНЕ
Подручје Војводине је још од почетка рата у актима КПЈ, односно Покрајинског комитета (ПК) који је руководио партизанским акцијама, третирано као
посебно подручје изван Србије, чији ће народи, под вођством КП, моћи „сами
али заједнички да одлучују о томе хоће ли и са којим другим народима да живе у
братској заједници“.63 Војводина је у концепцији КПЈ обухватала југословенски
део Баната, Бачку, Барању и Срем. Прогласи партијских органа и органа партизанске власти (Главни НОО Војводине) још током рата позивали су родољубе и
антифашисте Војводине у борбу за нову демократску федеративну Југославију
у „којој ће наша Војводина добити своју аутономију“.64 До образовања Велике
антифашистичке скупштине Србије у прогласима се обично истицала „аутоно61
62

63
64

Исто, 546–551.
С. Вучетић сматра „да све што је урађено са аутономним покрајинама, урађено је на
основу тезе „Слаба Србија – јака Југославија“. Слободан Вучетић, Четврта Југославија
– каква?, НИН, 11. март 1990. Тезу „Слаба Србија – јака Југославија“, М. Јовичић тумачи
наводним страхом од јаке Србије у државно-партијским врховима Југославије. „Ја сам
и тада мислио и говорио да ова девиза не одговара стварности. Јер, ако се чинило све да
Србија буде слаба, тиме се никако није желело да Југославија буде јака. С обзиром да
Југославија ни тада није била на срцу не-Срба, стварности би далеко више одговарала
девиза Слаба Србија – слаба Југославија“.– Творци и тумачи, (приређивач Милош Кнежевић), Београд 1994, 239.
АЈ, ЦК СКЈ -Србија, II/495, Проглас Покрајинског комитета Војводине, јун 1941.
Главни НОО Војводине 1943–1945, (избор и објашњења Јелена Попов), Нови Сад 1977,
100–103.
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мија Војводине у федеративној демократској Југославији“ и није било говора о
укључивању ове покрајине у оквире једне федералне јединице.65 Међутим, пажљивом анализом докумената и изјава могу се уочити „извесне благе гравитационе тежње ове покрајине према суседној Србији“. О томе је писао и Жарко
Зрењанин, један од водећих војвођанских комуниста, а и расположење српског
народа који је чинио окосницу партизанских јединица било је везано за Србију.
Тито је у једном чланку, не спорећи аутономију, апострофирао Војводину, остављајући решавање њеног статуса за послератно доба.66
Наредбом врховног команданта НОВ и ПОЈ 17. октобра 1944. уведена
је војна управа у тек ослобођеним подручјима Баната, Бачке и Барање (БББ) ради „хитне нормализације прилика, стварања услова за редовно функционисање
народне демократске државне власти... и мобилисања свих привредних снага у
циљу успешног окончања рата“. Стварни разлог за увођење војне управе био је
у постојању мањинских група, посебно немачке и мађарске, које су већим делом
учествовале у рату на страни окупатора ових простора (то потврђује и Наредба
бр. 2 команданта Војне области НОВЈ за Банат од 18. октобра 1944). Пошто напори војних и органа власти наилазе на отпор код дела становништва, пре свега
немачког, који испољава „германску охолост“, овом наредбом се заводи ванредан
полувојни режим. Немцима је била ограничена слобода кретања, а предвиђене
су строге казне „швапским припадницима“ укључујући и стрељање, као и казне
за друге непријатеље и „фашистичке елементе“. Одлуком АВНОЈ-а од 21. новембра 1944. припадницима немачке народности одузета су „држављанска права“
због масовне подршке национал-социјалистичкој Немачкој, а највећи део њих
депортован је у Немачку. Војна управа укинута је 15. фебруара 1945.67
На Великој антифашистичкој скупштини Србије новембра 1944. Јован
Веселинов је у име војвођанске делегације изјавио да се народ у Војводини на
многим скуповима изјаснио за аутономију у оквиру једне федералне јединице.
„Али наш словенски народ, нарочито Срби у Војводини, који су чврсто повезани
са својом браћом с ове стране Саве и Дунава, желе да буду у што бољим односима са браћом Србијанцима, са слободном демократском Србијом“’. Александар
Ранковић је истакао да „Војводина има извесне посебне историјске и друге особености. Но истовремено морамо нагласити да у Војводини живи већина Срба
и да су они и крвљу и традицијама повезани са Србима. Питање Војводине ће
решити сам народ Војводине и то на такав начин да ће истовремено учврстити
своју везу са Србијом и обезбедити себи она посебна специфична права која произилазе из посебног специфичног положаја Војводине“.68 Такве изјаве су недвосмислено говориле да ће Војводина бити прикључена Србији.
65
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Д. Петровић, н. д., 67.
Ј. Б. Тито, Значај одлука АВНОЈ-а за даљи развој наше борбе и стварање федеративне
државне заједнице, Нова Југославија, 1. март 1944.
Ј. Попов, Народни фронт у Војводини 1944–1953, Нови Сад 1986, 38–55.
Велика антифашистичка скупштина (стенографске белешке), 42, 108. Децембра 1944.
Ј. Веселинов је поново изјавио „да по свему изгледа да већина нашег народа у Војводини
жели да буде у бољим односима са нашом браћом у Србији“. – Ј. Попов, Питање аутоно-
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У то време Војводина још увек није била територијално омеђена. Поред
покушаја успостављања југословенске власти у Печују (град у Мађарској) где
је допрла једна дивизија НОВЈ, и пријема код Тита делегације Буњеваца из Бајског троугла, која је тражила припајање овог подручја Југославији, али којој је
он само гарантовао културну аутономију у оквиру Мађарске, најизразитији проблем био је везан за Барању. Обласни комитет за Бачку и Барању функционисао
је почетком 1945, а било је и отворених настојања да Барања остане у саставу
Војводине. На конференцији „барањских оптаната и Барањаца“ одржаној 16. јануара 1945. у Београду тражено је да Барања остане у саставу Војводине, јер се
„појам Војводине одомаћио у Барањи“. У меморандуму о питању Барање, сачињеном 25. јануара 1945, на бази историјских чињеница доказивало се да Барања
треба да дели судбину Војводине чијој целини припада.69 Априла 1945. ГНОО
Војводине оставио је отвореним питање Барање „док тамошњи народи сами не
реше о својој припадности“. Међутим, већина чланова ГНОВ-а сматрала је да
ће Барања бити у саставу федералне Хрватске. То се и обистинило 16. маја 1945,
када је Одлуком Председништва ГНООВ Барања изузета из састава Војводине
и припојена Хрватској.70
Априла 1945. на седмој партијској конференцији донета је Резолуција у
којој се каже да се конференција једногласно изјаснила за укључење аутономне
Војводине у федералну Србију. „А то значи да ће од сада и наша партијска организација бити у склопу КП Србије“. Другог дана рада конференције заседао је
Главни НОО Војводине који је закључио да „национални, географски и политички моменти указују на природан пут уласка Војводине као аутономне покрајине
у састав федералне Србије“. На седници АСНОС-а у Београду 7. априла 1945.
делегација ГНООВ је овлашћено дала изјаву да народи Војводине желе да буду у
саставу Србије. АСНОС је поводом овога донела резолуцију (која је обухватала
одлуке органа са Косова и Метохије и Санџака) којом „топло поздравља једнодушну одлуку ГНОО Војводине да Војводина, као аутономна покрајина, треба да
буде саставни део федералне јединице Србије и да ће бити сазвана покрајинска
народна скупштина Војводине која ће о томе донети и формалну меродавну одлуку и изабрати посланике Војводине за Народну скупштину Србије и допунити
број својих посланика у АВНОЈ. Скупштина признаје потребу да Војводина у
оквиру демократске Србије има свој положај једне аутономне покрајине. Скупштина у потпуности стоји на становишту ГНОО у погледу равноправности Срба,
Хрвата, Словака и Русина, као и на становишту признања права националним
мањинама. Мађарско становништво уживаће као староседелачко становништво
сва грађанска права, а биће кажњени само злочинци и слуге Хортијевог окупаторског режима. Скупштина исто тако одобрава став ГНООВ у односу на немачко
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мије у документима ПК КПЈ и Главног НОО Војводине 1941–1945, Зборник „Оснивачки
конгрес КП Србије“, Београд 1988, 166–167.
Архив Србије (АС), фонд Скупштине СР Србије, несређена грађа. Цитирано према Д.
Петровић, н. д., 112.
Главни НОО Војводине, 295; Уп. Б. Петрановић, Политичке и правне прилике за време
привремене владе ДФЈ, Београд 1964, 115–116.
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становништво које је у својој целини било у служби немачког фашизма и коме
више нема места у нашој земљи. Али, грађанска права уживаће они Немци који
су се борили у партизанским одредима и Југословенској армији или су на други
начин помагали НОБ“.71
Тридесетог јула 1945. почело је прво заседање Скупштине изасланика народа Војводине на коме су учествовали чланови окружних одбора са територије
покрајине, чланови ГНОО и представници Треће југословенске армије стациониране на том простору. Следећег дана конституисана је Скупштина од 150 чланова
(75 Срба, 24 Хрвата, 33 Мађара, 10 Словака и 8 осталих), која је упутила писмо
АВНОЈ-у у коме изасланици „моле АВНОЈ да изађе у сусрет жељама народа Војводине и да донесе одлуку о прикључењу Аутономне покрајине Војводине федералној Србији“. АВНОЈ је у августу једногласно прихватио молбу о прикључењу
Војводине Србији. Председништво Народне скупштине Србије је на седници 28.
августа 1945. потврдило прикључење аутономне Војводине федералној Србији,
а тек 26. јула 1946. Народна скупштина Србије је констатовала чинове „уклапања Војводине и Косовско-метохијске области у оквир Србије“.72

ПИТАЊЕ „САНЏАКА“
Ова област између Црне Горе и Србије која се називала Старом Рашком,
или једноставно Рашком, задржала је турско име Санџак које је означавало управну област каквих је у Турској империји, и на подручју Југославије, било много.
Ова област је препознатљива под тим именом, премда нема историјских, етничких или других разлога за то (нпр. фиксиране границе, које су, иначе, мењане
током турске владавине) и у раду ће бити коришћен овај назив.
Санџак је у рату био подељен између Италијана и Немаца. У јесен 1941.
КПЈ је основала самосталну партијску организацију за Санџак (Обласни комитет
КПЈ за Санџак) под директном организационом надлежношћу ЦК КПЈ. Сходно
томе партизанска војска на том подручју била је под командом Главног штаба
партизанских одреда за Санџак. Санџак је уобличен као јединствена политичка,
војна и економска област стварањем Земаљског антифашистичког већа народног
ослобођења Санџака (ЗАВНОС) у Пљевљима, уочи Другог заседања АВНОЈ-а,
као највишег законодавног, извршног и политичког тела народа Санџака (током
1944. у документима се помиње и као земаљско и као антифашистичко веће народног ослобођења Санџака АВНООС). Овим је народ Санџака требало да стане „уз бок осталим народима Југославије“. ЗАВНОС је постао највећа цивилна
власт у Санџаку, али није био законодавни орган као остала антифашистичка
већа. Његов извршни одбор називао се ратном владом. Тиме су створене истоветне претпоставке за аутономију ове области, или њен посебан федерални статус, какав су добиле друге области у Југославији. Иако је та идеја била жива у
71
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Заседања АСНОС-а (Стенографске белешке), 20; Уп. Ј. Попов, Питање аутономије у
документима ПК КПЈ и Главног НОО Војводине, 167–169.
Службени лист Војводине, 1. септембар 1945; Главни НОО Војводине, 562, 574–575; Заседања АСНОС-а (стенографске белешке), 172.
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ратном периоду, посебно код руководстава НОП-а, она никада није јасно исказана и операционализована. Поједини аутори сматрају да идеја о аутономији или
посебном федералном статусу Санџака није операционализована зато што је такав статус добила Босна и Херцеговина, а да би аутономно решење за Санџак
било „излишно и нерационално дробљење српске и црногорске целине, као и
Југославије уопште“, на три аутономне области.73 Санџак је до фебруара 1945.
ипак функционисао као засебна област, са партизанским војним и цивилним
органима власти. Руководство Обласног комитета КПЈ известило је ЦК КПЈ да
према „расположењу које се сада испољава код Муслимана, они би били веома
погођени ако би Санџак био поцепан, а они подвојени. О томе се заиста мора водити рачуна, поготову ако се има у виду њихов садашњи став и добро држање.
Чак ни Срби не би радо примили цепање Санџака“.74
Председништво АВНОЈ-а је 21. фебруара 1945, после расправе у којој
је било различитих предлога,75 упутило директиву Извршном одбору АВНОС-а
у којој стоји да је НКОЈ детаљно проучио ово питање, у првом реду са аспекта
целовитости Санџака, и препоручио Извршном одбору ове области да до 15.
марта 1945. сазове заседање АВНОС-а да би се статус Санџака у федеративној
Југославији регулисао на следећи начин: „Узимајући за основу границу између
Србије и Црне Горе утврђену после Балканског рата 1912. године, АВНО Санџака донеће одлуку да се поврати стање од 1912. те да се делови Санџака врате Србији односно Црној Гори, што значи према граници од 1912. Србији припадају
срезови Прибојски, Златарски, Милешевски, Сјенички, Дежевски и Штавички,
а Црној Гори срезови Пљеваљски са бившим Бољаничким, Бјелопољски са бившим Лозанским и Берански са бившим Рожајским... За формирање Санџака као
аутономне покрајине која би се као таква прикључила једној федералној јединици, не говоре никакви ни политички ни економски разлози. Санџак је српски и
црногорски па је најприродније да се учини повратак на стање од 1912. на граници између Србије и Црне Горе после рата са Турском. Сам Санџак као аутономна
јединица био би економски неспособан и прављење таквих малих јединица без
икакве националне подлоге за то, било би само потпуно излишно и нерационално дробљење српске и црногорске целине као и Југославије уопште... Што се
тиче Муслимана Санџака, нема никаква разлога да се Санџак остави као ауто73
74
75

Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939–1945, 704.
АЈ, фонд ЦК КПЈ, бр. 41 и 50/1945.
Марко Вујачић, представник Црне Горе у АВНОЈ-у, предлагао је да се Санџак припоји
Црној Гори, образлажући да су Црна Гора и Санџак „вјековима дјелили зло и добро и заједнички се борили против султана и његових измећара и против ћесара и против фашиста“. Сматрао је да „није ни политички оправдано цијепати Санџак, јер то неће, чини ми
се, ни тамошњи народ прихватити“. Сретен Вукосављевић, председник АВНО Санџака,
учитељ из Пријепоља, члан Самосталне демократске странке, посланик и министар за
колонизацију, сматрао је да Санџак као самостална јединица више не треба да постоји,
али не треба журити са коначним решењем, изражавајући мишљење да „Санџак не треба
цепати, јер је то ипак целина. То је област, то је појам са својим специфичним и политичким и привредним обележјима. Зато сам ја за решење да се или цео Санџак припоји или
Србији или Црној Гори“. – Законодавни рад Председништва АВНОЈ-а и Председништва
Привремене народне скупштине (стенографске белешке), 54.
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номна целина зато да би Муслимани били у једној заједници. Они ће уживати
иста права у Црној Гори као и у Србији. За саме Муслимане биће то корисније
и они ће тако мање моћи бити плен реакционара и назадњака који су их толико
отуђивали од НОБ-е“ (мисли се на масовно учешће муслимана у квислиншким
формацијама ).76
Скупштина ЗАВНО Санџака одржана је 29. марта 1945. Претходно је
26–27. марта одржана конференција Обласног комитета КПЈ за Санџак на којој
је одлучено да се комитет укине и да се у делу Санџака који ће припасти Србији
формира Окружни комитет КПЈ за новопазарски округ. АСНО Србије је на заседању одржаном 7–9. априла 1945. у резолуцији поздравила ову одлуку оценивши је „правилном“. Скупштина је изразила уверење да се и муслимански део
становништва Санџака неће осетити поцепаним, пошто ће „имати могућности
одржавања верске и културне заједнице“. Статус Санџака дефинитивно је регулисан посебном резолуцијом Трећег заседања АВНОЈ-а 7. августа 1945.

ПИТАЊЕ КОСОВА
Област Косова која са Метохијом обухвата површину од 10.887 км2 што
чини 12,3% површине Србије, до 1945. није била посебна административна ни
територијална целина (провинција, област, санџак, бановина, покрајина итд.).
У рату највећи део ове области улазио је у састав „Велике Албаније“ као „Нова
Албанија“ под протекторатом Италијана и касније Немаца (Бугари су држали
неколико срезова). На оснивачкој скупштини Друге призренске лиге септембра
1943. проглашено је уједињење Косова и Метохије, Дебра, Струге, Улциња и Тузије са Албанијом и истакнуто да у саставу „Велике Албаније“ треба да буду и
делови Србије до Ниша и Крушевца, Нови Пазар и северозападни делови Грчке.77 Идеја о „Великој Албанији“ није била страна ни КПЈ која је од дрезденског
76

77

„Одлуку АВНО Санџака спровешће у дело Председништво АВНОЈ-а после заседања Вашег Већа у споразуму са АСНО Србије и АСНО Црне Горе као и са Вашим Извршним
одбором, који ће после тога престати да функционише. Са доношењем поменуте одлуке
престаће постојати АВНО Санџака, а Извршни одбор помагаће Председништву АВНОЈ-а
код спровођења одлуке из чега и оно престаје функционисати. Чим се та одлука спроведе
одржаће се у свим срезовима избори посланика како за АСНОС тако и за АСНО Црне Горе“. – Законодавни рад председништва АВНОЈ-а; Председништва Привремене народне
скупштине ДФЈ, 19. новембар 1944–27. октобар 1945 (Стенографске белешке), 54–56.
На седницама Председништва АВНОЈ-а изражено је мишљење да је оснивање ЗАВНО
Санџака крајем 1943. било нужно из политичких и војних разлога. Међутим, почетком
1945. сазрела је ситуација за коначно решење статуса ове области. У образложењу директиве стоји да је „Одлука II заседања АВНОЈ-а предвидела стварање шест федералних јединица у ДФЈ. С обзиром да су у оно време Србија, Црна Гора и Санџак били још
великим делом под окупацијом, није тада било време да се улази у питање одређивања
граница појединих федералних јединица које је тек требало ослободити. Због тога је у
Санџаку остало и даље АВНО Санџака са својим извршним одбором као врховни орган
народне власти, мада се сматрало да није било правилно што је у Санџаку образовано
Земаљско веће, као што је то случај у федералним јединицама уместо обласног већа“.
– Исто.
Б. Божовић, М. Вавић, Сурова времена на Косову и Метохији, Београд 1991, 275–277.
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конгреса одржаног 1928. године истицала потребу ослобођења албанског народа
и припајања Косова Албанији. Иако је средином 30-их година КПЈ напустила
такву политику, после доласка комуниста на власт ова идеја је оживела у измењеним околностима које су стварале претпоставке за федеративно зближавање
Албаније и Југославије.78
У рату КПЈ је стајала на становишту целовитости Југославије, а решавање питања Косова остављала за период после ослобођења земље. На Другом заседању АВНОЈ-а ни Косово као ни његова аутономија или припајање Албанији
нису спомињани, нити су политички и војни представници са овог подручја учествовали у раду заседања. У документима Другог заседања АВНОЈ-а одлучено
је само „да се свим мањинама у Југославији гарантују сва права“.
На простору Косова и Метохије, партизанске јединице и уопште НОП
сачињавали су претежно Срби и Црногорци, уз малобројне Албанце, углавном
комунисте са Косова или из Албаније. Осим Главног штаба НОВ и ПОЈ за Косово и Метохију, формираног 1943, од јесени те године постојао је Покрајински
комитет, који је обухватао Обласни комитет за Косово и Обласни комитет за
Метохију, који је убрзо преименован у Обласни комитет за Дугађин (албански
термин за шире подручје Метохије). Директивом ЦК КПЈ од 28. марта 1944.
наложено је да Покрајински комитет остане као Обласни комитет за Косово и
Метохију, док су посебни обласни комитети за Косово и Дугађин могли да буду само окружни. У документима ЦК КПЈ, АВНОЈ-а и других врховних органа
партизанског покрета Косово се врло мало помиње и не истиче се став око његовог посебног статуса.
Међутим, ЦК КП Албаније је имао другачији став. У писму ЦК КПЈ упућеном ЦК КП Албаније 2. децембра 1943. оцењује се као депласирано питање
присаједињења Косова Албанији у време када је потребно „мобилисати читав
народ у заједничкој борби против фашизма“, што је поновљено у писму од 28.
марта 1944.79 На оснивачкој конференцији НОО за Косово и Дугађин, у Бујану
31. децембра 1943. и 1–2. јануара 1944. уз присуство делегата са Косова (од којих је знатан део био Срба а највише Црногораца) као и из Албаније, усвојени
су резолуција и проглас, у којима је стајало да је Косово и Метохија „крај који
је насељен највећим делом шиптарским народом, а који као и увек тако и данас,
жели да се уједини са Шипнијом. Према томе, осећамо за дужност указати прави
пут којим треба да пође албански народ да би остварио своје тежње. Једини пут
да се Албанци Косова и Дугађина уједине са Албанијом јесте заједничка борба
са осталим народима Југославије против окупатора и његових слугу“.80
На ову резолуцију ЦК КПЈ је благо и конфузно реаговао тек у пролеће
1944, остављајући за послератно доба решавање статуса Косова и оспоравајући
самоиницијативном НОО за Косово и Дугађин „карактер органа власти“. До пред
крај рата регионалне карактеристике Косова и Метохије биле су мање изражене
78
79
80

Д. Пешић, КПЈ и национално питање Албанаца између два светска рата, Зборник Косово – прошлост и садашњост, Београд 1989, 87–94.
АЈ, фонд ЦК КПЈ, 1943/174 и 1944/117.
Д. Петровић, Конституисање федералне Србије, 77.
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и афирмисане како у односу на Војводину тако и у односу на Санџак. Суштина
је била у слабости партизанског покрета и масовној албанској колаборацији са
окупаторима.
Да је већина албанског становништва на Косову и Метохији била наклоњена решењу по коме би Косово ушло у састав тзв. Велике Албаније, потврђују
догађаји крајем 1944. и почетком 1945. када су у Србији престала ратна дејства,
а у сарадњи са Немцима на Косову организована je широка побуна против нове
власти. У једном извештају стоји да су центри отпора на Косову од децембра
1944. до марта 1945. држали под оружјем око 16.000 Шиптара. Нарочито масован отпор био је у Дреници, Урошевцу, Гњилану и у срезу Косовска Митровица,
где су побуњеници дошли до самог предграђа Митровице. Ти догађаји су били
повод за увођење војне управе за ово подручје 8. фебруара 1945, којој је био подређен читав систем власти. После три месеца крвавих борби отпор Албанаца је
сломљен и Косово је пацификовано. „Гушећи отпор, наше јединице убиле су на
Космету око 3.000 побуњеника“. Војна управа је трајала све до средине 1945.81
У тим данима повереник унутрашњих послова НКОЈ-а Влада Зечевић је
међу првим прописима донео Решење о привременој забрани повратка колониста на Космет (и Македонију) у ранија места живљења, а које су Албанци протерали са Косова током рата. На имања српских колониста и осталих Срба који су
пострадали на Косову током окупације насељени су Албанци из Албаније, чиме је знатно измењена етничка структура области. Број Албанаца који се током
рата населио из Албаније није тачно утврђен, а процене се крећу од 20.000 до
300.000. Оно што је у овом случају важно јесте чињеница да су поништени резултати предратне југословенске колонизације, сходно закључцима пете земаљске
конференције КПЈ из 1940, а да су при том игнорисане демографске промене које су се десиле у току рата (планска и стихијна насељавања Албанаца на Косово
или Бугара у Македонију). Исто се десило у Хрватској, у којој нису анулирани
резултати усташке колонизације у Славонију и друга подручја.82
На Великој антифашистичкој скупштини Србије питање Косова није
помињано нити су косовски делегати учествовали у њеном раду. Тек је на заседању АСНОС-а 7. априла 1945. дата изјава да „народи Косова и Метохије желе
да се присаједине федералној братској Србији“. Скупштина је једногласно прихватила ову изјаву и изгласавањем Резолуције поводом одлуке АВНО Санџака,
изјаве делегата ГНОО Војводине и делегата Обласног НОО Косова и Метохије.
У трећој тачки Резолуције, која се односила на Косово и Метохију, наведено је
да „Скупштина топло поздравља одлуку Обласног НОО Косова и Метохије и из81
82

АЈ, фонд XVIII Комисија за националне мањине, кут. 4/1, Реферат о шиптарској националној мањини од 31. децембра 1952. Уп. С. Ђаковић, Сукоби на Косову, Београд 1986,
201–225.
На петој земаљској конференцији као један од задатака партије истакнута је „борба
против колонизаторских метода српске буржоазије у тим областима (Косову, Метохији,
и Санџаку) и протјеривање свих оних колонизираних елемената, помоћу којих српска
буржоазија угњетава македонски, арнаутски и друге народе“. – Д. Пешић, н. д., 93; Уп.
Никола Гаћеша, Насељавање Косова и Метохије после Првог светског рата и аграрна
реформа, Зборник Косово – прошлост и садашњост, 99–106; Исти, Радови из аграрне
историје и демографије, Нови Сад 1995, 247–258.
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јаве његових делегата о томе да се Косово и Метохија сматрају саставним делом
федералне Србије. Услед прогона којима је било изложено од противнародних
и угњетачких режима бивше Југославије шиптарско83 становништво ових области, које у њима сачињава велику већину, није у НОБ-и узело видног учешћа, а
једним делом послужило је окупатору и шиптарским реакционарима као оруђе
против НОБ Србије, Црне Горе и Албаније. Али данас Шиптари Косова и Метохије имају све могућности да увиде да су ДФЈ и демократска Србија, као њен
саставни део, нешто сасвим друго од некадашње Југославије и да ће Шиптари
Косова и Метохије у пуној мери уживати своја национална права и имати све
могућности за свој политички, економски и културни развитак“.84
После смиривања стања на Косову, укидања војне управе и остваривања
све веће сарадње са Албанијом, Обласна народна скупштина Косова и Метохије
(било је то прво редовно заседање Обласног НОО Косовско-метохијске области)
усвојила је у Призрену 9–10. јула 1945. Резолуцију о прикључивању ове области
федералној Србији. „Народ ове области уверен је да ће у народној влади Србије
наћи пуну заштиту, те да ће од народне власти целе Југославије бити свесрдно
помогнут у свом политичком, националном, економском и културном подизању,
а представници области у Народној скупштини Србије и у АВНОЈ-у допринеће
свим својим силама изградњи демократске Србије и ДФЈ“.85 На скупу су, осим
чланова Обласног НОО, изабрана 32 посланика за Народну скупштину Србије.
На седници Председништва АВНОЈ-а 23. јула 1945. примљена је к знању Резолуција Обласног НОО о прикључењу Косова и Метохије Србији, да би на Трећем заседању АВНОЈ-а 7. августа 1945. одобрена Резолуција Обласног НОО о
решавању положаја Косовско-метохијске области.86
У срдачним југословенско -албанским односима питање Косова после
рата није званично покретано, а када је дотицано одлагано је за боља времена.
При том су Југословени имали у виду стварање федерације са Албанијом и у
том случају Косово би било њој припојено, док су Албанци истицали право на
самоопредељење народа и „правилно марксистичко-лењинистичко решење тог
83
84

85
86

Термин Шиптар је исто што и Албанац. У међусобној комуникацији Албанци себе називају Шиптарима, а Албанију Шћипнијом. У раду се користе термини Шиптар и Албанац
саобразно времену о коме се говори и изворним називима из документације.
Изјаву су дали Душан Мугоша и Мехмед Хоџа, представници Обласног НОО истичући: „Ми нисмо још донели ову одлуку, другови, на нашој скупштини ради тога што се
на Косову и Метохији налази још Војна управа. Првом приликом, чим се укине Војна
управа Косова и Метохије, ми ћемо на нашој скупштини одлучити да се прикључимо
федералној Србији“. – Заседања АСНОС-а и НСС (стенографске белешке), 12. У Резолуцији АСНОС-а наведено је да односи „борбеног ратног другарства и тесног пријатељства између народа ДФЈ и демократске Албаније снажно доприносе правилном решењу
односа Срба и Шиптара на Косову и Метохији и коначној ликвидацији политике међусобног истребљивања. Решење аграрног питања, које припрема влада Маршала Тита у
корист месног шиптарског и српског становништва и колониста на Косову и Метохији,
још више ће доприносити коначној ликвидацији старих несугласица и нетрпељивости.“
Исто, 20–21.
Записник са Првог редовног заседања првог сазива Обласног народног одбора Косовскометохијске области, Народни одбор АКМО, Приштина 1945, 19–32.
Треће заседање АВНОЈ-а и заседање ПНС (стенографске белешке), 41.
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проблема“. Међутим, обе стране ван тога нису чиниле крупне кораке. Српски
комунисти су извештавали да су масе биле заинтересоване за проблем Косова,
да је реакција говорила како су Македонци и Црногорци слободни а Шиптари
нису, те да ће се наставити стање као у Краљевини Југославији. Недефинисано
држање албанске и југословенске владе према том питању чудило је генерала
Ходгсона, шефа британске војне мисије у Албанији, који се питао зашто албанска влада није издала изјаву о ставу према Косову и Метохији. Из разговора са
албанским представницима власти и народа стекао је утисак да ни влада ни надлежни чиновници нису знали у чијим је рукама Косово нити им је било јасно
како ће се то значајно питање решити, констатујући при том да „Југославија
Косово држи на чисто империјалистички начин“.87 Јосип Ђерђа, југословенски
посланик у Тирани, писао је да и „најдалековидији руководиоци овдје болују у
извјесној мјери од великоалбанске болести, то јест од уверења да би им требало
дати Космет“. Истоветне ставове изражавала је малобројна албанска опозиција
у Народном фронту Албаније и ван њега.88
Ако је веровати Енверу Хоџи и његовим сећањима под називом Титоисти, Тито му је наводно крајем јуна 1946. приликом његове посете Београду
обећао да ће Косово и друге крајеве Југославије настањене Албанцима уступити
Албанији, али „је то било немогуће одмах решити јер нас Срби неће схватити,
али да би уједињење Косова и Метохије са Албанијом у оквиру балканске федерације било много лакше“. Вероватно је на том састанку разговарано и о Косову,
али само у склопу великих планова о федерацији између Југославије, Бугарске
и Албаније. Идеју врха југословенских комуниста о давању Косова Албанији потврђује и изјава Едварда Кардеља дата Стаљину априла 1947. у Москви: „Код нас
на територији Косова и Метохије има и дан данас више Албанаца него Срба. Ми
мислимо касније, када се још боље повежемо с Албанцима да им уступимо те
територије“. Стаљин је оценио да је то правилно решење. Међутим, убрзо после
тога дошло је до захлађења односа са Албанијом због сукоба са ИБ-ом. Албански
комунисти, иако нису били чланови ИБ-а, подржали су ставове из Резолуције и
повели отворену непријатељску политику према Југославији. У резолуцији КП
Албаније, као одговору на нападе македонских комуниста да поспешују побуну
Шиптара у Македонији и на Космету, износи се како је непосредно пре избијања сукоба са ИБ-ом „ЦК КПЈ преко свог делегата Саве Златића обећао ЦК КП
Албаније да је дошло време да се реши питање Космета“, али КП Албаније на
тај „антимарксистички и антисовјетски пут није хтела да крене“. Ако је тачна,
била је то последња изјава југословенских комуниста о припајању Косова Албанији. После сукоба и отворених непријатељстава две земље престали су сваки
разговори и контакти у вези са Косовом.89
87
88
89

Б. Храбак, Политичко-безбедносна ситуација у Албанији 1945–1947, Историја XX века,
1–2/1990, 89–92.
М. Павловић, Албанија између Тита и Стаљина, Зборник „Балкан после Другог светског
рата“, Београд 1995.
М. Павловић, Документ који не одсеца главу: Истина о Кардељевом обећању Стаљину
да ће Југославија поклонити Косово Албанији, Борба, 12–13. август 1989; Косово између
Југославије и Албаније, Зборник Филозофског факултета у Приштини, 1992.
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Организовањем сложене федералне Србије у федеративној Југославији
најбројније националне мањине (албанска и мађарска) добиле су посебне политичко-територијалне јединице (покрајину и област). Према попису из 1948. у
Србији је живело 532.011 Албанаца (8,1% укупног становништва), 433.701 Мађара, 102.949 Влаха и друге мањинске групације чији број није прелазио 100.000
– Турци, Словаци, Роми, Румуни, Бугари, Украјинци, Чеси, Руси итд.90

СРПСКИ КОМУНИСТИ И УНУТРАШЊЕ ГРАНИЦЕ
На федеративно устројство Југославије, омеђивање федералних јединица
и успостављање покрајина само у Србији – српски комунисти нису имали примедаба. Напротив, активно су се борили за таква решења. Њихов национални
став потврђују следеће чињенице: 1) док су све остале федералне јединице знале своје границе, унутрашњи изглед и састав требало је да прође скоро годину
дана од ослобођења док Србија није конституисана у облику који је потврђен
Уставом из 1946. године (као сложена федерална јединица); иако је комуниста
било највише међу Србима, посебно изван граница Србије, оснивачки конгрес
КП Србије одржан је тек маја 1945. и то конспиративно, а у тачки II резолуције
формулисано је да се пред КП Србије поставља основни задатак – борба против
шовинистичких и хегемонистичких тенденција и то углавном великосрпских. Тако је слоган о великосрпској хегемонији претворен у трајну хипотеку за српске
комунисте. Сва решења која је доносила КПЈ, од којих су се поједина односила
искључиво на српски народ или његове интересе, могу створити утисак као да
српски комунисти нису ни учествовали у стварању тих одлука и уопште југословенске федерације. Комунисти Србије „препознавали“ су се по борби против великосрпског хегемонизма и шовинизма и за најпотпуније остварење националних
права свих националних мањина које живе у Србији. Као да шовинизма није било код других народа и као да је положај Срба у другим федералним јединицама
био идеалан. Великосрпство је била најтежа оптужба која је могла снаћи једног
комунисту и највеће зло (за) у Југославији. Плашећи се те оптужбе српски комунисти нису ни смели помишљати на истицање српског интереса и поред очигледних неправди и недоследности које су највише угрожавали српски интерес
(стварање аутономија само у Србији, забрана повратка колониста на Косово и
Метохију и у Македонију али не и анулирање резултата усташке колонизације
у Срему, (не)истицање српског питања у Хрватској, положај Срба у Македонији
и др.). Ово питање отворено је тек са распадом Југославије када су привремене
границе постале државне, изазивајући тј. поспешујући ратни пожар на југословенским просторима. 91
90
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Југославија 1918–1988. Статистички годишњак, Београд 1989, 47–49. Према последњем
попису, који су Албанци делом бојкотовали, у Србији је, живело 140.237 Рома, 246.411
муслимана, 26.876 Бугара, 46.046 Македонаца, 66.798 Словака, 105.406 Хрвата итд. Попис 1991. Становништво: Национална припадност (детаљна класификација), књ. 3,
Београд 1993, 8–9.
У току 1941. усташка власт је на основу законских одредаба у корист НДХ одузела сву
земљу предратним колонистима (ратним добровољцима) углавном Србима – 8.581 по-
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Једно од најкрупнијих питања које ће на крају рата бити решавано крајње импровизовано и без јасних и уједначених критеријума било је унутрашње
разграничавање федералних јединица, на које српски комунисти, барем у приступачној документацији, нису стављали никакве примедбе. Како су и по којим
критеријумима кројене унутрашње границе најбоље је показао Миле Перуничић, секретар Председништва АВНОЈ-а: „Словенија је узета у границама бивше
Дравске бановине; Хрватска у границама бивше Савске бановине са 13 срезова
бивше Приморске бановине и Дубровачким срезом из бивше Зетске бановине;
Босна и Херцеговина у границама одређеним берлинским уговором (1878); Србија у границама пре Балканског рата са срезовима узетим од Бугарске Версајским
миром (Царибродски и Босиљградски); Македонија – југословенска територија
јужно од Качаника и Ристовца; Црна Гора у границама пре Балканског рата са
Беранским и Которским срезом и Плавом и Гусињем“.92
Питање унутрашњих, административних граница отворено је тек са распадом Југославије деведесетих година када су привремене и административне
границе постале државне.

ПРИВРЕМЕНО РАЗГРАНИЧЕЊЕ
СРБИЈЕ (ВОЈВОДИНЕ) И ХРВАТСКЕ
Питање граница је актуелизовано када је председништво Главног НОО
Војводине одлучило да се у Војводини распишу избори за народне одборе за 16.
мај 1945. како би се показало да су и локални комунистички органи демократски изабрани. Министарство за Хрватску владе ДФЈ поднело је предлог влади
да се избори одложе док се не одреде коначне границе Војводине. У предлогу
влади хрватско партијско руководство истицало је и проблем Буњеваца, које је
сматрало Хрватима, на северу Бачке и града Суботице, сматрајући да те подручја
треба да припадну Хрватској. Како су срезове Вуковар (са већинским српским)
и Винковци (са већинским хрватским живљем), које су ослободиле партизанске
јединице из Срема и у њима била успостављена власт из српског (војвођанског)
центра, припадали Хрватској по схватању хрватских комуниста да спорни крајеви треба да припадну федералним јединицама у којима су били пре априла 1941
(односно да у конкретном случају признају предратне административне границе
границе Бановине Хрватске), што је за ЦК КПЈ било неприхватљиво јер би се на
то начело могли позвати и други, одлучено је да се спор „демократски реши“.
Председништво АВНОЈ-а је 19. јуна 1945. образовало Комисију за утврђивање
границе између Хрватске и Војводине у саставу: М. Ђилас, министар за Црну Го-
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родица, од чега 4.964 у Славонији и 3.617 у Срему – и на том простору населила своје
колонисте из Херцеговине и других крајева НДХ. Више о томе: М. Матицка, Аграрна
реформа и колонизација у Хрватској 1945–1948, Загреб 1990, 21–23. Колонизација хрватског живља за време усташке државе (7.000–10.000 породица) није анулирана на начин
на који је то урађено на Косову и Метохији или у Македонији, где је земља одузимана
предратним колонистима.
Законодавни рад Председништва АВНОЈ-а и Председништва Привремене народне скупштине ДФЈ (19 новембра 1944–27. октобра 1945), Београд, без године издања, 58.
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ру као председник, В. Крстуловић, министар унутрашњих послова Хрватске, М.
Поповић, министар унутрашњих послова Србије, Ј. Веселинов Жарко, секретар
Народног фронта Војводине и Ј. Златарић, потпредседник Окружног народног
одбора Сомбор.93 Комисија је одмах обишла терен и после свега шест дана рада
поднела извештај са предлогом за разграничење.94
На седници Политбироа који је расправљао о извештају Комисије за разграничење, 26. јуна 1945, одобрен је „извештај друга Ђиђа и предлог Комисије
да се изврши привремено разграничење између Хрватске и Војводине“.
Првог јула Комисија је доставила извештај Председништву АВНОЈ-а са
предлогом привременог разграничења, који је предвиђао да:
„1) Привремена граница између Војводине и Хрватске треба да иде: од
мађарске границе, ријеком Дунавом до међе између села Бачко, Ново Село и Букин (бачко-паланачки срез); одатле преко Дунава између атара села: Опатовац
– Мохово, Ловас – Бапска, Товарник – вароши Шид, Подграђе – Илинци, Адашевци – Мала Вашица, Липовац – Батровци, Строшинци – Моровић. На тај би
начин села садашњег шидског среза: Опатовац, Ловас, Товарник, Подграђе, Адашевци, Липовац, Строшинци (и Јамена) – заједно са својим атарима – припала
Хрватској, а села Мохово, Бабска, варош Шид, Илинци, Мала Вашица, Батровци,
Моровић – заједно са својим атарима – Војводини. Само се по себи разумије да
и све територије западно, односно источно од ових села треба да припадну Хрватској, односно Војводини.
2) Ово разграничење се може, по мишљењу Комисије, сматрати само привременим, до решења компетентних тела, која ће бити надлежна за дефинитивно разграничење између федералних јединица. Сада је оно, у сваком случају потребно ради олакшања политичке ситуације на том простору, обезбеђења лакшег
функционисања власти и бржег и повољнијег развитка економског живота.“95
У образложењу је наведено да су спорне територије између Хрватске и
Војводине:
93

94

95

М. Зечевић. Б. Лекић, Државне границе и унутрашња територијална подела Југославије,
Београд 1991; Б. Лекић, Административне границе у Југославији после Другог светског
рата, Историја XX века, 1–2/1992, 145–161; Љ. Димић, Неколико докумената о привременој административној граници између југословенских република Србије и Хрватске,
Историја XX века, 1–2/1992, 231–246.
У извештају Комисије стоји да је „у селима Лазе, Мирковци и Ориолик насељено у току окупације око 200 хрватског живља. У граду Вуковару насељено је у току окупације
око 1.000 Хрвата, а на пустарама вуковарског среза Ада, Палача и Силаш где су за време
старе Југославије били насељени Срби добровољци, НДХ је ове иселила у Србију, а на
њихова места населила Хрвате из Загорја. На све три ове пустаре насељено је око 1.000
Хрвата. То значи да је на вуковарском срезу заједно са градом Вуковаром насељено у току окупације око 2.000 Хрвата, док је с друге стране из неколико српских села (Бобота,
Вера, Трпиња, Бршадин, Маркушица, Острово, Негославци и град Вуковар) побијено
за време окупације преко хиљаду Срба. Насељени Хрвати за време окупације у винковачком и вуковарском срезу су углавном усташке породице из разних крајева Хрватске“.
На крају се истиче се да су фашисти у шидском срезу „побили најмање 4.000 Срба и око
200 Хрвата и друге народности“. – М. Зечевић, Б. Лекић, н. д., 122.
Исто, 129.
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„а) срезови: Суботица, Сомбор, Апатин, Оџаци – северно и североисточно од реке Дунава (Бачка);96
б) срезови: Батина Дарда, у сливу између река Драва и Дунав (Барања);97
в) срезови: Вуковар, Шид и Илок – југозападно и јужно од реке Дунав
(Срем).98
96

97

98

Што се тиче територије под а), комисија је дошла до следећих закључака: „ Срез Суботица насељен је у огромној већини Хрватима. Срез Сомбор од словенских мањина има
релативну (незнатну) већину Срба и то распоређену тако – да Срби имају већину у граду Сомбору, а Хрвати на селима. Релативну већину од свих националности данас имају
Мађари, а раније су имали Немци. У апатинском срезу релативну већину од словенског
живља имају Хрвати, а у читавом срезу од свих националности данас Мађари а раније
Немци. У срезу Оџаци релативну већину имају Словаци, затим Срби, а у читавом срезу
од свих националности Мађари, а раније Њемци.
Иако је срез Суботица у апсолутној већини насељен компактним хрватским становништвом, комисија није могла доћи до закључка да би сјеверно од града Сомбора могао да
се успостави један појас који би заједно са градом Суботицом припадао Хрватској. Тај
појас би био једна неприродна творевина која, иако би имала огромну већину Хрвата,
не би била цјеловито повезана, а Суботицу, као крупни привредни и културни центар,
претворила би у периферијски град, чије комуникације и читав привредни живот струје
на југ, а не на запад. Укључење свих поменутих срезова у Хрватску не долази у обзир из
простог разлога, што у неким од тих срезова Срби имају релативну (од словенског живља) већину. Зато је комисија сматрала да читава територија треба да остане Војводини.
Разумије се, ако би се ова територија проширила на сјевер преко старе југословенско-мађарске границе и укључила у себе и Хрвате у простору Баје, који се сада налазе у Мађарској питање би се могло поново узети у претрес. Према томе је питање разграничења на
том простору, сем осталог, уско повезано са питањем дефинитивног утврђења граница
Југославије на мировним и другим конференцијама.“
Што се тиче територије под б), Kомисија је дошла до следећих закључака: „Срезови
Батина и Дарда, узети заједно, имају, од словенских мањина, релативну већину Хрвата.
Оба ова среза, економски и привредно, нагињу ка западу. Према томе и економски и национални разлози, захтевају да оба ова среза уђу у састав федералне Хрватске и изиђу
из Војводине, у којој се сада налазе.“
Што се тиче територије под в), Kомисија је дошла до следећих закључака: „Ранија територија вуковарског среза, од словенског становништва, имала је у себи већину Срба. У
току рата, са развитком самог устанка, овај срез је раздвојен у два дијела и то тако, да је
сјеверни дио, непосредно на сјевер и запад од Вуковара, заједно са селима Богдановци,
Маринци, Петровци, Церић и фабричким насељем и селом Борово припада Хрватској;
јужни део среза заједно са селима из винковачког среза – Мирковци, Нови Јанковци,
Слаковци, Ориолик, Комлетинци, Нијемци, Доње Ново Село. Подграђе, припао је Војводини. Карактеристично је да данас постоје два вуковарска среза (котара) – један (сјеверни дио) у Хрватској, а други (јужни дио) у Војводини, од којих је онај у Хрватској са
релативном већином Срба, а онај у Војводини са релативном већином Хрвата. Важно је
истаћи да је предратни вуковарски срез, очевидно једна вештачка творевина, намјерно
начињена, да би се добила релативна већина Срба, не водећи рачуна ни о националним,
ни привредним, ни географским условима. Ако се погледа читав простор од Винковаца и
Вуковара до Шида, онда он представља један појас хрватског становништва, са релативно малим бројем Срба, тако да је сјеверни дио вуковарског среза (данашњи вуковарски
котар у осијечком округу) изолована српска оаза у Хрватској. Зато је комисија сматрала,
да на овом простору и граница треба да буде источно од поменутог хрватског појаса, тј.
између Шида и Вуковара, селима која су већ поменута. Што се тиче илочког среза, иако
западна села Шаренград и Љуба, као и град Илок, имају огромну већину Хрвата а источ-
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Илок и илочки срез, према предлозима Комисије, требало је да остану
у Војводини. О томе када је и како ово подручје припало Хрватској нема релевантних историјских извора. Са тако успостављеним привременим границама
Војводина је 30/31. јула 1945. прикључена Србији. Та привремена граница касније никада није поново разматрана, а у најновије доба проглашена је државном
границом нове независне Хрватске.
Постоји још једно разграничење између Војводине и Хрватске у 1947. години. Према споразуму између Хрватске и АП Војводине Месни народни одбор
Бабека Новак припојен је Хрватској, а МНО Јамена Војводини. На основу тог
споразума министарства шума Хрватске и Србије требало је да изврше примопредају шума ових одбора. Међутим, Министарство шума Хрватске запосело је
шуме одбор Бабске Нова, али није предало шуме МНО Јамена Војводини.99

АДМИНИСТРАТИВНО РАЗГРАНИЧЕЊЕ
СРБИЈЕ И МАКЕДОНИЈЕ
У складу са предратном политиком КПЈ о ослобађању свих народа од
великосрпске хегемоније, федерална јединица Македонија образована је још на
Другом заседању АВНОЈ-а на подручју некадашње Јужне Србије, ослобођене
од Турака у Балканским ратовима, која је од 1929. била означена као Вардарска
Бановина. Иако није нигде званично записано и одлучивано, границе Македоније успостављене су углавном на линији преткумановске Србије (граница са Турском из 1878). Развијајући државност и националну индивидуалност Македонаца
комунисти су најпре марта 1945. забранили повратак у Македонију предратним
колонистима који су депортовани или избегли пред бугарским терором, исправљајући наводне неправде које им је учинио предратни „великосрпски режим“.
У таквим акцијама није вођено рачуна о Србима староседеоцима у Македонији,
посебно на подручју Скопске Црне Горе (северно од Скопља). Ти Срби ће због
тога покренути нека спорна гранична питања између Србије и Македоније, али
без успеха.
Прво покретање питања разграничења датира од 10. јула 1945. када су
становници општине вратничке, среза тетовског, из села Вратнице, Беловиште,
Старо Село и Рогачево у којима су живели само Срби, и села Одри и Јежинце где

99

на села Пештин, Сусек, Боноштар и др. огромну српску већину, комисија је сматрала
да засада не би овај срез требало цјепати на два дијела, него га оставити у садашњем
саставу, с тим што би припао Војводини. Срез иначе, узет у целини, има релативну већину Срба. Илок је град и пристаниште на Дунаву и његово припојење Хрватској, засада
би, због даљине административних веза, отежало његов развитак. Послије сређивања
власти, с једне и с друге стране границе, коју предлаже комисија, могло би се поставити
питање прикључења Хрватској западних села из илочког среза, као и града Илок. Сада
би то могло изазвати изјесне тешкоће, то утолико пре што прилике тамо нису сређене.
Узимајући у обзир све те разлоге, а нарочито економске, комисија сматра, да као привремено решење треба узети да илочки срез у свом досадашњем саставу, који одговара
предратном, остане у саставу Војводине“. – Исто, 129–130.
Исто, 117.
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су живели измешани Срби и Арнаути, поднели званичан захтев македонским властима да се ова села припоје Србији. На путу за Београд да би уручили молбу савезним органима ухапшени су у Скопљу, осим једног који се пробио до престонице.100 У молби упућеној министру за Србију у Савезној влади, Јаши Продановићу,
ради ослобођења ухапшених, говори се о страдању Срба на том подручју током
рата (41 је стрељан, маса њих је интернирана а није било Србина између 15–66
година који није злостављан). „Зло које је долазило на наш народ долазило је од
Македонаца који се нису осећали Србима, које су окупационе власти постављале
за општинске чеснике“. У молби се каже да је власт у општини задржала лица
која су била сарадници окупатора и која „... нас просто мрзе у души, жале што
је рат завршен сломом Немачке и фашистичке Бугарске“.101 У пропратном писму
министра Продановића министру унутрашњих послова ДФЈ Влади Зечевићу тражи се да он испита наводе из молбе . „Ви знате и сами како питање Македоније
изазива код Срба извесну узнемиреност као и неповерење у добру намеру појединих људи који у Македонији данас имају великог утицаја... Ови људи који су
под бугарском окупацијом тешко страдали као Срби морају сигурно имати исто
толико право на самоопредељење, слободу и поштовање њихове националности,
колико бар и они из чије су средине произишли многобројни сарадници окупатора. Тако на пр. још није изађено у сусрет српском живљу у погледу отварања
српских школа, док су школе турске и арнаутске давно већ отворене“.102 Писмо
није имало великог утицаја на позитивно решавање молбе Срба из вратничке општине. Ухапшени су ослобођени, а села су остала у Македонији.
Друго спорно гранично питање између Србије и Македоније била је
цементара у Ђенерал Јанковићу, у срезу качаничком (Србија), чији је рад и приходе контролисала македонска власт. Крајем 1947. Савезна контролна комисија
формирала је комисију која је потом доставила извештај са предлогом за разграничење између Србије и Македоније у коме је стајало: „1) да се подручје Месног народног одбора Ђенерал Јанковић са селима Ђенерал Јанковић, Горанце,
Пустеник, Рожанце, Кривеник, Сечиште, Пали Воденица, Дробњак, Димце, Нећавце и Вртомице прикључе Македонији и 2) да фабрика цемента „Шар“ која
се налази у центру спорног подручја и даље остане под управом Владе Македоније“.103 У образложењу је наведено да подручје Ђенерал Јанковић географски
и економски гравитира Скопљу, има боље комуникације према том правцу и да
80% производње цементаре „Шар“ иде у Македонију. Међутим, у образложењу
је стајало да „ако би се питало становништво спорног месног подручја оно би
се изјаснило за присаједињење ове територије Косовско-метохијској области“,
с обзиром да су већину на том простору чинили Шиптари. Коначно цементара
је припала Косову, односно Србији. 104
100
101
102
103
104

АЈ, фонд Владе ФНРЈ – Председништво Владе, фасц. 33, а.j. 65. Молба становника општине Вратничке министру за Србију Савезне владе ДФЈ, 10. јул 1945.
Исто.
Исто, Писмо министра за Србију Јаше Продановића – Министарству унутрашњих послова ДФЈ, министру Влади Зечевићу, 14. јун 1945.
М. Зечевић, Б. Лекић, н. д., 136–140.
Исто, 140.
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Треће спорно питање између Србије и Македоније била су села у срезу
Крива Паланка: Магаренце, Герман, Нерав, Метежево и Огут. Иницијативу су 15.
јануара 1948. дали Срби –становници села Нерав, који су тражили да се њихово
село припоји општини Трговиште у Србији. Савезна контролна комисија је 10.
марта 1948. формирала Комисију за разграничење између Србије и Македоније
за села Магаренце, Герман, Нерав, Метежево и Огут у срезу Крива Паланка и
села Магленци у срезу Куманово. У извештају Комисије са предлогом за разграничавање констатовано је да у селима Герман и Нерав већину становника чине
Срби, изузев Средње махале села Ђерман, а у селима Огут и Метежево сељаци
су се изјаснили као Македонци. Комисија је истакла да се на становништво села
Герман и Нерав вршио притисак да се изјасне као Македонци. На основу свега
предложила је следеће: 1) да се село Герман, изузимајући Средњу махалу и село
Нерав, припоје срезу пчињском (Трговиште) тј. Србији; 2) да се села Огут и Метежево оставе кривопаланачком срезу тј. Македонији, с тим што махалу Пржаје
села Огута треба још једном питати да ли жели остати у срезу Крива Паланка.
Комисија је уочила велики број спорних територија и села у срезовима кривопаланачком и кумановском и предложила да мешовита комисија влада Србије и
Македоније изврши дефинитивно разграничење. До тога, међутим, никада није
дошло.105

ПРИВРЕМЕНЕ ГРАНИЦЕ
КАО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ
Замишљене и привремене граничне линије ускоро су постале трајне доношењем Закона о територијалном устројству Србије и сличних аката осталих
федералних јединица, у периоду 1946–47. Међутим, изворна документа о питањима граница нису позната, као да се о томе није расправљало ни у једном органу или форуму. Осим поменутих разграничења, као да су прећутно прихватане
границе које су „дате“ или одређене одозго, без озбиљне расправе. На питање
зашто је то тако – одговор се може наћи у општој атмосфери и идеолошком заносу интернационализма и партијског става или пропаганде о неважности граница унутар Југославије. За српске комунисте нови социјалистички односи међу
братским народима били су важнији од националне припадности. Готово да није
било значајнијег партијског функционера који није истицао неважност граница
у новим односима међу народима Југославије и Балкана. Сам Тито је у више наврата нагласио да се не ради о државним границама већ о „административним
линијама које више спајају него што раздвајају“, „замишљеним и привременим
линијама“. На збору у Белој Цркви 7. јула 1945. изјавио је да су „комунисти „нашли једини прави пут стварања југословенске федерације, у којој би сви народи
били задовољни и господари на своме. То неће штетити ниједном Србину, ако
су Хрвати господари на своме. Неће штетити ниједном Хрвату ако ће Срби бити
потпуни господари тамо где они живе тј. на своме. Никоме неће ништа штетити
јер ми не стварамо границе у Југославији које би раздвајале и стварале нове државе, него смо извршили овакву поделу само зато да би се ријешило национално
105

Исто, 145–148.
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питање које није било ријешено у старој Југославији... Нека си избије из своје
главе ко мисли да ће бити неког парчетања... Ви знате ми смо казали неколико
пута: не границе раздвајања већ границе спајања. Тамо гдје су тобожње границе
то треба да буду карике које вежу та два ланца народа.“106
У дебати приликом доношења Устава Србије 1947. М. Пијаде, један од
креатора југословенске федерације и члан највиших партијских форума, изјавио
је да републичке и покрајинске границе „немају у строгом смислу речи државноправни значај и да се не може тврдити да су Хрвати повукли дефинитивне и
крајње границе свог националног територија нити да је то урадио српски народ,
нити да је то урадио македонски народ. И Хрвата и Срба и Македонаца има у
другим народним републикама у Југославији и свуда су равноправни.“ За Србе
ван Србије, Пијаде је тврдио да се осећају као део националне целине без обзира на границе појединих република. „Ни српски на хрватски народ нису изгубили тиме што се каже да српска држава има те и те границе, Хрватска има те и
те границе, јер се тиме равноправност Срба ван Србије и Хрвата ван Хрватске
није ни за длачицу окрњила.“107
Иако је истицана привременост и неважност граница, у стварности те
границе су представљале линије до којих се протезала административна и друга
надлежност република. То је било у супротности са уставним начелом о праву
народа на самоопредељење укључујући и право на отцепљење и припајање другим државама, као и са општим ставом о третирању федералних јединица као
суверених држава (нарочито у периоду до 1948. године).
У одређивању унутрашњих граница није било доследности ни уједначених критеријума; коришћена је мешавина различитих критеријума, често од
случаја до случаја (национални, економски итд.). Границе успостављене после
рата највише су погађале српски народ, будући да су ван граница Србије оставиле убедљиво највише Срба: у Босни и Херцеговини 1.136.116, Хрватској 543.795,
Македонији 29.721, Словенији 7.048 итд. Осим у наговештајима о залагању М.
Пијаде за аутономију Срба у Хрватској, овом питању није поклањана никаква
пажња.108 Временом, унутрашње и привремене границе постаће државне границе новонасталих држава на развалинама Југославије, којима ће међународни форуми дати ореол непроменљивости, третирајући их као државне границе које се
не могу мењати силом, без обзира на чињеницу да су управо силом промењене
границе Југославије.

ПРВИ УСТАВ НОВЕ ДРЖАВЕ
Два месеца после избора, 31. јануара 1946, донет је први устав ФНРЈ
који је у ствари представљао совјетски устав прилагођен југословенским приликама. Устав је озаконио све тековине НОР-а, уређујући земљу као федеративну
106
107
108

Борба, 8. јул 1945.
М. Пијаде, Изабрана дела, књ. 4. Београд, 1964.
Југославија 1918–1988. Статистички годишњак, 45–47. Хрвата је ван граница федералне Хрватске остало у Србији 169.864, Босни и Херцеговини 614.123, Словенији 16.069,
Црној Гори 6.808 и Македонији 2.090.
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заједницу равноправних народа који су слободно изразили вољу да остану уједињени у Југославији. Именовао је 5 нација и 6 република у југословенској федерацији, предвидевши могућност стварања нових република или покрајина и
њиховог прикључивања југословенској федерацији. Тиме су створене уставне
претпоставке за организовање шире федерације у коју би ушле Албанија и Бугарска. Међутим, федерализам успостављен Уставом из 1946. био је само привидан, јер је земљом владала строго централизована КПЈ на челу са Политбироом
или боље рећи једним човеком Титом. Устав је посебно гарантовао личне слободе, права и дужности грађанина, али није спомињао водећу снагу у друштву
КПЈ. Комунистичка партија је деловала кроз друге организације и без потребе
је задржала конспиративност све до 1948, за шта је иначе оптужена од Стаљина
и Молотова 1948.
Прокламована федеративност земље, посебно сувереност република
које су ипак сматране некаквим државама, са правом отцепљења и удруживања
са другим земљама, бар на папиру,109 косила се са демократским централизмом
и строгом хијерархијом рада и одлучивања КПЈ. Од воље вођства КПЈ зависиле су све одлуке република, чиме је успостављена пракса да држава не почива
на уставу већ на вољи и организацији партије (поједини аутори о Југославији
у том периоду говоре као о партијској држави). Иако је послератна правна и политиколошка теорија тумачила да је југословенска федерација створена у рату
састављена од 6 равноправних суверених држава – република и за то наводили
законодавну надлежност република, у пракси републике нису третиране као суверене државе нити су се тако понашале. Размимоилажења око важних питања
изграђивања земље или посебног законодавства република била су незнатна. Политбиро, односно један човек, био је изнад република и од тог центра је зависио
степен суверености федералних јединица. У тим тренуцима југословенство је
доживљавало светле тренутке а могућност стварања југословенске нације била
је реалност. Међутим, ствари нису кренуле у том смеру. У наредном периоду, а
посебно пред распад Југославије, у одсуству идеолошког, политичког и персоналног центра, републике су се понашале као суверене државе.
Устав је коначно озаконио још пред рат формулисану политику КПЈ према националном питању у Југославији, која је у нерегуларним ратним условима
институционализована преко АВНОЈ-а и његових одлука. Нова Југославија је
замишљена као динамична федерација којој би се прикључиле и друге државе,
тј. републике и стварале нове аутономне области. Устав је предвидео могућност
оснивања нових аутономних јединица.110
109

110

О томе сведочи размишљање Е. Кардеља о имену будуће државе (Савез југословенских
народних република, Савез народних република Југославије, Уједињене народне републике Југославије и сл.). –Белешка о проблемима формулисања појединих одредби нацрта устава, децембар 1945. Југословенски центар за теорију и праксу самоуправљања
„Едвард Кардељ“, досије А, архивска јединица 716 (целокупна документација центра
преузета је од Архива Југославије).
Примање нових република у федерацију, као и „одобравање оснивања нових аутономних покрајина и аутономних области“, стављено је у надлежност федерације чланом
44 Устава ФНРЈ. Видети: Устав ФНРЈ од 31. јануара 1946, Београд 1946.
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Посебна глава у првом Уставу била је посвећена органима власти у аутономним јединицама, прописујући да се права и делокруг аутономије аутономних
покрајина и аутономних области одређују Уставом републике. Највиши акт аутономне јединице био је Статут, кога је доносио највиши орган власти аутономне
јединице (Народна скупштина покрајине Војводине и Обласни народни одбор
Косова и Метохије) уз потврду Народне скупштине НР Србије. Статут је морао
бити у сагласности са савезним и републичким уставом.111
После избора за Уставотворну скупштину НР Србије новембра 1946.
сазвана је Уставотворна скупштина, а 17. јануара 1947. проглашен је Устав НР
Србије. По истом принципу и остале републике донеле су уставе, који су се само незнатно разликовали. Устав НР Србије подељен је у три дела, са 14 глава
разрађених у 160 чланова. У првом делу, поред осталог, регулисана су основна
права народа НР Србије, други део је регулисао државно уређење и у њему је
исказана особеност Србије која је у свом саставу, за разлику од других република, имала две аутономне јединице.112

СРБИ ВАН СРБИЈЕ 1945–1948
Иако је око 2 милиона Срба остало ван граница своје републике, за период непосредно после рата нема података о великом српском незадовољству или
акцијама у којима би они политички и територијално артикулисали своју посебност. У том тренутку нису ни имали разлога за то – равноправност им је била
обезбеђена а замишљене границе у том тренутку нису представљале препреку.
Једноставно речено, живели су у једној држави.

СРБИ У ХРВАТСКОЈ
Срби у Хрватској су и после геноцида у току рата на простору НДХ113
били спремни да живе са Хрватима и да деле заједничку судбину. У заносу интернационализма, братства и јединства, организован је масовни заборав злочина,
сузбијане жеље за осветом и прећуткиване или прикриване велике несреће српског народа. Прављена је симетрија и у страдањима и у подвизима – подједнако
су страдали и Срби и Хрвати, подједнако се борили, на спомињање усташтва
увек је придодавано четништво и сл. Историјски то није било тачно, али је политички било корисно.
111
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Чланови 103 и 104 Устава ФНРЈ од 31. јануара 1946. Члан 54 Устава одређивао је заступљеност аутономних јединица у Већу народа Народне скупштине ФНРЈ на тај начин
што је АП Војводина давала 15 а Косовско-метохијска област 10 народних посланика.
Устав НР Србије од 31. јануара 1947, Београд 1947.
„Главни, најтежи и најстрашнији специфични проблем у Хрватској као и у Босни и Херцеговини, усташки је геноцид над српским народом. Ако кажемо геноцид, онда је то
само израз за нужду. Нема тог појма који би бар приближно могао означити злочинства
стравичних масовних мучења и убијања српског живља на Банији и Кордуну, у Лици
и Далмацији, у Славонији и Срему, те у Босни и Херцеговини, тј. на читавом подручју
НДХ“. – Ј. Плетерски, Срби у политичкој структури НОБ-а у Хрватској, Наше теме,
Загреб 1988, бр. 4, 787.
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Срби у Хрватској, обзиром да су чинили већину у партизанском покрету,
још су се у току рата изборили за равноправност. Иако су били носиоци антифашистичке борбе у Хрватској, после погибије Рада Кончара (1942) нису имали
представника у ЦК КП Хрватске. Одговор вођства хрватских комуниста на приговоре у вези са тим било је кооптирање три Србина у ЦК КПХ, од којих ће двојица
бити искључени из ЦК и ухапшени 1950. године (Рада Жигића, Душка Бркића и
Мила Почуче). Деловање Срба, формирање и рад политичких и културних институција Срба у Хрватској били су под непосредном контролом ЦК КПХ.114
У свим документима Земаљског антифашистичког вијећа народног ослобођења Хрватске (ЗАВНОХ-а), а посебно у Декларацији о основним правима народа и грађана демократске Хрватске, донетој на трећем заседању ЗАВНОХ-а,
маја 1944. у Топуском, стоји да су Срби у Хрватској равноправни са Хрватима.
Принцип равноправности Срба и Хрвата и „њихово братство“ представљали
су основ Хрватске и Југославије. На том принципу грађена је укупна политика
Хрватске после рата. Тај принцип је унет у први Устав Хрватске од 18. јануара
1947. У члану 11 се каже „Срби у Народној републици Хрватској равноправни
су са Хрватима“, а у члану 12 да је „противан Уставу НР Хрватске сваки акт који
је уперен против суверености, равноправности и националне слободе хрватских
народа, против НРХ као и осталих народа и народних република ФНРЈ“ али и
„сваки акт који је уперен против равноправности Хрвата и Срба у републици“.
Устав је гарантовао равноправност хрватског и српског језика.115
Прокламована равноправност и осећање да Срби могу исказивати своју
националну посебност и равноправно учествовати у креирању политике у Хрватској представљали су основу политичког положаја Срба у тој републици. Нова
политика спровођена је преко КП, Народног фронта и културних институција
Срба у Хрватској. У масовним манифестацијама, добровољним акцијама и другим активностима НФ „Срби и Хрвати су учвршћивали братство и јединство...
у чему лежи наша будућност. У Хрватској се развила узајамност и љубав изме114

115

Српски партизани осећали су се превареним још за време Другог светског рата. Све
су више схватали да КП Хрватске не изражава њихове националне интересе, да им је
будућност у „јединственој Хрватској“ несигурна. У тражењу излаза било је појединачних случајева бежања из партизана у четнике. Група Срба интелектуалаца покушала
је да организованије делује и да критиком КП Хрватске мобилише што више партизана. То је учињено летком у којем се за злочине над српским народом на Кордуну чини
одговорним и ЦКХ, у коме нема ниједног Србина, али зато има усташа. Хебранг је на
то реаговао кооптирањем три Србина у ЦКХ, а затим је наредио истрагу и хапшења.
Истрагом је обухваћено око 700 банијских и кордунашких партизана. Монтирани судски процес одржан је 13–14. јула 1944. када су за „пропаганду великосрпских идеја, за
сарадњу са четницима, за шпијунажу у корист Гестапоа“, без стварних доказа, петорица Срба осуђена на смрт, а деветорица на принудни рад од 1 до 4 године. Секретар ЦК
КПХ Хебранг је убрзо смењен због „националистичке застрањености“ према Србима,
а на његово место постављен је Владимир Бакарић, који је далеко тактичније поступао према Србима. Од тог тренутка Срби су имали више могућности да исказују своју
националну посебност. – М. Косовић, Југословенски комунисти и српско национално
питање у Хрватској, „Српска Крајина“, 357–365.
Чланови 11 и 12 Устава Народне републике Хрватске од 18. јануара 1947, Загреб
1947.
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ђу Срба и Хрвата тако да су кроз акције НФ Хрвати подизали порушена српска
села, а Срби притицали у помоћ Хрватима у разним случајевима. Тако су на пр.
фронтовци Загреба изградили 3 српска села спаљена од усташа – Војнић (Кордун), Влaховић (Банија) и Дивосело (Лика)“.116
Политичке и културне институције Срба у Хрватској, које су их предводиле и представљале мост зближавања са Хрватима, успостављене током рата
функционисале су и после 1945. године. Преко ових институција и њихових акција исказивала се посебност српског народа и неговала његова традиција. Национални празник Срба „Свети Сава“ обележаван је у рату на слободним територијама али и после ослобођења, посебно у местима где су живели Срби (Госпићу,
Шибенику, Карловцу, Загребу). Срби у Хрватској слободно су славили Божић,
Васкрс и друге верске празнике. Масовно су биле посећене прославе Видовдана на Далматинском Косову (место у близини Книна) током 1946, 1947. и 1950.
године, на којима је, према писању Српске ријечи, било између 10.000–15.000
људи.117
Преко ових тела и организација, КПЈ је остваривала утицај на Србе и спроводила националну политику равноправности Срба и Хрвата, дајући гаранције да
ће Срби у Хрватској и даље уживати благодети равноправног народа. Међутим,
док су српски комунисти и борци брзо стицали завидне положаје у администрацији и били равноправни у КП Хрватске, а заједно везани за федерални центар
без кога нити су могли нити смели доносити значајније одлуке, обичан свет је
живео изузетно тешко. У попаљена и разрушена српска села дошао је мир, али
су остали страх, беда и неповерење. Код села Живаље и Дубице на Банији, која
су усташе спалиле крајем 1941. године, спавало се под ведрим небом. О тешком
положају Срба сведоче и разговори у ЦК Хрватске у којима се говорило о потреби збрињавања Срба, градњи и обнови кућа, развијању братства и јединства и
равноправности. „У Лици куће се слабо дижу. Маса људи нема стоке. Љетина је
слаба. Ипак и поред свега рада постоје знаци неповјерења између Срба и Хрвата“. Због тешког положаја, „50% Кордунаша хоће да бјежи, јер су без перспективе“.118 Сам Тито је говорио о запостављености Срба у Хрватској.119
116
117
118
119

Четврто засједање Народног сабора Хрватске (ЗАВНОХ-а) 24–25. јула 1945, (стенографски записници), Загреб 1950.
М. Митровић, „Српска ријеч“ и положај српског народа у Хрватској 1945–1950, Историја XX века, 2/1995, 103–115. Уп. М. Косовић, Српске политичке, привредне и културне
установе послије Другог свјетског рата, „Српска Крајина“, Београд 1994, 367–377.
Записник са сједнице ЦК КП Хрватске 3. августа 1945. Архив Института за хисторију
радничког покрета Хрватске (данас Институт за сувремену повјест), фонд ЦК СК Хрватске, 1/III-1 (даље АИРПХ).
Срби су запостављани ради остваривања политике братства и јединства: „У погледу
његове српске националне културе учињено је доста пропуста. Знадете, другови, нити
је вама предавана српска хисторија, нити су вас везали са славним српским традицијама на којима се наша борба данас темељи и води вас еланом што омогућава братство
Срба и Хрвата. Ваш Окружни одбор треба да у том погледу учини потпуну прекретницу и омогући сваком Србину, да све ово негује како он то хоће. То је нужан услов да
српске масе осјете власт као своју власт, која ће његовати српске традиције и која ће
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Ни Хрвати нису били задовољни својим положајем. По ослобођењу становништво Загреба, „које је мало активно учествовало у партизанском покрету“,
нерадо је гледало младе партизанске официре и војнике који су шетали градом
поносно показујући своје ордење, а који су готово сви били Срби из Лике и Кордуна. Њихово присуство је наглашавало вековно ривалство и неразумевање између ове две гране словенске расе, писао је енглески посланик из Београда.120
Како је комунистичка партија стално истицала да је национално питање
у земљи праведно решено и како су оштро санкционисане манифестације национализма и шовинизма, уз бучну пропаганду о бољој будућности, односи Срба
и Хрвата постајали су сношљивији. Без истицања националних посебности,
инсистирало се на изградњи социјализма, братству и јединству, борби против
империјалистичког непријатеља и унутрашње реакције. Масовнијих излива незадовољства или већих националистичких испада није било ни са једне стране.
Међутим, и поред индустријализације и напретка у устаничким крајевима још
увек нису била решена егзистенцијална питања (станови, исхрана, путеви).
Откупна политика којом је партија настојала да реши проблем исхране
створен објективним тешкоћама али и доктринарном политиком у аграрној сфери,
тешко је падала сиромашном сељаштву у читавој земљи, а посебно у устаничким
крајевима Хрватске. У то време је отворен и сукоб са Стаљином око ИБ-а, што је
искоришћено за смењивање популарних партизанских вођа Срба у руководству
Хрватске, под оптужбом да су „радили против линије наше Партије и њеног ЦК...
оформили се у агентуру ИБ... радили су против привредних мера наше Партије“.
Смењивање и хапшење водећих српских руководилаца утицало је на осећања и
положај Срба у Хрватској, премда није било испољавања масовног незадовољства. Поједини аутори сматрају да су смењивањем српских руководилаца почели пад српског народа у Хрватској, затирање његових политичких и културних
институција и погоршавање равноправног положаја са Хрватима.
Тешко је оценити колико је смењивање српских министара утицало на
стварно погоршавање положаја Срба у Хрватској. Претеривање са друге стране,
пак, да су Срби држали у својим рукама целокупну власт у Хрватској такође не
стоји. Присуство Срба у политичком животу Хрватске најбоље илуструје њихов
број у КП Хрватске. Иако је удео Срба у чланство КП Хрватске постепено смањиван, у читавом послератном периоду износио је око 25%. У хрватском Сабору
број Срба заступника износио је 16%, а само је једну годину, у време колективног руковођења 1982–83, председник Сабора био Србин (Јово Угричић). Србин

120

омогућити сарадњу са хрватским народом“. – Станко Опачић Ћаница, Србин у Хрватској, Београд 1989, 149–151.
PRO FO 371/48868. Р 13870/130/92. Хрватска – јули 1945. У овом извештају британске
амбасаде из Београда стоји да су „срж партизанског покрета у Хрватској сачињавали
првенствено Срби из Лике и Кордуна који су нечувено страдали од усташа и против којих су се подигли да би се одбранили од истребљења, и друго, мала група екстремних
левичара интелектуалаца, првенствено из Загреба, који су формирали предратну КП
Хрватске 27. јула 1941“. До пада Италије у септембру 1943. године 70–80% партизанских снага у Хрватској било је српског порекла.
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никада није био председник хрватске владе, а СК Хрватске је имао само једног
председника Србина (Станко Стојчевић). 121 Ови подаци показују да Срби нису
били посебно привилеговани у Хрватској. Број Срба у Хрватској у послератном
периоду се констатно самњивао.122
Срба
Хрвати
% Срба

1948.
543.795
2.975.399
14,5%

1953.
588.411
3.117.513
15,0%

1961.
624.985
3.339.841
15,0%

1971.
626.789
3.513.647
14,0%

1981.
531.502
3.454.661
11,5%

1991.
581.663
3.736.356
12,1%

ПОЛИТИЧКЕ И КУЛТУРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
СРБА У ХРВАТСКОЈ
Пред крај рата, Срби су у Хрватској институционализовали своју посебност оснивањем низа политичких и културних институција. Једна од првих
институција Срба у Хрватској био је Српски клуб вјећника ЗАВНОХ-а, конституисан у Оточцу 12. јануара 1944. Он је декларативно представљао национално
и политичко вођство Срба у Хрватској. Почетком марта 1945. одржана је конференција делегата Срба из далматинских округа и града Сплита која је иницирала
стварање организације у којој би били „заступљени сви слојеви српског народа
без обзира на политичку и партијску припадност“. Изабран је Иницијативни одбор за стварање Главног одбора Срба из Хрватске, као политичког представника Срба у оквиру НФ Хрватске, који ће бити гаранција несметаног културног
и националног развоја. Одбор је требало да се стара о побољшању економског
положаја Срба у Хрватској, обнови српског земљорадничког задругарства, културно-просветној еманципацији српског народа у Хрватској итд.123
Септембра 1945. у Загребу је одржан први конгрес Срба у Хрватској, на
коме је конституисан Главни одбор Срба у Хрватској као „широка политичка организација јединственог српског народа у саставу Народног фронта“. Поздравне
телеграме конгресу упутили су највиши руководиоци земље на челу са Ј. Б. Титом, а А. Хебранг, министар у влади ДФЈ, написао је да су „Србима у Хрватској
зајемчена иста права као и Хрватима. Та им права нитко није поклонио. Срби у
Хрватској стекли су равноправност својом јуначком борбом и жртвама“. У конгресној резолуцији се каже да треба „чувати јединство српског народа у политичком и културном животу као залогу опстанка и напретка. Границе федералних
јединица не цијепају и не раздвајају српски народ већ су чврсте споне, које везују
121
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Ратко Бубало, Злоћудна игра бројкама, Аркзин, бр. 19/20, 5. август 1994. Цитирајући
историографску литературу аутор наводи да су у првом грађанском Сабору Хрватске
1848. Срби чинили половину заступника, а да је пред крај 19. и у првој деценији 20.
века уведен обичај да шеф унутрашњих послова (подбан) буде увек Србин. „Срби су
заузимали и предсједништво Хрватског сабора и опћенито они су били на челу Банског
стола и Стола седморице и размјерно својем броју, заузимали су положаје земаљских
чиновника“. Као карактеристичан пример, аутор наводи да је од 1906. до 1918. председник хрватског Сабора био Богдан Медаковић, Србин.
Југославија 1918–1988. Статистички годишњак, 46.
Српска ријеч, 4. март 1945. Уп. М. Косовић, н. д., 370–371.
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све Србе у Југославији“. Поред тога наглашено је „да је чврсто и нераздвојиво
братство са хрватским народом сковано у заједничкој борби и патњама јамство
за срећу и задовољан живот Срба и Хрвата у Хрватској“, а да „кољаче наших народа особито усташе с Павелићем, четнике с Недићем, Љотићем и Дражом Михаиловићем треба казнити ма гдје се они нашли и утрти сваки траг фашизму“.
Конгрес је изабрао извршни одбор од 54 члана, пленум од 321 и главни одбор са
секретаријатом на челу (др Раде Прибићевић, Душан Бркић, Раде Жигић, Станко Опачић Ћаница, Богољуб Рапајић и други).124
Културно-просветно друштво „Просвјета“ основано је 18. новембра
1944. у Глини на иницијативу Српског клуба вјећника ЗАВОХ-а ради унапређења просвете и културе српског народа у Хрватској, чију су културну и просветну баштину уништиле усташе у рату. Друштво је усвојило правила и изабрало
председништво на чијем челу је био др Дане Медаковић, а секретар Милан Јока.
За почасног члана и председника изабран је Раде Прибићевић.125
„Просвјета“ је брзо основала пододборе у местима где су живели Срби
(1945. године било их је 40, а 1949. чак 210). Имала је 41 аматерску групу, 32
певачке секције, 23 фолклорне групе, 40 читаоница, 45 библиотека, велике књижаре у Загребу и Карловцу и преко 13.000 књига. У едицији „Мала библиотека“
издавала је најпознатија дела из књижевности југословенских народа, а у едицији
„Поучна књига“ популарна научна дела. До краја 1948. „Просвјета“ је објавила
96 књига у укупном тиражу од 726.500 примерака.126
Музеј Срба у Хрватској, иако најављиван још 1945. године, отворен је
тек 4. јануара 1949. у саставу Повјесног музеја Хрватске.127 Српско певачко друштво „Обилић“ основано је 20. октобра 1944, а његов барјак је освећен два дана
касније на рушевинама српске цркве у Глини, у којој је убијено више од 1.000
Срба. За председника друштва изабран је Станко Опачић Ћаница, а за секретара Бранко Сучевић. Само у току 1944. друштво је на слободном подручју Далмације приредило преко 50 концерата, а током 1945. извело је око 100 концерата.
Међу члановима друштва било је и Хрвата. Крајем 1945. друштво се ујединило
са Српским пјевачким друштвом из Загреба које је било основано још у 19 веку.
а распуштено 1941. Фузионисано друштво названо је Српско пјевачко друштво
„Обилић“. Председник друштва био је Богољуб Рапајић, потпредседник Главног
одбора Срба у Хрватској. Априла 1949. од овог друштва и хора „Лисински“ створено је ново друштво „Братство и јединство“.128 Срби у Хрватској су имали и своје гласило, Српску Ријеч, које је као недељник излазило до 1950. године.129
Све културне институције Срба почеле су педесетих година лагано да се
гасе. Једино је „Просвјета“, иако са смањеним активностима, постојала до 1980.
године, када је избрисана из регистра удружења „због неактивности“
124
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Борба, 26 септембар 1945;Српска ријеч, 27. септембар 1945.
Српска ријеч, 23. новембар 1945.
Српска ријеч, 18. новембар 1949.
Српска ријеч, 7. фебруар 1949.
М. Митровић, н. д., 109–110.
Исто, 103–104.
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СРБИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Положај Срба у Босни и Херцеговини био је знатно друкчији. Босна и Херцеговина је од свих федералних јединица највише настрадала у рату, јер је током
читавог периода била поприште и станиште многих војски а одлучујуће битке
и одлуке партизанског покрета вођене су и донете по босанским планинама. На
тим просторима Срби су, као и у Хрватској, масовно учествовали у НОП-у и на
томе градили свој послератни положај и углед. Нису били претерано задовољни,
премда су, за разлику од Хрватске, у овој републици имали већину и били креатори и носиоци нове комунистичке политике братства и јединства.
Полазећи од ставова о борби за праведно решење националног питања
и равноправности комунисти су на Другом заседању АВНОЈ-а одлучили да Босна и Херцеговина остане целовита. Формулисали су је као засебну федералну
јединицу која није била државна организација ни једне нације, већ само делова
српске и хрватске нације и босанских муслимана, који још увек нису сматрани
засебном нацијом.
Становиште да муслимани нису нација и да је Босна и Херцеговина
држава делова српске и хрватске нације и босанских муслимана потврђено је
у Уставу ФНРЈ донетом 1946. и Уставу НР Босне и Херцеговине од 31. јануара
1947. Устав је регулисао да су националности у НР БиХ у свему равноправне
и да су равноправност и национална слобода народа загарантовани без обзира
на народност и вероисповест. То се односило и на равноправност српског и хрватског језика.130
После ослобођења ни Босна и Херцеговина као ни остале федералне јединице, премда на папиру суверене, нису имале готово никакву самосталност.
Кључне одлуке доношене су у Политбироу, а извршаване у ЦК Босне и Херцеговине. Расправа о националном питању није било, а руководство се посветило
решавању егзистенцијалних проблема становништва. Представник британске
амбасаде који је 1945. године путовао по Босни стекао је утисак да су Срби у
Босни опредељени за краља, а Хрвати за Мачека. Сматрао је да муслимани владају Босном и да су брзо попели на врх. Огорчење Срба у вези с тим није неприродно, каже он, пошто су они представљали кичму партизанског покрета и
очекивали су да ће пожњети највеће заслуге када партизани дођу на власт. Кроз
Босну „ми смо чули доста рђавих говора о томе да би Муслимани окренули капу свакоме ко је на власти. Налазећи ово, партизани су изгледа прихватили њих
као најкориснији и најмирољубивији материјал за извршавање својих планова
130

Устав Босне и Херцеговине донет је 31. децембра 1946. У члановима 11 и 12 прокламована је равноправност националности и равноправност српског и хрватског језика у
поступку пред судом и раду администрације. Устав је употребљавао израз „националности и за муслимане, који нису националност, него један посебан социјални слој који се
назива према верским особеностима и чији су само поједини припадници национално
опредељени као Срби или Хрвати. Реч националност је овде употребљена ради повлачења пуне равноправности Срба, Хрвата и Муслимана“. – Информативни приручник
о Југославији, 332.
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и поставили су их на положаје које они по својим заслугама и свом понашању
углавном не заслужују“.131
О стању у Босни и Херцеговини непосредно после ослобођења говори и
писмо Саве Косановића, министра информација у влади ФНРЈ. Један од проблема
у Босни и Херцеговини, према наводима писма, био је стихијни повратак Срба
избеглица из Србије који су побегли од усташког и муслиманског терора. При
влади Босне и Херцеговине није постојало тело које би водило бригу о пријему
и смештају тих избеглица. Ови Срби доживљавали су разочарења, јер су их са
подсмехом дочекивали они које је усташка власт наградила српском имовином.
Узалудно су тражили оно што им је припадало, „у већини случајева молећи тзв.
седмаке тј. оне Муслимане и Хрвате који су пре седам месеци отишли у шуму
да би окајали своје грехе које су починили служећи Павелићевом крвничком режиму“. Оптужба да су Срби избеглице били прочетнички настројени оцењена
је као „смишљени посао реакционарних франковачких елемената у намери да
дисквалификује Србе избеглице и фаворизују себе, и да на тај начин онемогуће
избеглицама борбу за откривање фашистичко-франковачких елемената, узимајући у томе тактику нападања да не би били нападнути“.132
После усташког терора у неким местима у Босни остало је 2, 5, 10 до
30% Срба, писао је Косановић, „а сада се раведно називају четницима и импутира им се да захтевају масовне покоље Муслимана и Хрвата“. У чиновничком кадру установа у Босни и Херцеговини било је много компромитованих усташких
сарадника, „који се сви не могу уклонити јер су муслимански и хрватски живаљ
били масовно укопчани у усташки режим, али би требало одстранити бар онај
јаче екстремни део.“ У Градском народном одбору у Бањалуци ниједан Србин
није био одборник, иако је српски живаљ представљао већину у овом граду. Последица незадовољства Срба који су преживели усташки режим била је њихова
жеља да се иселе у Србију, констатовао је Сава Косановић.133

АГРАРНА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА
СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У ВОЈВОДИНУ
Међу првим крупним мерама нове власти била је аграрна реформа и
колонизација, која је довела до значајнијих промена у поседовној структури пољопривреде и до већег померања становништва, посебно из Хрватске и Босне
и Херцеговине у Војводину.
Од 1.566.030 хектара укупног земљишног фонда који је створен аграрном
реформом из 1945. године у НР Србији је било 738.691 ха (47,2%), што значи да
131
132
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PRO, FO-371/48876, бр. 394. Извештај о путовању кроз јужну и источну Југославију
Џ. Х. Мејџора, другог секретара британске амбасаде у Београду, 17. новембар 1945.
АЈ, фонд Владе ФНРЈ – Председништво Владе, ф 33, а.ј. 65. Писмо министра информација Саве Косановића под насловом „Шта би требало хитно учинити за поправку
положаја Срба и БиХ“, 21. мај 1945.
Исто.
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је 9,3% укупне површине дошло под удар аграрне реформе. На ужу Србију отпадало је 65.300 ха – 8,8% земљишног фонда аграрне реформе или свега 1,3%
укупних површина уже Србије. На Космету реформом је обухваћено само 497
ха, тј. 0,7% земљишног фонда аграрне реформе односно 0,6% укупних површина Космета. На Војводину је долазило 668.412 ха, тј. 90,5% земљишног фонда
аграрне реформе НРС односно 32,5% укупних површина Војводине. Аграрном
реформом било је обухваћено 35% обрадивих, односно 40% ораничних површина ове покрајине. У Војводини су под аграрну реформу потпала 87.393 поседа.
Из земљишног фонда аграрне реформе у Војводини је 137.951 породица
добило 493.502 ха, тј. 74% фонда. Преко 41.000 породица савезних колониста,
највише из Хрватске, БиХ и јужне Србије добило је земљу, као и 48.325 беземљашких, док су остале површине отпадале на колонисте и остале аграрне интересенте. Државним добрима припало је 147.129. ха, а здравственим, просветним
и другим установама 27.781 хектара.134
Поседовна структура Војводине је аграрном реформом углавном изједначена са структуром у ужој Србији и Космету, с тим што је у Војводини земља
још увек била у рукама виших категорија газдинстава. Аграрна реформа је уништила велики посед у пољопривреди чиме су, бар тако се сматрало, уништени
капиталистички односи на селу. Повећан је број ситних газдинстава, којих је у
НР Србији било чак 64,9%. Са економског становишта ти поседи нису били у
могућности да производе значајније тржишне вишкове.
Аграрна реформа је имала позитивне политичко-социјалне резултате,
али су њени економски ефекти били негативни. Разарањем крупног поседа, тржишно оријентисаног и способног за интензивну пољопривредну производњу,
стварањем ситног поседа и колонизовањем у Војводину људи који нису били
вични начину обраде земље на том подручју, изазван је нагли пад производње
аграрних артикала. Због нарастајућих потреба партија је настојала да пад пољопривредне производње реши системом откупне политике.
Значајне последице аграрна реформа и колонизација имале су и на међунационалне односе. Беда, разрушена и попаљена села, пољопривредни инвентар
и стока, страх и безнађе, довели су до масовног планског пресељења Срба из
Босне и Херцеговине, Баније, Лике и Кордуна у Војводину, као награду за учешће у НОБ-у. На тај начин смањивао се проценат Срба у етничком саставу БиХ
и Хрватске, али је српски елеменат појачаван у Војводини.
О жељи Срба за исељењем из Хрватске сведочи и број молби поднетих
у у 1945. години. Хрватска је од Савезног министарства за колонизацију добила
квоту за пресељење 9.000 породица бораца НОП-а, али је укупан број молби износио 25.000. На Кордуну, уместо 1.200 предвиђених, поднето је више од 5.000
молби, а у Лици уместо 3.000 чак 7.000 молби, махом српских породица које су
поднеле људске и материјалне жртве у рату.135 До 1948. од укупно 41.087 поро134
135

Н. Гаћеша, н. д., 199.
На седници ЦК КПХ септембра 1945. Моша Пијаде, председник Аграрног савета, рекао је: „Ми би хтјели да приличан број свијета бацимо у Војводину. Предвиђено је да
се 9.000 породица бораца из Хрватске насели у Војводину. Од тих 9.000 једна хиљада
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дица колонизованих у Војводини из Хрватске је пресељено око 10.000 српских
породица и то највише у Бачку (7.500).136
Поред етничког пражњења српских области у Хрватској тзв. унутрашњом
колонизацијом дошло је до значајних померања хрватског становништва у источне области Хрватске, посебно у Славонију и Барању. Током рата усташка власт
је вршила планску колонизацију ових области на имања одбеглих или протераних српских добровољаца. Пред крај рата многобројне хрватске породице, повлачећи се испред партизанских снага, нашле су уточиште на овим просторима
насељавајући напуштене немачке куће и имања. После рата у Босну и Херцеговину враћено је око 5.000 породица (махом српских) које су током рата избегле
из Посавине, а хрватске породице су насељене на том простору од усташке власти или самостално. Ови колонисти нису померани, већ су проверавани „да се
нису огрешили о НОБ-у“, после чега је њихов статус легализован. На тај начин
више од 8.000 хрватских породица насељено је у областима око Белог Манастира, Осијека, Вуковара, Ђакова, Винковаца и Вировитице. Нова власт је после рата спроводила додатно насељавање ових области. До 1947. тзв. унутрашњом колонизацијом пресељено је око 12.500 хрватских породица из Хрватског Загорја,
Далмације и других области на подручје Славоније.137
Из Босне и Херцеговине савезном колонизацијом у Војводину је до
1948. пресељено више од 13.000 српских породица, око 80.000 лица, највише из
Босанске Крајине (окрузи Бихаћ и Бања Лука) и Херцеговине. Оцењено је да се
Хрвати и муслимани „нити отимају нити предају молбе“ за пресељење.138 Посебно су инертни били муслимани којима је Савезно министарство за колонизацију
обезбедило посебне муслиманске колоније на подручју Војводине. До 1948. од
муслимана из целе Југославије у Бачко Ново Село (код Бачке Паланке), место
одређено за њихово пресељење, колонизовано је свега 138 породица.139
Од укупног броја породица колонизованих после рата у Војводину највећи проценат отпада на српске породице и то претежно из Хрватске и Босне и
Херцеговине 72%, црногорске 5,31%, македонске 3,17%, хрватске 3,17%, словеначке 0,93% и муслиманске 0,82%. Према рачуницама неких аутора, колонизацијом је број Срба у Војводини повећан са 593.735 лица у 1940. години на 841.246
лица у 1948. години.140 Проценат смањења Срба у етничкој структури Хрватске
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породица ће се населити у Барањи. Нешто ће населити у Срем, око села Ловаса, Сотина
и Берака, а остало у Бачку. Треба најхитније послати мени извештај колико породица
бораца, из којих крајева жели да се сели у Војводину. Предвиђа се да би у Војводину
дошло око 5.500 хрватских породица, а 3.500 српских породица из Хрватске. О томе
и Ви размислите и предложите“. – АИРПХ, 1/III-1. Записник са седнице ЦК КПХ, 11.
септембaр 1945.
Н. Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1945–1948, 299–311. М. Матицка наводи да је из Хрватске у Војводину пресељено 9.279 породица са 52.868 чланова, од чега само у Бачку 7.851 породица. М. Матицка, н. д., 78.
АЈ, фонд Министарство пољопривреде (41), фасц. 266, а.ј. 440.
Н. Гаћеша, Радови из аграрне историје и демографије, 522.
Н. Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Југославији... 524.
Исто, 347.
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и Босне и Херцеговине није утврђен. У исто време етнички однос у Војводини
колонизацијом је померен у корист Срба.

СРБИ У ВРЕМЕ СУКОБА
ТИТО-СТАЉИН 1948. ГОДИНЕ
Сукоб између Стаљина и Тита, који је изненада букнуо 1948, имао је за
последицу страдање српских и црногорских комуниста процентуално више од комуниста у другим републикама и појачан терор партије на селу у вези са откупом
и колективизацијом, како би се Стаљину доказало да југословенски комунисти
нису скренули са пута у комунизам. Љубав према Совјетском Савезу и његовом
вођи Стаљину, која је уливана у свест од 1941, а посебно после ослобођења Србије 1944, Срби су платили високом ценом. Према подацима појединих аутора,
који не наводе изворе, од објављивања Резолуције Информационог бироа 1948.
године,141 којом се критикује југословенско руководство, до 1963. органи унутрашњих послова евидентирали су у Југославији 55.663 особе које су на разне начине подржавале акцију Москве и источног блока. Међутим, иако су била хапшена
сва ова лица нису осуђена. Број кажњаваних лица износио је, према наводима
једног аутора, 16.731, од чега 11.694 оних који су административно кажњени, на
основу специјалног закона, и 5.037 судских кажњених на разне временске казне.
Други аутори спомињу цифру од 30.000 осуђених лица.142
У поменутом периоду УДБ-а Србије ухапсила је 2.982 информбироваца
или 18,30% (више од било које републике), а контраобавештајна служба Југословенске армије 3.678 информбироваца или 22,58%. Међу осуђеним због ИБ-а од
укупног броја кажњених било је 64% Срба и Црногораца (Срба 43,24%, Црногораца 20,55%).143 Упркос тродневном пленуму ЦК КП Црне Горе одржаном поводом сукоба са Стаљином, за ИБ су се поред многих појединаца изјаснила три
члана ЦК КПЈ, два среска комитета, као и делови среских комитета у Никшићу,
Андријевици, Иванграду (Беранима), Колашину итд. У Србији је било најтеже
у источном делу републике – у Кладову, Зајечару, Бору, Неготину и Доњем Милановцу. У Кладову су Информбироу пришли не само срески комитет и више
партијских ћелија већ и део УДБ-е и милиције. У Хрватској је, поред осталог,
српско партизанско руководство разбијено хапшењем тројице водећих српских
комуниста Радета Жигића, Ћанице Опачића и Душка Бркића. У Босни и Херцеговини, Родољуб Чолаковић, Угљеша Даниловић и други су се отворено изјаснили
за ИБ али им је „опроштено“, мада више никада нису заузимали висока места у
државној и партијској хијерархији.144
141
142
143
144

Тело за координацију активности комунистичких партија земаља народне демократије
и КП Француске и Италије.
Д. Марковић, Истина о Голом отоку, Београд 1987, 79; В. Дедијер, Прилози за биографију Јосипа Броза Тита, том III, Ријека 1981, 486.
Д. Марковић, Истина о Голом отоку, 17, 229; Б. Ковачевић, КПЈ Црне Горе 1945–1952,
Титоград 1986.
Уп. И. Банац, Са Стаљином против Тита, Загреб 1990, 145–158.
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Обрачун са идеолошким неистомишљеницима био је немилосрдан. За
ухапшене и осуђене информбировце организовани су, поред постојећих, специјални затвори (логори), на усамљеним и каменитим острвима северног Јадрана – Голи оток и Свети Гргур. Први кажњеници, њих око 1.200, стигли су на Голи оток
9. јула 1949, а до краја те године било их је укупно 3.663. До 15. децембра 1949.
из Србије је на Голи оток отпремљено 1.657 осуђеника, а из Црне Горе 1.580. До
половине 1952. кроз логор на Голом отоку прошло је 9.748 кажњеника, док је у
исто време кроз друге казнено-поправне домове (затворе) Стара Градишка, Гргур,
Раб, Угљан и Билећа прошао 2.881 осуђеник. Из Београда је на Голи оток (тзв.
Мермер) у 1949. упућено 394 затвореника, 1950–270, 1951. године –281.145
Последице сукоба са ИБ биле су, поред осталих, масовна колективизација
села и појачан откуп пољопривредних производа, а у склопу припрема за евентуалну агресију ИБ земаља и тзв. стратешко измештање војне и друге индустрије
из пограничних области највише у неприступачне пределе Босне и Херцеговине.
Премештање је вршено на предлог Савезног координационог комитета народне
одбране на чијем се челу налазио Тито.146 Овакав комитет, у чијем је саставу деловала Комисија за евакуацију индустрије, постојао је и у Србији, а на његовом
челу налазио се П. Стамболић. Иако је измештања индустријских постројења
било и пре овог сукоба (због спајања фабрика у веће целине, помагања сиромашнијим републикама, недостатка кадрова и сл.), ово пресељење индустрије, како
сматрају поједини аутори, највише је погодило Србију. Нема прецизних података
о размерама ове појаве, али се у радовима појединих аутора прецизно набрајају
индустријска и друга постројења која су пресељена из Србије. Тако се тврди да
је из Србије у периоду 1948–1953. у друге крајеве Југославије и Албанију пресељено 76 индустријских објеката и више комплетних технолошких система, не
рачунајући мање погоне, радионице и машине. Из Војводине су демонтирана и
пресељена 24 највећа млина, 1 фабрика шећера, 1 фабрика уља, 1 хладњача, 1
крупара, 1 електрична централа, 1 ливница, 1 фабрика сапуна, 1 фабрика боја и
лакова, 1 фабрика батерија, 4 механизоване циглане, 2 стругаре, 1 фабрика намештаја, 3 кудељаре са најбољом опремом, 1 творница фине трикотаже и 6 штампарија, док су из 23 других предузећа однете само машине.147
Стара аграрна, а посебно откупна политика после сукоба са ИБ-ом, а нарочито након оптужби да КПЈ на селу води кулачку политику и повлађује богатијим сељацима, знатно је радикализована. Повећане потребе за пољопривредним
производима како за војне тако и за потребе цивилне индустрије задовољаване су
појачаним системом откупа готово свих важних пољопривредних производа. То
је, посебно код богатијег и економско ефикаснијег дела сељаштва, доводило до
145
146
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Из Босне и Херцеговине је отпремљено 1.378 осуђеника, Хрватске 957, Словеније 348
и Македоније 288.
Поред Тита, као председника, у комитету су били Коча Поповић, начелник Генералштаба ЈНА, као секретар, Борис Кидрич, Пеко Дапчевић, Митар Бакић, Љубодраг Ђурић,
Светислав Стефановић и Крсто Попивода, као чланови. – Ј. Попов, Дислокација индустријских постројења из Војводине, Зборник Матице српске за историју, бр. 51, Нови
Сад 1995, 43–88.
Политика, 21. јул 1992; Ј. Попов, н. д., 47, 86.
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незаинтересованости за повећање пољопривредне производње, чиме је створена
основна противречност у пољопривреди која неће бити отклоњена до средине
50-их година. Потребе за аграрним производима су расле, док је пољопривредна
производња падала из године у годину. Проблем исхране становништва решен
је добрим делом када је почела да пристиже помоћ западних земаља у храни од
средине 1950. године.
Србија, а посебно Војводина, била је највише погођена негативним последицама аграрне политике КПЈ и неуспелог покушаја да уведе социјализам
на село. Најмање 100.000 сељака у Србији је у периоду 1945–1952. када је напуштен систем обавезног откупа, а годину дана касније и стварање СРЗ, прошло
кроз затворе, а више стотина хиљада сељака на разне начине малтретирано.148
Према подацима Министарства трговине и индустрије Србија је у укупној производњи житарица у ФНРЈ учествовала са 60%, али је у периоду 1947–1951. давала између 70–80% укупно откупљених количина у ФНРЈ.
Отопљавање односа са западним земљама, које су Југославији пружиле
велику помоћ у храни почев од 1950. како би се ублажиле последице суше, удаљавање од совјетске праксе и критика совјетске аграрне политике, као и неповољни
ефекти политике КПЈ на селу довели су до измена аграрне политике. Може звучати претерано, али сукоб са ИБ-ом спасао је југословенско село совјетизације.

СРБИ У САМОУПРАВНОМ СИСТЕМУ
Супротстављајући се Стаљину и његовим сателитима југословенски комунисти су почетком 50-их година започели озбиљну критику стаљинистичких
догми, изналазећи нове форме и нове путеве за социјалистички систем на теоријском и практичном плану. У тим разматрањима рођена је идеја о самоуправљању.
Идеји је одмах приписан изворни значај који је, према тумачењима, произилазио
из искустава Париске комуне, совјета у Октобарској револуцији али и праксе народноослободилачких одбора, партизанских локалних органа власти током рата,
јер су, наводно, клице самоуправљања никле управо у овим одборима.
Експозеом у Народној скупштини поводом доношења Основног закона
о управљању привредним предузећима и вишим привредним удружењима од
стране радних колектива од 26. јуна 1950. Тито је најавио увођење радничког
самоуправљања у предузећа, што је требало да доведе до социјалистичког преображаја југословенског друштва. Уједно, била је то нова генерална линија КПЈ
у изградњи социјализма. Држава је постепено требало да одумре преласком
својине из државних у радничке руке (друштвена својина), којом ће управљати
непосредни произвођачи, преко радничких савета. Само почетком 1950. године
формирано је више од 200 радничких савета, а у време доношења Закона преко
500. Тај процес је означен као крај државне интервенције у привреди и изумирање бирократизма. До краја 1950. основано је преко 7.000 радничких савета.149
148
149

Исто.
Ј. Б. Тито, Говор на седници Савезне народне скупштине 27. јуна 1950, Београд 1950;
Исти, Трудбеничко управљање привредом, Комунист, бр. 4–5/1950, 2, 3. Уп. Самоуправљање и друштвено-економски развитак Југославије 1950–1970, Београд 1971; Само-
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Кампања увођења самоуправљања имала је за циљ одумирање државе
тј. смањивање њених ингеренција у свим сферама друштвеног живота и остваривање демократизације, децентрализације и дебирократизације у друштву. Републички и локални органи добили су значајне државне функције, а увођењем
комуналног система нађена је политичка и организациона форма за „усклађивање
индивидуалног интереса радних људи и колективног интереса друштвене заједнице... преко које се најшири круг људи може привући и да непосредно учествује у друштвеном управљању“.150
Прелазак на самоуправљање, децентрализација управе и промене у привредном систему, као општи процес разграђивања административног система
социјализма, добили су потврду у Уставном закону о основама друштвеног и политичког уређења ФНРЈ и републичким уставним законима из 1953. којима је
озакоњен тзв. нови систем социјалистичке демократије преко радничких савета,
Већа произвођача у Народној скупштини и народних одбора. Уставним законом
уместо државне проглашена је друштвена својина над средствима на производњу, а самоуправљање произвођача и радног народа за основу друштвеног и политичког уређења. Из Скупштине је нестало Веће народа успостављено Уставом
1946, а уведено Веће произвођача, како би се показало да је национално питање
у Југославији решено и да у пракси класни моменти морају да превладају над националним. „Темељи на којима почива велика заједничка зграда – ФНРЈ, састоје
се из чистог и неразрушивог материјала. То је најправедније рјешење националног питања, рјешење које сваком народу, свакој федералној јединици посебице,
осигурава свестран политички, културни и економски развитак. У исто вријеме
такво рјешење националног питања омогућава да створено братство и јединство
народа Југославије остане трајно и несаломљиво“, писао је Тито.151
Комунисти су веровали да су стварањем федерације решили национално
питање у Југославији. Избегавана је свака дискусија о тој теми, а вербални ексцеси су проглашавани за атак на „крвљу успостављено братство и јединство“.
Развој самоуправљања, како се веровало, елиминисаће све националне супротности, а циљ јединствене радничке класе биће остварење класних а не националних
циљева. У складу са таквом политиком промовисано је неписано начело истицања и нивелације „свих наших народа и народности“, принцип паритетне националне заступљености чак и тамо где се битно нису решавали или остваривали
национални интереси.152 Прошлост, посебно српска, није истицана. Ћутало се о
богатој традицији и великим ратним напорима и жртвама које је српски народ
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151
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управни друштвено-економски развој Југославије 1947–1977. (статистички приказ),
Београд 1978.
Е. Кардељ, Поводом новог уређења срезова и општина, Проблеми наше социјалистичке
изградње, Београд 1953, 269.
Ј. Б. Тито, н. д.
Д. Марковић, дугогодишњи функционер из Србије, оценио је да је паритет постао пракса у избору савезних органа, иако није био предвиђен Уставом. „Нико неће да се замера, све постаје међурепублички и међунационални проблем... Како ће ова заједница
и ово друштво моћи да живи тако – није ми јасно“. Д. Марковић, Живот и политика
1967–1978, Београд 1978, књ. II, 20.

Срби у Југославији 1945–1974

243

поднео пре југословенског уједињења 1918. Све као да је почињало са комунистима, партизанским херојима и догађајима.
Такозвано дефинитивно решење националног питања у Југославији подразумевало је и друге промене у систему и организацији државе и партије. Титов култ неприкосновеног вође партијском и другом пропагандом доведен је до
врхунца, а он је идентификован са судбином партије, револуције и Југославије.
Касније ће то бити потврђено његовим избором за доживотног председника Југославије и бесмисленим слоганом „И после Тита – Тито“.
Прокламована равноправност нација у федерацији није значила њено
истинско остварење. Иако је несклад између јаког партијског односно државног
центра и суверености република ишао на штету република, поједини аутори тај
централизам везују за Србију, односно за њен бржи развој и већи утицај на креирање југословенске политике, премда за то не дају конкретне податке. Како
за остале, тако и за Србију, важили су планови и задаци које је постављала централна управа. Републички органи у Србији, као и у другим републикама, били
су више извршиоци одлука и задатака федералних органа, а не суверени органи
који доносе самосталне одлуке.
Велика децентрализација уследила је крајем 1949. и 1950. преношењем
руковођења привредом на републике, чиме су укинута одговарајућа министарства
на савезном нивоу (министарство лаке индустрије, пољопривреде, рударства, итд.).
Априла 1951, последњих 108 предузећа којима је непосредно руководила савезна
влада дата су на управљање републикама. На савезном нивоу остале су само дирекције за железницу, пошту, речни саобраћај и аеротранспорт. Овом реорганизацијом апарат централних органа државне управе смањен је за 40–60%.153
На шестом конгресу КПЈ је променила име у Савез комуниста Југославије (СКЈ, по угледу на Марксов Савез комуниста) у покушају да се дистанцира од
апарата власти и ојача као политичка и идејна снага радничке класе. Као што је
принцип одумирања државе у развоју самоуправљања био неостварљив, тако је
и принцип дистанцирања партије од власти у читавом периоду постојања СКЈ и
југословенске државе остао нереализован. Партија је стално држала све полуге
власти у својим рукама, а готово да није било високог државног функционера који
истовремено није био не само члан СКЈ него и високи партијски функционер.
Општи процес либерализације који је захватио Југославију заустављен
је првим великим случајем у СКЈ после рата (не рачунајући спорове у вези са
ИБ-ом).

СЛУЧАЈ ЂИЛАС
Промене и импровизације у уређењу земље нису могли сви да следе. Неки су задржавали старе погледе и стари систем рада, али било је и оних који су
предњачили у откривању нових путева тзв. социјалистичке демократије а који су
убрзо означени за носиоце антисоцијалистичких појава. Границе социјалистичке
демократије обично је одређивао Тито. На трећем ванредном пленуму ЦК КПЈ
153

Д. Биланџић, н. д., 176.
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одржаном 16–17. јануара 1954. „настрадао“ је М. Ђилас, револуционар, председник Народне скупштине ФНРЈ и главни идеолог партије, због серије текстова у
Борби у којима је, како је оцењено, иступао антипартијски, а својим ставовима
ревидирао основне марксистичке поставке на којима се темељио рад СКЈ. Тиме се Ђилас удаљио од научног социјализма, изгубио веру у историјску улогу и
стваралаштво радничке класе, претворио се у ревизионисту Берштајновог типа,
како је оценио Кардељ. По Титовом мишљењу, Ђиласове контрареволуционарне
идеје су водиле у анархију, а он сам „није заставоноша против бирократије, већ
је и против радничке класе“154
Као „најватренији антистаљиниста“, Ђилас је критиковао совјетску праксу, али је и у југословенским приликама запажао стаљинистичко наслеђе, којег
се КПЈ споро ослобађала. Посебно је критиковао бирократизам комуниста. Активно је учествовао у припреми шестог конгреса, на коме је дефинисана нова
улога партије (сада СКЈ), као „авангарде радничке класе“ која треба да се бори
за своју политику методом убеђивања а не директивама. Његови су чланци били
на линији шестог конгреса и у почетку су повољно оцењивани, али је на партијском пленуму Ђилас остао усамљен, а осуди његових ставова придружили су се
и они који су га раније подржавали.
Ђилас је узалуд признао све оптужбе другова и узалуд се самокритиковао, тј. „изражавао неслагање са самим собом“. Смењен је са свих положаја,
искључен из ЦК (сам се сложио са тим предлогом), нешто касније сам иступио
из партије, исељен из виле на Дедињу, а како је наставио са политичким ангажманом, пре свега писаном речи, убрзо је ухапшен, којим приликом му је одузет
чин генерал-пуковника и сва одликовања.155 После изласка из затвора постао је
главни југословенски дисидент саопштавајући своје истине и виђења западним
земљама. Његови радови настали у том периоду, објављивани у иностранству,
откривали су многе тајне из прошлости КПЈ.
Још није утврђено колико су Ђиласове идеје имале утицаја на партијско
чланство, али да је имао присталица, посебно у Србији, у то не треба сумњати.
По Београду је тајно растуран и летак у коме је обелодањено стварање социјалистичке странке. Иако нема доказа да је то реализовано, такво настојање било је у
духу Ђиласових идеја. Ђиласовим смењивањем. заустављени су демократизација и утицаји са Запада. А није ли можда Ђилас прва жртва за будуће отопљавање
односа са СССР-ом? На ово питање тек треба одговорити.

ИЗМЕЂУ НАЦИОНАЛНОГ И КЛАСНОГ
У наредном периоду партија се бавила сама собом и водећом улогом
у друштву што је на седмом конгресу априла 1958. у Љубљани унето у нови
154
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Као идеолог партије Ђилас је писао многобројне радове теоријског али и директивног
карактера. Инкриминисани чланци су излазили у Борби од 11. октобра 1953. до 7. јануара 1954. Почетком 1953. Ђилас је покренуо часопис Нова мисао, у чијем је последњем
броју, јануара 1954, објављен његов чланак „Анатомија једног морала“.
Ђиласу је суђено четири пута, а од укупно 13 година затвора одлежао је 9.
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Програм СКЈ који, као теоријски документ, никада није реализован. У том документу је поновљена оцена да је национално питање у Југославији решено и да
се национална равноправност поштује „пре свега равноправним судјеловањем
представника свих народа у федерацији и судјеловањем република под једнаким
увјетима у добивању средстава из централних фондова федерације“. Програм
је обавезивао комунисте да развијају социјалистичку југословенску свест и да
се боре против партикуларизма и национализма, али и против великодржавног
хегемонизма.156
У партијским и државним документима Југославија је дефинисана не по
народном већ по идеолошком принципу, полазећи од тезе да је национално питање решено. Означавана је као заједница произвођача и заједница народа чија социјалистичка свест, заснована на пракси самоуправљања, потискује националну.
Радни народ је проглашен за носиоца суверенитета сваке републике. Сматрало
се да ће радни народ предвођен авангардом – СКЈ својом високом свешћу створити југословенску националну свест, тј. да је радничка класа Југославије јединствена по класним а не националним обележјима и да је то довољан гарант за
стварно уједињење југословенских народа и република. Таква решења садржана
су у Уставу из 1963, који није битно променио положај република и аутономних
покрајина у југословенској федерацији.157
Сходно том одређењу Скупштина ФНРЈ је уместо Већа народа добила
Веће произвођача. У том периоду југословенство је доживљавало светле тренутке а Југославија, ослобођена притиска са Истока, успостављала је сарадњу са
Западом и изгледала као чврста и стабилна држава. Стопа привредног раста у
периоду 1957–1963. била је изузетно велика и износила је више од 10% (у индустрији 12,1%, а у пољопривреди 6,3%).158 Такав раст је довео до повећања животног стандарда и дохотка, док је пољопривредног становништва условило наглу
промену економске и социјалне структуре популације.
Иако је Југославија изгледала стабилна и просперитетна држава, а југословенство истицано на сваком кораку, критиковани су покушаји успостављања
„старог шовинистичког интегралног југословенства“, односно југословенске
нације. Водећи теоретичари СКЈ су сматрали да су такви покушаји „изрази унитаризма или централизма, који је инспирисан од Србије и био искључиво везан
за Србе, односно Србију.“ Оживљавање „старог шовинистичког интегралног
југословенства“, као негирања југословенских народа у циљу афирмације нове југословенске нације „неизбежно поткопава истински братске односе међу
самосталним народима Југославије, који могу да буду трајни и чврсти само ако
се заснивају на равноправности и на уској сарадњи свих народа Југославије и у
интересу слободног националног развитка свакога од њих“. Ове „бирократскоцентралистичке тенденције“ везиване су за великосрпски национализам против
156
157
158

Програм СКЈ, Београд 1958, 141–152.
Ј. Ђорђевић, Друштвено-политичке заједнице у уставном и политичком систему, Друштвено-политичке заједнице, Београд 1968, 47–54.
Д. Биланџић, н. д., 287.
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кога се требало борити. „Привидан југословенски облик који он понекад добија
не мења ништа на ствари“, писао је Кардељ 1957. године.159
Крајем 50-их и почетком 60-их година Југославија је представљана као
јединствена социјалистичка заједница југословенских народа, која је успешно
решила међунационалне односе и у којој су радници на власти. Радничкој класи је била намењена улога коју није могла испунити, јер је власт била у рукама
партијске и државне бирократије. С друге стране, иако је Југославија узимана
за пример успешног решавања националног питања, економска подлога није
пратила утопистичке замисли о равноправности, повезивању и изједначавању
економског и културног нивоа југословенских народа. Разлике у степену развијености нису уклоњене ни тада а ни после – све до распада земље, мада је било
политичких и институционалних покушаја (Фонд за развој недовољно развијених подручја и др.).
Осми конгрес СКЈ 1964. отворио је процес „сузбијања унитаристичке свијести“, што ће касније довести до уставне реформе федерације. Титов говор на
конгресу у коме се каже да СКЈ „мора посветити пуну пажњу међунационалним
односима“, сузбијајући националистичке и унитаристичке концепције а афирмишући „самоуправну сувереност“ радника и нација, преко које ће се остваривати
и национална слобода, отворио је питање међунационалних односа у Југославији после двадесетак година ћутања о том проблему. Дошло се до сазнања да је
централистичка економска структура земље неспојива са принципом равноправности нација и са развојем самоуправљања.
Уследила је економска реформа чији је циљ био слабљење економске и
политичке моћи центра (централизма) а јачање улоге република, што је представљано као даљи развој самоуправљања. Тешко је доказати тврдњу, коју ће каснији
догађаји потврдити, да су у врху СКЈ постојале две супротстављене тенденције:
једна за јачање етатистичко-централистичког система, а друга за његово слабљење и јачање република као суверених држава. Како је централизам и унитаризам
био искључиво везан за Србе и Србију, створени су политички оквир и претпоставке за обрачун са оваквим тенденцијама.

СЛУЧАЈ РАНКОВИЋ
Други велики случај који је отворен у партијском врху било је смењивање Александра Ранковића, потпредседника државе, другог човека партије и
оданог Титовог сарадника још из предратног времена. У тренутку смањивања
Ранковић је, поред осталих, обављао и функцију шефа Службе државне безбедности (СДБ), раније Управе државне безбедности (УДБ-а).
159

„Афирмација бирократско-централистичких тенденција и њихових великодржавно-шовинистичких облика поткопала би, према томе, не само правилне социјалистичке и демократске принципе на којима се заснива јединство народа Југославије, него и политичку
стабилност социјалистичког система уопште. Она би нужно довела до успостављања
бирократског деспотизма и до одвајања народних маса од водећих политичких снага
државе“. – Е. Кардељ, Развој словеначког националног питања, Београд 1973, 37–38.
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Мада није још увек документовано, постоје аутори и актери догађаја који сматрају да захлађење односа Тита и Ранковића датира још од почетка 60-их
година. У јесен 1964. Тито је, наводно, Д. Ћосићу неповољно говорио о српском
руководству, изражавајући сумњу у његову лојалност („Они су окренули народ
против мене“... „Централни комитет је против мене“). У разговору у четири ока
са Ћосићем, новембра 1965, Тито је „изражавао прави, ако смем да кажем, панични страх за јединство Партије, страх од фракција и Кардеља и А. Ранковића,
који има најмоћнији утицај и представља Србе у партијском вођству. Било ми је
јасно да у Ранковићу види најопаснијег противника“.160
Ипак, сукоб је избио тек средином 1966. и окончан је за мање од месец
дана. До тада хваљени „истурени одред“ и „мач Партије“, УДБ-а је постала предмет жестоких критика партијског врха и самог Тита, као снага која жели да се
постави изнад друштва и која прераста у монопол А. Ранковића. То је било први
пут после рата да се у државном или партијском врху шире расправљало о раду
ове службе, премда је имала већих пропуста у ранијем периоду као извршилац
налога партијског врха и самог Тита (посебно у периоду сукоба са ИБ-ом и терора на селу у време обавезног откупа и колективизације).
Иако је био шеф УДБ-е, која је наводно контролисала и самог Тита, Ранковић је био изненађен начином и брзином разрешавања те ситуације. У мају
је посетио Пољску, присуствовао 23. конгресу КПСС и са Титом разгледао пројекте за подизање споменика на Сутјесци. Половином јуна „почеле су да се дају прве информације о положају СДБ члановима ЦК СК Србије, на састанцима
који су одржавани по групама, и на којима су чланове ЦК Србије „обрађивали“
високи партијски функционери у Србији Ј. Веселинов, М. Тодоровић и Д. Радосављевић Боби. Они су истицали да је СДБ ставила под контролу сам врх Партије и државе, да се одвојила од Партије и да се мора преиспитати њена улога.
Како се ради о претежно српским кадровима, то је посебна одговорност падала
на српске комунисте и самог Ранковића. СДБ је представљана као „бусија бирократског живота из које се дају директиве на све стране“, да је организована на
личним везама људи који су радили у њој, да је постала самостални фактор у
друштву делујући као самостална институција и контролишући рад и Партије и
читавог друштва, да су њени кадрови испољили конзервативан став у односу на
тобожњу демократизацију друштва и сл. Посебна оптужба односила се на „комбинаторику о наследнику Тита, при чему се мисли на Ранковића, а што је каналима службе лансирано“.161 Деловање СДБ оцењено је као бирократски отпор и
160

161

„Наслутио сам мотиве њиховог разлаза у новој концепцији Југославије, којој се Ранковић, по свему судећи, супротстављао неком својом политичком и моралном природом.
Те зиме, тачније речено, другог дана Нове године 1966, Ранковић ме је позвао у Добановце. Са једном, за човека који га није познавао, тешко схватљивом деликатношћу,
наговестио ми је сукоб са Титом, изражавајући дубоко уверење да ће се неспоразум
изгладити“, каже Д. Ћосић. – С. Ђукић, Човек у свом времену – Разговори са Добрицом
Ћосићем, Београд 1989, 160–161.
З. Вуковић, Од деформација СДБ до маспока и либерализма, Београд 1989, 19–29. (Стенографски записи аутора из периода 1966–1972, који је у време смењивања Ранковића
био члан ЦК СК Србије и генерални директор Радио телевизије Београд).
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супротстављање кретањима у друштву са „намером да се делује преко власти и
да се касније нешто и учини“.
Оцењивано је да је српски национализам у порасту, посебно у културном
животу, а да су се појавиле групе интелектуалаца који су величали прошлост а
умањивали значај социјалистичке револуције. Ранковић је почетком 1966. жестоко критиковао српски национализам тражећи „одговорност комуниста Србије за
правилан развој међунационалних односа“.162
Комисија Извршног комитета ЦК СКЈ, формирана 16. јуна 1966. са задатком да испита рад и стање у СДБ, оптужила је ову служба за тенденцију да
се „постави изнад друштва,... тј. да постане један од одлучујућих фактора у формирању друштвене политике... држећи под контролом и одговорне државне и
политичке функционере путем прислушкивања, праћења и добијања извештаја...
са намером да се појединци дискредитују и коначно скину са функција“. Комисија је предложила да се СДБ „прилагоди систему самоуправљања и стави под
контролу друштва“.163
За четврту седницу ЦК СКЈ, одржану на Брионима (Брионски пленум),
Ранковић је добио оптужујући материјал касно увече уочи седнице. На седници
је наишао на хладан пријем дојучерашњих другова. Тито је оценио да је СДБ
фракција која се бори за власт и која хоће да се стави изнад друштва. Ранковић
је мирно прихватио оптужбе, стављајући на располагање ЦК све своје функције. Убрзо је прихваћена његова оставка на чланство у ЦК, Извршном комитету и
на место потпредседника Републике. Његовог првог сарадника Светислава Стефановића, који је оспоравао оптужбе о прислушкивању, пленум је искључио из
ЦК, СИВ-а и партије.164
Означени за носиоце „ранковићевштине“ припадници СДБ су масовно
пензионисани и отпуштани са посла. Српски комунисти су на шестој седници
септембра 1966. бесомучно напали Ранковића. Он је тада искључен из партије
и означен за носиоца фракционаштва и великосрпског национализма, а посебно
је критикован рад Службе државне безбедности према Шиптарима на Косову
као драстичан вид шовинистичке праксе.165 Разбијањем УДБ-е разбијена је унутрашња снага која се немилосрдно обрачунавала са класним и другим непријатељима како их је називала, посебно са националистима.
162
163

164

165

Исто, 15.
На челу Комисије која је требало да испита случај прислушкивања Тита и његове супруге Јованке налазио се Крсте Црвенковски (Македонија), а чланови су били Блажо
Јовановић (Црна Гора), Ђуро Пуцар (БиХ), Добривоје Радосављевић (Србија), Мика
Трипало (Хрватска) и Франце Попит (Словенија). – Четврти пленум ЦК СКЈ, Београд
1966, 16; Уп. Д. Биланџић, н. д., 321.
„Да није на Пленуму говорио под инфарктом, ја бих о Ранковићу“, каже д. Ћосић, „мало шта добро рекао, упркос свему значајном и добром што је учинио. Његово држање
на IV пленуму, његов говор, примање оптужбе, однос према тужиоцима, његов политички мазохизам, историјски је деморалишући и поразни чин“. – С. Ђукић, н. д., 175;
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, књ. III, Београд 1988, 383.
Комисија ЦК СК Србије, са Данилом Кекићем на челу, оценила је да су у партијском
руководству Србије постојале фракције и да је великосрпски национализам фаворизован на Косову. – Б. Петрановић, н. д., 385–386.
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Обрачун са Ранковићем имао је политичку позадину и он је смењен као
потенцијална опасност за Титов ауторитарни режим, као и његов евентуални наследник. Од доношења Устава 1963. као потпредседник Републике он се „издвојио
у односу на остале руководеће кадрове“; био је кадар највеће републике, „према
којој су у целом послератном периоду гајене извесне резерве због наводног унитаризма“; сматрао је да су односи са СССР-ом изглађени и да се може задржати
стари систем, а посебно јак центар у односу на републике. За разлику од Тита и
Кардеља, који су главну опасност за будућност Југославије видели у унитаризму
и централизму, Ранковић је сматрао да је републички сепаратизам иста толика
опасност. „Дубоко сам уверен да таква ликвидација Ранковића води расколу не
само Партије, него и Југославије, да није реч о обрачуну са полицијским методама, него о компромитовању српских комуниста као жандармерије Југославије и
А. Ранковића као бескрупулозног властољупца“, оценио је Ћосић.166
Постоји мишљење да је пад Ранковића био последњи ударац јединству
Југославије, која је после тога једино функционисала у моћној Титовој улози, паролама о братству и јединству и Југословенској армији. С друге стране, тешко се
могу бранити тезе о Ранковићу као великом Србину који је заступао или оличавао
српске интересе. Он је био комуниста интернационалиста, његова служба је нанела највише зла управо српском народу, а не постоји готово ниједан практичан
корак који је учинио супротстављајући се Титу или Кардељу за „српску ствар“.
Бескрајно одан Титу, занесен идејом о светском комунизму, будан и конспиративан и када није требало, мајстор детаља, али скромних интелектуалних потенцијала, Ранковић је пао као жртва веште Титове политике уклањања супарника у
време појачаних међунационалних тензија, као представник највеће републике
од које се увек зазирало. У сваком случају, Србија је после њега остала без водећег Србина у комунистичком врху. Остале српске руководиоце Тито је одржавао
или смењивао по сопственој вољи. Њихов страх да истакну српски интерес био
је сувише велики, а етикета српског националисте опасна. Зато се десило да је
нешто касније Хрватску захватио националистички талас, а тога у Србији није
било. Пад Ранковића био је типичан комунистички обрачун у богатој историји
обрачуна комуниста у Југославији.

КОРЕНИ РАСПАДА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Пад Ранковића означио је убрзано федерализовање земље и стварање
предуслова за њено разбијање. Под паролом борбе против великодржавног централизма и унитаризма појачаване су националне супротности, које самоуправни
социјализам не само што није превазилазио него их је и заоштравао. Југославија
166

Д. Ћосић наводи да се Ранковић спорио са Титом о томе да је главна опасност за опстанак Југославије државни централизам. Наводно му је рекао: „Па добро, Стари, ако
не сматраш да је републички сепаратизам главна опасност по стабилност и будућност
Југославије, онда бар да изравнамо те опасности: државни централизам и републички
сепаратизам“. – С. Ђукић, Човек у свом времену – разговори са Добрицом Ћосићем, 153,
161. Уп. Б. Петрановић, н. д., 387.
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није могла ни тада побећи од међунационалних конфликата, али су они контролисани или спречавани искључиво моћном Титовом улогом. СКЈ је престао да
буде кохезиона снага, да би на крају постао основни генератор кризе и изазивач
грађанског рата.

ПОРАСТ МЕЂУНАЦИОНАЛНИХ ТЕНЗИЈА
Обрачун са „великодржавним централизмом, ранковићевштином и унитаристичко-хегемонистичким тенденцијама“ имао је за последицу смењивање
и пензионисање великог броја комуниста Срба (српских кадрова) и политичке
нападе на српски национализам и хегемонизам. Посебно је критикована „Ранковићева политика дискриминације према албанској народности на Косову“, чије
су наводно негативне последице морале бити отклоњене преиспитивањем југословенске политике према Косову, што ће постати центар југословенске политике крајем 60-их година. Захтеви су били следеће: бржи економски развој Косова
због перманентног заостајања овог подручја у односу на друге крајеве Југославије; већи приступ Албанаца државној служби и руководећим положајима у управи и војсци; веће запошљавање Албанаца на Косову итд. Циљ тих мера било је
„јачање политичке аутономије Косова, побољшање положаја и равноправности
албанске народности у Југославији и убрзање економског развоја Косова“.
Политичка атмосфера на Косову (расправе о заосталости, амандманима
и др.) добила је нежељене токове. У масовним демонстрацијама које су крајем
новембра 1968. избиле у готово свим већим градовима на Косову, (као и у Тетову и Гостивару у Македонији) истакнут је захтев „Косово–република“. Тражен је
нови устав, отцепљење, уједињавање подручја на којима живе Албанци, клицало се Енверу Хоџи. Иако су демонстрације биле масовне и сепаратистичке Тито
их је означио као обичне нереде, критикујући „оне који још живе у старим сферама и који нису задовољни што сви народи и народности у нашој земљи имају
једнака права“, мислећи при том на Србе, али и „да не треба ни Шиптари, који
су овдје у већини, да гледају уназад“. Косово и Метохија је, по њему, требало да
буде подручје где се братство и јединство остварује у пуној мери. Постојала су
и мишљења да су демонстрације на Косову последица пада Ранковића и ослобађања Шиптара од притиска УДБ-е. Тај притисак је трајао од сакупљања оружја
на Косову 1955–56. године и тзв. призренског процеса, који је открио везе високих косовских функционера са албанском обавештајном службом, а 1968. године означен као монтиран.
Појавили су се и спорадични изливи српског национализма. У Бујановцу (градићу на југу Србије где живе и Албанци) Срби су демонстративно носили улицама бадњак, обучени у традиционална одела са шајкачама, у кафанама
се певало „Рождество Христово“, кружиле су гласине да се и Срби и Шиптари
наоружавају.167
167

Борба, 9. јануар 1969. Уп. Д. Марковић, н. д., 117. „Све је више србовања које се манифестовало око Божића који је слављен знатно више него ранијих година. 300–400 Срба секли су Бадњак, иако је било забрањено да се окупљају ван цркве. У Бујановцу и
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Демонстрације на Косову су завршене интервенцијом полиције, а у наредном периоду настављене су расправе о променама карактера федерације у
смислу повећане улоге федералних јединица и сужавања надлежности федерације, али и јачања права аутономних покрајина у Републици Србији. Подржани
од хрватског и делом македонског руководства комунисти Косова на челу са Ф.
Хоџом тражили су да језици народа и народности у федерацији буду равноправни, да се СФРЈ дефинише као заједница равноправних народа и народности, да
се Статут покрајине зове Устав, да се формира Уставни суд покрајине, а покрајина назове Социјалистичка аутономна покрајина; захтевали су право на истицање националних симбола, амблема и обележавање националног празника. Група
српских функционера била је спремна да прихвати те захтеве (Д. Радосављевић,
М. Минић, С. Патрногић), али је већина била за очување републичких ингеренција над покрајинама.
Нацрти уставних амандмана за измену Устава СР Србије утврђени су 18.
октобра 1968. на седници Комисије за уставна питања Србије. Четири косметска
захтева остала су неприхваћена: једнак број посланика у Већу народа, аутономне
покрајине као саставне јединице федерације, промена назива Статута АП у Устав
и промена имена у Социјалистичку аутономну покрајину. Међутим, 4. новембра
1968. на састанку политичких руководстава Србије и Космета постигнут је политички договор око аутономије. „Косметовци су одустали од захтева за истим
бројем посланика у Већу народа, промене формулације у чл. 2 Савезног устава
и захтева да се статут Покрајине зове устав, а сви су се сагласили са називом
„Социјалистичка аутономна покрајина“. Ова решења су једногласно усвојена у
Скупштини Србије 29. јануара 1969 (крајем 1968. покрајинска скупштина је једногласном одлуком променила име Космет у Косово).
Посебан спор око амандмана вођен је у вези са покрајинама. Србија је
инсистирала да се покрајине унесу у Савезни устав као начелно питање, тј. као
посебне друштвено-политичке заједнице које се могу оснивати и на другим подручјима. Међутим, сви остали били су за то да се постојеће покрајине именују
како у српском тако и у савезном уставу (АП Војводина и АП Косово), чиме је
Србија као република деградирана.
Уставним амандманима из 1968. на савезни и почетком 1969. на српски устав, поново је успостављена делегација покрајина у Већу народа Савезне
скупштине, укинута Уставом из 1963. Албанска народност је добила право на
јавно истицање националних симбола (заставе, која је била застава и албанске
државе). Стварани су услови за развој националне културе, културну и научну
размену са Албанијом. На питање да ли су Албанци у Југославији нација или народност, Ф. Хоџа је одговорио „да албанска косовска нација не постоји. У свету
Прешеву је такође напета ситуација.... У Бујановцу су Шиптари хтели за Нову годину
да истакну албанску заставу, а Срби су се томе супротставили. Српски живаљ на Космету постаје нервозан и у свему види непријатељство Шиптара. Повећане су тежње
и намере за бежањем и исељавањем са Космета. Покрајински комитет и СК на Косову
и прогресивне снаге су прилично усамљени, а понегде и изоловани. Врло је мали број
интелектуалаца који нису солидарни са већином националистичких захтева.“ – З. Вуковић, н. д., 272.
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постоји само једна албанска нација и она је у НР Албанији, део које смо и ми...
У Југославији смо народност... То нимало не доводи у сумњу питање истицања
свих националних посебности“.
У Приштини је половином 1969. одржано тзв. језичко саветовање на коме
је истакнуто да „сви Албанци треба да имају један језик, један правопис, јер су
једна нација,“ без обзира на то где њени делови живе. Годину дана касније у Приштини је основан Универзитет са наставом на албанском и српском језику.168
Промене у федерацији извршене уставним амандманима јачале су положај република али и покрајина. То је представљано као равноправно учешће
република у пословима и надлежностима федерације на начелима међусобног
уважавања и усаглашавања интереса, самоуправног договарања и социјалистичке солидарности. Амандманима је обезбеђена већа самосталност покрајина које
су добиле статус конститутивног елемента федерације, иако нису имале карактер
федералних јединица. Били су то предуслови за проблеме који су касније искрсли. Покрајине су у свим питањима могле имати самосталност као и федералне
јединице (у тим пословима република није имала могућност учешћа), док су с
друге стране учествовале у доношењу и остваривању републичких одлука.
Студентске демонстрације из јуна 1968, ситуација у привреди, пораст
незапослености, масован одлазак на рад у западне земље (до 1968. отишло је
400.000 људи) и развој самоуправљања биле су теме деветог конгреса СКЈ одржаног 1969. године. На конгресу је први пут говорено о општенародној одбрани
као битном елементу самоуправљања и остваривања идеје научног социјализма;
о наоружаном народу у условима када је самоуправљање владајући однос и када
више нису постојале реалне унутрашње снаге које би могле без подршке физичке
силе из вана да га озбиљно угрозе. Тито је у главном реферату истакао да све републике равноправно учествују у креирању и реализацији политике федерације.
„У вршењу свих послова који су у домену федерације и регулисању међусобних
односа републике учествују са једнаким правима, независно од своје величине,
економске снаге или броја становника, на принципима међусобног уважавања
и усаглашавања интереса, самоуправног договарања и социјалистичке солидарности. Тиме се садржајно употпуњује политичка сувереност република, повећавају њихове законодавне и друге надлежности и јача одговорност за целокупни
друштвени развој. У складу са развојем самоуправних односа у бази друштва
и са развојем федеративног система остварује се и већа самосталност социјалистичких покрајина.“
Док су национализми у другим републикама били у успону, у Србији су
сузбијани у корену. На 14. седници ЦК СК Србије (маја 1968) из партије су искључени Добрица Ћосић и Јован Марјановић због ставова о међунационалним
односима и политици Савеза комуниста према национализму. Њихови ставови
су оштро осуђени на седници „као „диверзија у раду нашег ЦК“ (Д. Радосављевић)“, док је А. Бакочевић рекао да они „покушавају поново да нам наметну онај
концепт друштвеног развитка који је на IV пленуму СКЈ најенергичније осуђен и
168

В. Милановић, Универзитет у Приштини у мрежи великоалбанске стратегије, Београд, Приштина, 1990.
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одбачен“. Д. Марковић је иступања Марјановића и Ћосића оценио као „јасно концептирану опозициону платформу, не само у односу на националну политику СК
него у односу на политику СК у целини“. К. Патрногић је побијала да се Срби и
Црногорци исељавају са Косова и замерила Ћосићу да се у дискусији не позива
„на Лењина и друга Тита, на генералну линију СК у националном питању“.
Већи део чланова ЦК Србије тражио је да се „размотри „целисходност
њиховог остајања у ЦК, уколико Ћосић и Марјановић остану при својим ставовима“. Будући да су обојица остала при својим ставовима, ЦК је издао саопштење којим се оградио од њихових излагања, супротних програмским начелима и
националној политици СКЈ. Нешто касније, пошто је открио прислушни апарат
у својој викендици и после безуспешног обраћања Титу, Ћосић је поднео оставку на чланство у партији. Када су непосредно после расправе са Ћосићем избиле студентске демонстрације, политички врх Србије га је одмах повезао са тим
догађајима, не наводећи доказе. Сам Ћосић је више пута истакао да није имао
никакве везе са студентским демонстрацијама из 1968. године и „да је та слава
потпуно незаслужена“.169

АМАНДМАНИ НА УСТАВ – ПРОМЕНА
КАРАКТЕРА ФЕДЕРАЦИЈЕ
Сталне промене карактера федерације изазивале су нестабилност у односима између федерације и република, али и између самих република. Иако се
власт федералних органа смањивала а јачала улога републичких и покрајинских
органа, у практичној реализацији било је још великих проблема. У Југославији је
деловало девет политичких центара моћи – шест републичких, два покрајинска и
један федерални, још увек недовољно усклађених и често супротстављених око
расподеле инвестиција из федералне касе. Томе треба додати и центар оличен у
врху СКЈ, односно Титу. На политички живот значајно је утицала и Југословенска
народна армија (ЈНА) као једина југословенска институција. Несугласице које су
све чешће избијале захтевале су нова решења односа у федерацији.
Седамдесетих година партија се бавила даљим „развојем федерације на
доследнијој и потпунијој равноправности народа и народности и функције државности и суверености сваке републике и аутономне покрајине“. Предмет расправа
о измени Устава амандманима била су три питања: карактер федерације (федерација као синтеза интереса република који морају бити уважавани); положај покрајине као „конститутивног елемента федерализма“, њиховог представљања у
федерацији и односа са СР Србијом; начин одлучивања у скупштини и органима
федерације. После дуготрајних расправа и супротстављених ставова, јединствени став је сумиран у предлозима за амандмане на Устав. У суштини, ти предлози
су више били основа за конфедералне односе у југословенској федерацији него
„дорада текста Устава из 1963”, како је представљано у јавности.
Крајем 1970. започела је последња фаза уставних промена формирањем
Координационе комисије свих већа Скупштине СФРЈ за уставна питања, која
169
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је почела рад у Београду и наставила на Брионима. Седнице Комисије биле су
затворене за јавност. Судећи према изводима из записника тих седница, које је
објавила Борба 1989, Драгослав Марковић, један од представника Србије, на
самом почетку је оптужен да је тражио одлагање расправе. Као први говорник,
он је истакао да су предложени амандмани прешли оквир иницијативе покренуте предлогом Тита и Председништва СКЈ, тако да би их требало одложити за
другу фазу рада. „Примедба полази од чињенице да се уставним амандманом и
неким другим ставовима ради не о томе да се јаче истакне и нагласи улога, одговорност и самосталност република и покрајина у федерацији, него се иде за
битним мењањем карактера федерације, да се говори о федерацији као о савезу
република, а да се губи карактер Југославије као самоуправне социјалистичке
друштвено-политичке заједнице“. Марковић је имао примедбе на економске
функције федерације, што би захтевало ревизију Устава. Као функције федерације требало би, по његовом мишљењу, дефинисати општи интерес, о чему је
у Србији постигнута потпуна сагласност. Федерацији није дата самосталност и
одговорност за реализацију својих функција. За сваку одлуку потребна је претходна сагласност република, „а то значи потпуну неефикасност и паралисаност
у раду савезних органа“.
Посебна примедба Д. Марковић односила се на изједначавање република
и покрајина. За даљи развој покрајина „анализе показују да у том погледу нису
потребне измене, сем по мишљењу једног броја другова када је реч о нормативном делу, да није потребно обезбедити још већи степен партиципације и одговорности покрајина у федерацији као елемената федерализма, али независно од тога
сматрамо да се основна питања односа и даљег демократског развоја покрајина
тичу, пре свега, унутрашњих односа републике Србије и да уставне одредбе које прејудицирају... и имплицирају изједначавање покрајине и Републике треба
да буду отклоњене“.170
Предмет дискусија било је и развлашћивање федерације у економској,
законодавној, безбедносној и спољнополитичкој сфери. Залагања да се сви ови
послови решавају у републикама а да се договарају на нивоу федерације, Кардељ је осудио у контексту спољне политике земље. „Ако ми на овај начин још
и народну армију решимо, онда смо се претворили у унију... Ако свако води своју спољну политику, онда нема државе, нема Југославије, нема уопште наше
заједнице.... последице које се могу јавити у случају сукоба између република
аутоматски ће доћи до изражаја у Председништву СФРЈ. Ту настаје политички
проблем и тај проблем мораће одговорне снаге овога друштва да разрешавају,
као што разрешавају друга питања. Међутим, олако се препустити, дозволите
да то кажем, ветровима стихије у тим питањима крајње је опасно. Свака спољна снага ће се умешати и већ сада се мешају а поготово ће се мешати у будућности. Ова република је више прозападна, она је више происточна, ова је за ово,
170

Д. Бисенић, Дуго путовање у конфедерализам, Борба, 28–29. јануар 1989. М. Трипало
пише да је Д. Марковић рекао Е. Кардељу, у вези са променом карактера федерације,
да „Словенци, хоће да им Срби чувају границе како би се Словенија богатила на јединственом југословенском тржишту“.

Срби у Југославији 1945–1974

255

она је за оно, биће тога. Ми тиме отварамо врата диверзији из иностранства да
нападају наше јединство“.171
Расправа је вођена и о представљању република и покрајина у Председништву и праву вета у доношењу одлука. Већина републичких представника залагала се за то да у Председништву по реду буду заступљене и покрајине, док је
став Србије и Војводине био да „без обзира на начин конституисања делегација
и начин представљања делегација покрајина, она је, када се ради о савезној држави делегација републике Србије. У том погледу постоји пуна сагласност са
друговима из Војводине. Међутим, другови са Косова су и даље остали на свом
становишту. Сматрам да би ово за Републику Србију било неприхватљиво“.172
На предлог председавајућег расправа о овом питању је одложена, али је усвојен
принцип једногласности. И поред критичких примедаба и отпора који су долазили из Србије, постигнут је договор о уставним променама који је потврђен једногласном одлуком Председништва СКЈ 2. марта 1971, када су амандмани дати
на јавну дискусију, а убрзо и потом усвојени.
Амандманима на Устав усвојеним јуна 1971. „битно се смањују функције федерације којој остају само они послови који су Уставом одређени од заједничког интереса као одбрана, спољни послови и слично, укинуто јој је право на
инвестиције, смањене законодавне функције итд“. Амандман XX је предвиђао
да радни људи, народи и народности остварују суверена права у социјалистичким републикама и социјалистичким аутономним покрајинама, а у СФРЈ када
је то у заједничком интересу Уставом СФРЈ утврђено. СФРЈ је дефинисана као
савезна држава и државна заједница добровољно уједињених народа и њихових
социјалистичких република и покрајина Војводине и Косова које су у саставу
Србије, заснована на власти и самоуправљању радничке класе и свих радних
људи. Република је држава заснована на суверености народа и на власти и самоуправљању радничке класе и свих радних људи и социјалистичка самоуправна
демократска заједница радних људи и грађана и равноправних народа и народности. Оваквим дефинисањем све републике су дефинитивно постале суверене
државе, сем Србије, која је сама била сложена. У политичким и стручним објашњењима истицано је да Југославија није ни класична федерација ни конфедерација и као битна чињеница издвајано је самоуправљање и на највишем нивоу
где се одлуке не доносе прегласавањем него „усклађивањем ставова“. Принцип
„усклађивања ставова“ постаће пракса у свим органима и приликом доношења
одлука у федерацији.
Заједничке интересе република требало је остваривати непосредном сарадњом и договором. Сви федерални органи и скупштина састављени су на бази
паритета. Амандманима је уведено Председништво СФРЈ као колективни шеф
државе, највиши орган руковођења и командовања армијом и носилац политичке
171
172

М. Tripalo, n. d., 133.
„Основно је питање је ли СФРЈ савезна држава коју сачињава 6 република или је то савезна држава у којој има 8 федералних јединица. Ја сам за уважавање сваке реалности
и политичких потреба и компромиса и уступке на тој линији. Међутим, мислим да је
овде, у ствари, једно од питања где сваки компромис значи одступање од суштине, од
једног концепта и мислим да је он до краја неприхватљив“, био је став Д, Марковића.
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и законодавне иницијативе. У Председништво су улазила по три представника
република и два из покрајина. Председништво је доносило одлуке на „основу
усклађивања ставова својих чланова“, а било је замишљено као интегративни
чинилац у политичким односима који би усклађивало интересе република. Савезно извршно веће (влада) бирано је на бази паритета (једнак број чланова из
сваке републике и одговарајући број из покрајине).173
Проблем је настао када је требало ускладити Устав Србије са овим променама. У том циљу формирана је радна група на којој су претресана сва питања
и амандманска решења оцењена као „дебела збрка“ и „галиматијас“.174 Готово
сви дискутанти имали су примедбе на дефинисање Републике Србије, посебно
изражавајући неразумевање за формулацију да су покрајине интегрални делови
Републике и конститутивни елемент федерације. Објашњење зашто је то тако
урађено, Д. Марковић је пребацивао на правнике. „Када су правници пристали
политичари су морали пристати. Не браним политичаре, али када су правници
пристали на тај галиматијас онда политичари нису могли да га оспоре. А то је
чист компромис, чист опортунизам да се задовоље у суштини сепаратистички,
националистичком еуфоријом наметнути захтеви за сувереношћу покрајина пре
свега. И онда смо измислили: сви смо суверени – и на тај начин девалвирали
или изменили у ствари појам суверенитета“.175 У даљим усаглашавањима и разговорима, међутим, усвојена су сва предложена амандманска решења, која су
уграђена у Устав Србије из 1974. године.
Уставним амандманима супротстављала се и група професора Правног
факултета у Београду, чија су излагања у јавној дискусији о нацртима амандмана штампана у Аналима Правног факултета, часопису који је убрзо забрањен.
Иако се огранак СКЈ наставника Правног факултета убрзо оградио од појединих
дискусија и „пружио подршку прихватању амандмана XXXVI о поновном избору
друга Тита за председника СФРЈ“, организована је политичка кампања против
појединих наставника, а професор Михаило Ђурић је осуђен на две године затвора (казна је по жалби смањена на 9 месеци) због ставова у вези са амандманима
и уставном положају Србије.
173
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175

Д. Биланџић, н. д., 378–381.
Радна група Уставне комисије СР Србије, састављена од угледних правника и представника највише политичке власти у републици, израдила је два документа за „интерну
употребу“: 1) Приступ основним проблемима предстојећих уставних промена у СР Србији, јул 1971; 2) Полазне основе и правци уставних промена у СР Србији, јануар 1972.
Борба, 4–5. фебруар 1989. Противљења и отпоре српског руководства и већине научних
и културних радника уставним променама, М. Трипало повезује са плановима српског
руководства да после Тита за председника Југославије истакне свог кандидата. „Наравно, није било једноставно рећи истину, тј. да се Србија не слаже са промјенама. У
формирању колективног шефа државе видјели су онемогућавање планова да послије
Титовог одласка истакну свога кандидата за предсједника Републике (Мијалко Тодоровић, Петар Стамболић или највероватније Коча Поповић). Њихово незадовољство је
касније проширено и на приједлоге о промени карактера федерације, о статусу аутономних покрајина, на развој самоуправљања који је водио децентрализацији и деетатизацији материјалних средстава те на ликвидацију тзв. државног капитала, на приједлоге о
промјени статуса банака, вањскотрговинских и реекспортних организација, углавном
концентрираних у Београду“. – M. Tripalo, Hrvatsko proljeće, Zagreb 1990, 131.
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Поједини професор Правног факултета нису критиковали само конкретна амандманска решења већ и националну политику СКЈ, а посебно праксу. Националну политику СКЈ најоштрије је критиковао професор Михаило Ђурић,
оценивши да се уставним променама одбацује сама идеја државне заједнице
југословенских народа и да се Југославија своди на географски појам „будући
да се на њеном тлу или, тачније, на њеним развалинама, и то под маском доследног развијања равноправности између народа који у њој живе, успоставља неколико самосталних, независних, чак међусобно супротстављених националних
држава“.176
Иако су ставови професора Правног факултета изнесени у јавној расправи о нацртима уставних амандмана, оцењени су као антикомунистички и националистички. Са падом либерала дошло је до прогона ове групе, од којих су неки
осуђени, а други одстрањени из наставе. Коста Чавошки је осуђен на 5 месеци
затвора због критике правног поретка у часопису Гледишта и искључен из наставе. После потписивања заједничког писма републичком секретару за правосуђе са молбом да се Михаило Ђурић ослободи издржавања казне, Андрија Гамс
је искључен из партије и наставе и пензионисан у 62. години, Стеван Врачар је
искључен из партије и 7 година одстрањен из наставе, асистент Војислав Коштуница искључен из наставе итд.177
Поред политичке кризе изазване међунационалним тензијама земљу је
захватила и економска криза: успорен је темпо привредног развоја, инфлација је
бележила високу стопу а федерација и републике су се неконтролисано задуживале у иностранству. Идилично приказивану слику о међунационалним односима
заменили су жестоки конфликти који ће на крају довести до распада земље.

ПРОВАЛА ХРВАТСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА
(МАСПОК)
Почетак масовнијег испољавања хрватског национализма везује се за Декларацију о положају и називу хрватског књижевног језика из марта 1967. коју су
потписале Матица хрватска, Друштво књижевника Хрватске и још 16 научних и
културних установа и организација. У Декларацији је констатовано да су у земљи
оживеле тенденције етатизма, унитаризма и хегемонизма.178 Полазећи од оваквог
176
177
178

Др Михаило Ђурић, Смишљене смутње, Анали Правног факултета, Београд 1972,
231–233.
С. Ђукић, Слом српских либерала, Београд 1990, 144–146.
„У вези с њима појавила се и концепција о потреби јединственог државног језика, при
чему је та улога у пракси била намијењена српском књижевном језику због доминантног
утјецаја административног средишта наше државне заједнице. Упркос VIII конгресу,
IV и V пленуму ЦК СКЈ, који су у нашим данима посебно нагласили важност социјалистичких начела о равноправности наших народа па, према томе, и њихових језика,
путем управног апарата и средстава јавне и масовне комуникације (савезних гласила,
Танјуга, ЈРТВ, југословенска радио и телевизија) у заједничким емисијама, ПТТ, жељезницама, тзв. материјала економске и политичке литературе, филмских журнала,
разних административних образаца), затим путем језичне праксе у ЈНА, савезној управи, законодавству, дипломацији и политичким организацијама, фактично се и данас
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става хрватске културне и научне установе сматрале су потребним да се уставним прописом утврди јасна и „недвојбена једнакост и равноправност четирију
књижевних језика: словенскога, хрватскога, српскога и македонскога“ и у том
циљу тражиле измену Устава. Ставови Декларације косили су се са ставовима
тзв. новосадског договора из 1958, којим је договорено да је народни језик Срба
и Хрвата и Црногораца један језик са два изговора, екавицом и ијекавицом.
На ставове Декларације реаговао је опширним чланком у Вјеснику др Милош Жанко, хрватски кадар у федерацији и потпредседника Савезне скупштине.
Оспоравајући све тачке из Декларације, а посебно део о употреби хрватског језика у федерацији, упозоравао је на опасност растућег хрватског национализма.
Овакви ставови добили су подршку у јавности, а неке институције које су биле
потписници Декларације смениле су своје руководиоце и потписнике или демантовале да су дале потпис (Друштво књижевних преводилаца Хрватске, Катедра
за југословенску књижевност Филозофског факултета у Задру, а књижевник М.
Крлежа је рекао да је потписао само предлог за промену једне уставне одредбе
о употреби језика. У договору са Титом Крлежа је поднео оставку на чланство у
ЦК Хрватске). Декларација је изазвала велику пажњу јавности, осуђивали су је
појединци, институције и партијски форуми у Хрватској, а М. Жанко је добијао
писма подршке, али и претећа писма. На Декларацију о називу и положају хрватског књижевног језика реаговала је и група од 42 члана Удружења књижевника
Србије Предлогом питања за размишљање. У том документу су навели да се и
сами залажу за уставно регулисање равноправност језика и да се та равноправност у федералним органима и институцијама доследно спроводи. Тражили су
да Радио телевизија Београд престане да неовлашћено игра улогу централног
југословенског студија и да у свој локални програм уведе ћирилицу, а да се у заједничким емисијама РТ Југославије паралелно употребљавају оба писма.179

179

проводи наметање „државног језика“, тако да се хрватски књижевни језик потискује и
доводи у неравноправан положај локалног наречја“. У Декларацији је оцењено „да се
српски књижевни језик силом стварности намеће као јединствен језик за Србе и Хрвате“. – Интегрални текст Декларације објављен је у обимној књизи Ј. Кесар, Ђ. Билбија,
Н. Стефановић, Генеза маспока у Хрватској, Београд 1990, 2–3.
Група писаца је тражила и „афирмација самосталности назива и развоја хрватског и
српског језика захтевају да ово право буде уставним прописима обезбеђено. И свим Хрватима који живе на територији СР Србије и свим Србима који живе на територији СР
Хрватске. Група писаца захтева да се у Устав СР Србије и СР Хрватске унесу прописи
који обезбеђују свим Хрватима и Србима право на школовање на свом језику и писму
и по својим националним програмима. Право на употребу свог националног језика и
писма у општењу са свим органима власти, право на стварање својих културних друштава, завичајних музеја, издавачких и новинских предузећа, једном речју право на
неометано и слободно неговање свих видова своје националне културе.“ Политичка
акција ЦК СК Србије која је уследила после објављивања Предлога за размишљање
имала је за последицу да се 8 потписника одрекло својих потписа и предлога, неки су
тврдили да нису знали шта потписују док је Антоније Исаковић, као члан ЦК, кажњен
последњом опоменом и прихваћена је његова оставка на дужност члана ЦК, Љубомир
Симовић, Петар Џаџић и многи други познати српски књижевници добили су последњу опомену. – Исто, 43–44.
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Проблеми створени Декларацијом стишани су њеном осудом свих релевантних политичких фактора, а посебно седмом седницом ЦК СК Хрватске
(19–20. априла 1967) која је Декларацију оценила као „политичку диверзију, као
политички акт који угрожава братство и јединство наших народа, који није и не
може бити у интересу хрватског народа, који уноси немир у односе између Срба и Хрвата у Хрватској и који у крајњој линији отежава остваривање самоуправљачког социјалистичког друштва“.
На појаве хрватског национализма поново је серијом написа у Борби реаговао М. Жанко ( 14–20. фебруар 1969) пошто загребачки Вјесник није објавио
понуђени чланак. Уместо подршке Жанка су преко штампе критиковали појединци, а уредништво Хрватског књижевног листа одговорило му је Меморандумом
који је послат ЦК СКЈ и централним комитетима свих република. У разговору
Тита и Жанка у „четири ока“ у Добановцима 21. фебруара 1969, Жанко је говорио о националистичким појавама у СР Хрватској које су по „ширини, организираности, систематичности и интензитету у последње две године забрињавајуће
расле“, а које су стварале „дојам да је Хрватска угрожена, да је експлоатирана и
да је политиком федерације доведена у неравноправан положај. У том контексту
националистичке снаге у Хрватској и у иностранству истичу своју пуну подршку
и своје пуно повјерење у ЦК Хрватске, своју подршку комунистима Хрватске
који се храбро али узалуд боре.180 Упућен у манифестације хрватског национализма Тито је 11. маја 1969. приликом боравка у Црној Гори рекао да „према онима
који ће покушавати да нарушавају братство и јединство нећемо бити либерални. Видимо данас да се око националног питања покушавају уносити смутње.
Ето на пр. Матица хрватска рефлектира да иде у Војводину, па да тамо Буњевце,
Хрвате раздваја од Срба. А тамо нису само Хрвати и Срби; тамо су и Мађари,
Румуни, Црногорци и припадници разних националности. То је једна заједница
гдје се заиста гаји југословенство. Шта ће тамо да ради та организација? Ми се
залажемо да кохезија наше заједнице буде што боља, а неки хоће да је разбијају.
Или, рецимо, Матица српска хоће да иде у Хрватску, да тамо раздваја Србе од
Хрвата. Шта ће она тамо да ради када је нико не зове. Ја сам против тога и ми
морамо бити против тога, јер то води разбијању нашег јединства“.181 Управни
одбор Матице хрватске је одбио критику сматрајући да у њеном раду нема негативних националистичких појава, а „ако има нешто због чега се Матица хрватска осјећа одговорна пред својим народом и уједно пред осталим народима наше
земље, онда је то због тога што хрватској књижевној и културној прошлости и
садашњости није посветила ни могла посветити заслужену пажњу“.182
180

181
182

Провидно и злонамерно истичу своју подршку само комунистима Хрватске, али нигде
не помињу своју подршку политици и дјеловању СК Југославије. У уској вези с тиме
је и перфидна тактика коју већ више од двије године спроводи и један дио усташке емиграције позивајући хрватске националистичке елементе да сурађују са хрватским комунистима који воде борбу с великосрпском комунистичком хегемонијом“. – Исто,45.
Борба, 12. мај 1969.
Заменик окружног јавног тужиоца за Нови Сад упутио је отворено писмо Извршном одбору Матице српске у којем је навео да је председник Матице проф. Младен Лесковац
у свом говору „предузео неке кораке сугерисане на последњој скупштини од групе националиста. Професор Лесковац у свом говору изразио је мишљење да Матица српска
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Девети конгрес СКЈ (1969) констатовао је да „националистички елементи у свим нашим националним срединама ступају отвореније и агресивније у
политичке акције, да се не смеју потценити акције националиста и шовиниста“ и
захтевао јединствену борбу против тих појава, коју треба „свако да води у својој
националној средини, посебно комунисти у властитим редовима“. Националистичке манифестације ипак нису јењавале, не само у штампи него и преко масовних
окупљања на којима је истицана хрватска застава без комунистичких симбола.
Жанко је поново оштро реаговао у Борби серијом текстова под насловом „У тој
(националистичкој) лудости има система“, објављиваних 17–21. новембра 1969.
Жесток контраудар стигао је директно од ЦК СК Хрватске оценом да је потпредседник Савезне скупштине „експонент јавно неименоване завереничке групе из
Београда“, која је преко критике национализма хтела да на оптуженичку клупу
изведе највише партијско и државно руководство СР Хрватске и њихову авангардну улогу у борби за привредну и друштвену реформу.183
Како су манифестације хрватског национализма, посебно критике о одливању средстава из Хрватске у београдске банке, тј. федерацију, прерасле у екстремне захтеве и необуздане нападе на федерацију одлучено је да се размотре
актуелни односи. Крајем 1969. на различитим партијским скуповима Жанка је
критиковало руководство СК Хрватске зато што напада хрватско руководство
и претерује са указивањем на национализам у Хрватској.184 Жанку је замерано
и то што његови чланци изазивају узнемиреност и страх код Срба у Хрватској.
Импутирано му је да је текстове објављивао без Титовог знања и да је носилац
фракционаштва у СК Хрватске. Осмог јануара 1970. Жанко је позван на разговор
(оптужницу) са политичким руководством Хрватске где му је отворено речено
да његови чланци нису уперени против национализма већ против хрватског руководства, које је већ дуже времена „од великосрпске чаршије и савезне администрације“ нападано као националистичко.
Десета седница СК Хрватске, одржана 15–17. јануара 1970, завршена је
усвајањем закључака у којима је др Жанко осуђен као унитариста и фракционаш.
После седнице он је убрзо опозван са свих функција. Хрватско руководство је
сматрало да је десета седница велика победа над унитаризмом, „камен међаш
у новом освајању још неосвојених подручја“. Међутим, седница а посебно смењивање и осуда Жанка дали су нови замах хрватском национализму. Он је потхрањиван говорима и написима о неравноправности Хрватске у Југославији, о
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треба да води бригу о „васколиком Српству од Пеште даже до Чарне Горе“. Партијски
актив је осудио ставове председника Матице, а Лесковац се бранио да је неспоразум
потекао од „неспретног и некоректног тумачења стиха који је цитирао“. – Борба, 15. и
21. мај 1969.
М. Трипало „не зна“ да ли иза Жанкових текстова стоји Милентије Поповић, али је
сигуран да је, без обзира на намере аутора, то постало „дио смишљене унитаристичке
акције против руководства СКХ. Ти су чланци потакли активност унитаристичких, етатистичких и антиреформских снага у Хрватској против политике руководства СКХ, а и
стварали антихрватско расположење у другим републикама“. – M. Tripalo, n. d., 111.
Бакарић је на једној седници рекао да „код Жанка национализам расте, по свима нама
он не расте него је напротив тренутно у дефанзиви“. – Исто
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њеном економском искоришћавању и одливу девиза „низ Саву“, о томе да су
Срби освојили Далмацију, да је Хрватска колонија Србије, хрватски народ експлоатисан, да „остатак Југославије“ користи хрватске девизе, да равноправност
треба бранити, ако је потребно и тенковима, а не треба презати ни од отцепљења.185 Посебно се „отворено претило свему и сваком што југословенски мисли
и осјећа“, нарочито старим истакнутим борцима, а националистичких ексцеса
било је широм Хрватске.
У пролеће 1971. хрватски комунисти отворено су оптужили унитаристичко-сепаратистичке снаге за заверу против Хрватске и њених руководилаца,
за шта су оптужени и „неки органи савезне управе“. После саопштења ЦК СК
Хрватске дошло је до политичке мобилизације ради одбране руководства Хрватске, што је убрзо прерасло у масовни покрет за одбрану националних и демократских права хрватског народа од бирократско-централистичких и унитаристичкохегемонистичких снага. На чело надирућег хрватског национализма ставила се
поново Матица хрватска и њен Хрватски тједник који је убрзо достигао тираж
од 100.000 примерака. Писање овог гласила поделило је руководство Хрватске:
једни су сматрали да се ради о националистичко-сепаратистичким тенденцијама
које треба сузбијати, а други да се Матица хрватска преувеличава као политички противник и били су против административних мера. У ову групу спадали
су водећи комунисти Хрватске – Савка Дабчевић Кучар, Мика Трипало, Пера
Пиркер и други.186
Политичка платформа хрватског национализма заступала је став да је
Југославија и тада за Хрватску била тамница, говорило се о прогону хрватског
језика, пљачки хрватске привреде, Србима као владајућем народу у Хрватској,
коју треба осамосталити и Хрвате учинити јединим носиоцима суверенитета. У
захтевима се отишло и даље: стварање националне армије, самостална привреда,
отцепљење Хрватске и њен пријем у ОУН. Националистичка еуфорија која је захватила целу Хрватску изазвала је велико узнемирење Срба у Хрватској који су
почели да се жале на неравноправност у Хрватској, на хрватски сепаратизам и
субверзије. У српским селима око Вуковара (Вери и Боботи) и у Осијеку појавиле су се усташке пароле: „Срби у Србију, комунисти у Русију, а тко носи У, нек
остане ту“, „Друже Тито не воле те више, Јованка ти ћирилицом пише“, „На врх
горе Романије, усташки се барјак вије“, „Срби идите у Србију брже, сад ћемо
вас клати брже“. У уставној дискусији генерал Раде Булат предлагао је стварање српске аутономне области у Хрватској, због чега је наишао на оштре критике
ЦКХ који је тражио његово искључење из овог тела.187 Руководство Хрватске је
разним акцијама сузбијало испољавање српског национализма, који се јављао
као реакција на масовни хрватски национализам.188
185
186
187
188

Вечерње новости, 8. октобар 1970; Ј. Кесар..., н. д., 615–617.
Саопштење ЦК СК Хрватске са 19. седнице ЦК СКХ, Вечерње новости, 8. април 1971.
Уп. Политика, 17. април 1971.
Наводно га је искључења из ЦКХ спасао М. Трипало. – М. Tripalo, n. d., 168.
У Програму активности руководства и организације СКХ стоји да „српски шовинисти,
особито на неким скуповима „Просвјете“ и у неким написима у листу „Просвјета“, и
другим различитим начинима дјеловања, поричу улогу СК у развоју и просперитету
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Мучну ситуацију разрешио је моћни арбитар Тито критиком хрватског
руководства и ограђивањем од такве политике. На састанку са хрватским руководством 4. јула 1971. у загребачкој вили „Загорје“ Тито је рекао да ситуација у
Хрватској није добра због дивљања национализма и да су односи Срба и Хрвата
све гори, истакавши „Ја ћу прије нашом армијом правити ред, него допустити да
то раде други... Ту треба кирушки нож и ја га се нећу одрећи, будите увјерени
да нећу“.189 Пре употребе „кирушког ножа“, половином новембра 1971, са хрватским руководством разговарао је Кардељ „на основи разговора с ужим дијелом
хрватског политичког руководства, а уз помоћ Бакарића, Кардељ је вјеројатно
предложио Титу да се смијени хрватско руководство, које својим поступцима
„изазива“ најопаснију тенденцију – ону великосрпску, а затим да се због какветакве равнотеже обрачуна са тзв. либералним дијелом српског руководства“.190
На 21. седници Председништва СКЈ у Карађорђеву 30. новембра 1971.
Тито је изненадио хрватско руководство. Он је најпре тражио да објасне о каквом
је унитаризму реч. „Ако се ради о унитаризму версајске Југославије, ја сам, разумије се, такође најоштрије против њега. Ако се пак ради о остацима догматског, ја сам, наравно, исто тако против њега. Али, ако се ради о јединству наше
земље, о Југославији као недељивој цјелини, – онда сам ја за такав унитаризам,
за такву јединствену Југославију. А онда то није унитаризам, него једноставно
– наше јединство. Али добро је да разликујемо двије ствари: национализам и
шовинизам и унитаризам. Ја не вјерујем да хрватских унитариста има више од
неколико стотина. Међутим, националисти и шовинисти имају широку базу и
они то искоришћавају“. Из завршне речи Тита и објављених закључака седнице
било је јасно да ће доћи до радикалних промена у руководству Хрватске. То је
убрзо резултирало оставкама Савке Дабчевић Кучар, председника ЦК СКХ, Пере
Пиркера, секретара Извршног комитета и Мике Трипала, члана Председништва
СФРЈ из Хрватске и члана Извршног бироа Председништва СКЈ, на 23. седници
ЦК СКХ 12. децембра 1971. Уследиле су оставке и смењивања на свим нивоима.
До априла 1972. године смењен је 131 функционер, 280 их је поднело оставке, а
741 се повукао.191 Ухапшени су студенти Иван Звонимир Чичак, Дражен Будиша
и Горан Додиг под сумњом да су „потицали на насилну и протууставну промјену
друштвеног и државног уређења, на свргавање представничких тијела и њихо-

189
190
191

српског народа у Хрватској, говоре да су комунистички руководиоци српске народности
25 година у Хрватској издавали интересе српског народа, поричу и девалвирају досеге
српског народа у Хрватској на економском, културном и друштвеном пољу. Покушавају унијети немир међу српским народом у Хрватској истичући како је он биолошки
угрожен, како усташтво цвате у Хрватској и зато се по мишљењу појединаца Срби у
Хрватској требају наоружавати позивајући се на оружани отпор“. – НИН, 10. октобар
1971; С. Ђукић, Слом српских либерала, 52.
М. Tripalo, n. d., 154.
Isto, 169.
Борба 4, 13, 14. децембар 1971. Према подацима М. Трипала, током три године после
1971. СКХ је напустило, скинуто са евиденције или искључено око 50.000 чланова. У
току неколико месеци смењено је преко 5.000 привредних и политичких функционера.
За кривична дела против народа и државе у Хрватској је 1972–73. осуђено 2.000 особа.
– М. Tripalo, n. d., 198.
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вих политичко-извршних органа“, а октобра 1972. изречене су им казне затвора
1–4 године. Масовнија хапшења и суђења отпочела су у првој половини 1972.
Међу оптуженима налазио се и Фрањо Туђман, коме се судило септембра 1972.
заједно са једним новинаром и једним пензионером. Туђман је оптужен за кривично дело „управљено на то да се силом и другим противуставним путем обори
власт радног народа... разбије јединство наших народа и да се силом промени
федеративно уређење“. Нађено је да је оптужени још 1964. сарађивао са вођама
и идеолозима „екстремне политичке емиграције и агентима страних обавештајних служби“. Туђмана су теретили да је сарађивао са ратним злочинцем Карлом
Миртхом, усташким функционером у Главном усташком стану НДХ. „Као члан
Управног и Извршног одбора Матице хрватске Туђман је са др Марком Веселицом, др Шимом Ђоданом и другим, сачињавао групу која је употребила организацију Матице за непријатељску делатност, радила на ширењу националистичких
и сепаратистичких идеја и постепено ју је претварала у опозициону политичку
странку с националистичко-сепаратистичким програмом“.192
Актери маспока, међу којима су били Мика Трипало, члан Председништва СФРЈ и члан Председништва СКЈ, Савка Дапчевић Кучар, председник ЦК
СК Хрватске, Јанко Бобетко, члан ЦК Хрватске, генерал-пуковник, Фрањо Туђман, генерал у пензији, историчар, Владо Готовац, уредник ТВ Загреб и члан
Управног одбора Матице, Дражен Будиша, председник градског одбора савеза
студената Загреба, Иван Звонимир Чичак, студентски проректор, Ивица Вркић,
председник Савеза омладине Хрватске и други, који су углавном осуђени као
националисти или сепаратисти, у измењеним околностима двадесетак година
касније постали су водеће политичке личности Хрватске.
Последња манифестација хрватског национализма било је убацивање
„усташко-терористичке групе“ која је разбијена на подручју Бугојна, убијањем
17 терориста.193
Ставови и политички вокабулар из 70-их година уобличени су у политичку акцију током 90-их на разбијању Југославије и остваривању суверене Хрватске, што је био захтев и 1971. године.

ЛИБЕРАЛИЗАМ У СРБИЈИ
Као противтежа чишћењу у хрватском руководству у Србији нису нађени
националисти, већ либерали и то у лику највишег руководства – председника ЦК
СК Србије Марка Никезића, секретара Извршног комитета ЦК СК Србије Латинке Перовић, Боре Павловића, секретара Градског комитета СК Београда и других.
Суштинске политичке поставке ове групе биле су тржишна привреда, модерна
Србија, (ослобађање од баласта српског југословенства и окретање себи) а у вези с тим и ослобађање од жига унитаризма и централизма, подстицање стручних
и способних кадрова и њихов долазак на водећа места у српској привреди, због
чега су названи технократама. Руководство Србије се залагало за сарадњу а не
192
193

Политика, 19. септембар 1972.
Политика, 25. јул 1972.
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конфронтацију са осталим републикама. За разлику од хрватског руководства,
опредељеног за националну еманципацију која је израсла у масовни покрет, српско руководство се определило за политичку и економску модернизацију. Хрватско руководство је наступало са националном аргументацијом, често агресивно
и у конфронтацији са другима, док је српско било умереније у јавним наступима,
настојећи да придобије присталице на ширем југословенском простору. Посебно
висок степен сарадње остварен је са Црном Гором и Војводином.194
Тихи и разорни спорови са руководећим хрватским комунистима који
су се непрестано обрушавали на савезну администрацију, посебно Савезни секретаријат за иностране послове (ССИП) на чијем се челу налазио Мирко Тепавац, београдску чаршију и београдску штампу, стварали су утисак да се ради о
хрватско-српском спору, односно да српско руководство и „београдска чаршија“
руше хрватско руководство, које се наводно бори против унитаризма а који, по
њима, брани или игнорише српско руководство. Међутим, таквог спора није било јер су српски комунисти избегавали конфронтацију. Српско руководство је,
сем у неким ексцесним ситуацијама, избегавало директне разговоре и договоре
са хрватским руководством, сматрајући да би такви разговори изазвали узнемиреност у другим републикама, које би зазирале од српско-хрватског споразума
на њихов рачун. „Сматрали смо да оно што је значајно да се расправи, треба да
се учини у југословенском форуму“.195
Савезна администрација, посебно ССИП, односно његов секретар М.
Тепавац, оптуживани су да лансирају оптужбе против хрватског руководства и
његове повезаности са усташком емиграцијом. Иако партијска и државна комисија која је требало да испита овај случај није могла да пронађе заверу против
хрватског руководства, то је оставило мучан утисак на руководства у осталим
републикама посебно у Србији. Градски комитет СК Београда је оштро реаговао
истичући неприхватљиво понашање хрватског руководства, које је пре завршене
истраге изашло у јавност и тражило политичку подршку за своје оцене, чиме је
потврдило тежњу да сопствене оцене и ставове намеће другим руководствима,
посебно после 10. седнице „која се узима као мера прогресивности и авангардности у Југославији, „односно као демаркациона линија око које се окупљају
све самоуправне снаге у Југославији“, како је формулисао Мика Трипало. Посебно је изражено опште негодовање поводом настојања да се Београд прикаже
као центар завере против хрватског руководства, а критика председника Савезног извршног већа М. Рибичича и државног секретара за иностране послове
М. Тепавца оцењена је као неоснована. Градски комитет Београда је претио да
уколико се оцене хрватског руководства не повуку, сматраће обавезним да своју
оцену оваквог приказивања ствари у Београду изнесе пред целокупну југословенску јавност.
194
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С. Ђукић, Слом српских либерала – технологија политичких обрачуна Јосипа Броза, 33;
Уп. Д. Марковић, Живот и политика 1967–1978, књ. 1, Београд 1987; З. Вуковић, Од
деформација СДБ до маспока и либерализма, стенографски записи аутора 1966–1972,
Београд 1989.
С. Ђукић, Слом српских либерала, 40.
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Негодовање поводом неодмерених изјава о Београду као центру експлоатације, унитаризма и завере против хрватског руководства изражено је на трећој конференцији СК Србије (9–10. март 1971) на којој је више говорника критиковало хрватско руководство због неовлашћеног мешања у унутрашње ствари
Републике и идентификовања српског народа са хегемонизмом, залажући се за
доследну равноправности у федерацији. Поједини аутори оцењују ову конференцију као историјску: „Читав њен ток је усмерен ка окретању Србији, њеном
развоју, економском развитку. У исто време истакнут је став и захтев за њеном
пуном самосталношћу и за њен исти третман као и свих других република и нација, осуђени су покушаји старатељства над Србијом, које се највише испољавало у притисцима да се прихвати Кардељев концепт промена уставних амандмана мимо јавне расправе“.196 Тито је дан после седнице (11. марта 1971) позвао
Марка Никезића и саопштио му да Србија пружа отпор уставним променама и
да у њој расте национализам. Другим речима, српско руководство је оптужено
за неспровођење партијске политике.
Први директан Титов напад српско руководство је доживело на конгресу
самоуправљача у Сарајеву (6. маја 1971) када је он болесном Милентију Поповићу (који је после неколико дана преминуо) рекао да је „у Београду центар контрареволуције! Ја сам о томе обавијештен“... Завјера је против мене, а центар је
у Србији!. Ранковић се састаје са генералима Хамовићем (Раде) и Милојевићем
(Милоје)“. Тито је тврдио да је српско руководство преко Мијалка Тодоровића
повезано са Русима. „Тодоровић је свашта говорио у Москви када је био на њиховом конгресу. Рекао је да смо ја и Кардељ у свађи, да је земља у расулу и да је
могућ војни удар“.197 После оваквих оптужби српско руководство затражило је
пријем код Тита и 11. маја 1971. отворено му саопштило да није задовољно односом према Србији, тражећи да се Србија ослободи туторства. Никезић је поновио
Титу да је „Србија стално на оптуженичкој клупи. То постаје неподношљиво и
одвраћа нас од главних послова“. Л. Перовић је рекла: „Ја припадам млађој генерацији, али морам да приметим да се стално неко оптужује из Србије. Сада се
оптужују Плави (Мијалко Тодоровић) Тепавац (Мирко) и Никезић (Марко). Ви
сте друже председниче, потресени Милентијевом смрћу. А ако се отвори афера
са Плавим, може се помислити да се о Србима лепо говори једино на сахранама“. Тито је одговорио да се у Београду води кампања против њега, а српско руководство то мирно гледа, да је Србија против уставних реформи: „Ћосић вам
је постао национални лидер... Ја добијам много писама. Људи питају: докле ће
тако друже Тито? Ако треба створићемо нову Партију, која ће се ослањати на
196
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Исто, 54–56; Уп. Д. Марковић, Живот и политика, књ. 1, 265.
Оптужбу о Тодоровићевим изјавама у Москви послао је наводно југословенски војни
аташе у Москви. Међутим З. Вуковић пише да је југословенски војни аташе под заклетвом рекао В. Ђурановићу, црногорском руководиоцу, да таква информација није
потекла од њега. „Многи верују да је она измишљена за унутрашње потребе, од војне
обавештајне службе (КОС), која је после Четвртог пленума била веома активна и на
чије се извештаје Тито највише ослањао“. – С. Ђукић, н. д., 95. Уп. З. Вуковић, н. д.,
519–524.
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радничку класу“. Пошто је наишао на јединство у српском руководству Тито се
тактички повукао, припремајући се за коначан обрачун и са њим.
Обрачун са хрватским руководством у Карађорђеву почетком децембра
1971. представљао је демонстрацију силе и ауторитета (у јавности је доживљен
као спасавање Југославије). То је морало да забрине српско руководство које је
више пута критиковано („у ствари у Карађорђеву се кројила и судбина српских
либерала“). После једног лова, Тито је рекао генералима: „Средићемо прилике
у Хрватској, а онда и у другим републикама“.198
Јединство у српском руководству брзо је разбијено понашањем Д. Марковић, председника Скупштине СР Србије, који је одиграо кључну улогу у рушењу српских либерала. У разговору у Карађорђеву Тито је саопштио Д. Марковићу да ће се коначно обрачунати са хрватским руководством, али је „изнео
и нека негативна мишљења о појединцима (Никезић, Латинка, Плави) и желео
да чује и моје мишљење“. Том приликом Тито је рекао за Никезића да је „уопштен, да није марксист, да се понавља, да филозофира ван времена и простора;
за њега и Латинку да су окренути превише интелигенцији; за Плавог да се бори
за свој утицај и власт; за све њих заједно – да су повезана група која се бори за
свој монопол“.199
Од смене хрватског руководства до пада либерала прошла је готово читава
година, у којој се на једној страни Србија захуктало развијала и у којој су велики
системи и фабрике бележили завидне резултате (Застава, нпр.), а на другој страни
српско руководство попуштало Титу у обрачуну са унутрашњим непријатељима
(осуда професора на Правном факултету, забрана излажења Студента, промене
редакције у Јежу и Страдији, смене на Универзитету).200 Иако су изражавали безрезервну подршку Титу и његовим политичким ставовима, а он им у директним
сусретима давао одређену подршку, велики обрачун био је на помолу.
На састанку политичког актива Србије (колектива руководећих кадрова
из Републике Србије) са Титом 9–12. октобра 1972, на маратонској седници са 52
говорника, Тито је закључио да не постоји правилан однос између ЦК Србије и
Председништва СКЈ, да постоје идеолошке разлике, да су средства информисања
у рукама људи који раде против јединства Југославије и да страна штампа пише
198
199
200

С. Ђукић, н. д., 89.
Д. Марковић, н. д., 318. Марковић је, према сопственим речима, одбио разговор на тему
о српским руководиоцима премда је забележио да „о неким стварима и ја доста слично
мислим“.
Да су и либерали били пре свега комунисти, а тек онда демократе, показује списак хапшења и забрана почетком 70-их година. Осим хапшења студената, забрањена је представа Д, Михаиловића, „Кад су цветале тикве“ и филм Желимира Жилника „Рани радови“, онемогућено растурање књиге Д. Ћосића „Моћ и стрепње“, забрањено растурање
„Анала Правног факултета“, Зоран Глушчевић је осуђен на 6 месеци затвора а Михаило
Дурић, професор Правног факултета, на 9 месеци. После пада либерала са Филозофског факултета удаљена је група професора (Загорка Голубовић, Триво Инђић, Михаило Марковић, Драгољуб Мићуновић, Светозар Стојановић, Небојша Попов, Љубомир
Тадић и Миладин Животић). Према речима Б. Павловића, председника ГК Београда, од
1968. само у Београду за тзв. политички криминал (политички процеси) одговарало је
59 људи, а 23 листа и часописа су забрањени у истом периоду. – С. Ђукић, н. д., 191.
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о „Никезићу који предводи прогресивну струју, а ја сам конзервативац, малтене
стаљиниста, и водим другу струју“. Остали говорници, а посебно Д. Марковић,
П. Стамболић и други, критиковали су „опортунистички однос Никезићевог руководства према опозиционом деловању у култури на Универзитету и у штампи“,
технократски однос и запостављање марксистичког образовања, либералистички
однос према снагама које се супротстављају самоуправном развоју. Остали дискутанти замерали су либералима запостављање старих кадрова, технократску
оријентацију и сејање сумњи у Тита, тзв. капитал однос у банкарству, спољној
трговини, трговини на велико. Низали су се говорници са сличним оптужбама
(Фадиљ Хоџа, Стеван Дороњски, Стане Доланц и други), али је најдаље отишао
Вели Дева, члан Председништва СФРЈ са Косова, који је говорио о завери либерала против Тита за чије је носиоце означио Марка Никезића и Латинку Перовић. Одбрану либерала изрекло је неколико учесника, а посебно је интересантно било излагање Пала Шотија из Војводине који је критиковао Д, Марковића,
истичући да се ради о борби за власт.201
Либерали су уверавали Тита да су његови одани сарадници и да СК Србије спроводи политику СК Југославије. Никезић је рекао да „не сматрамо и нисмо
у стању по савести да примимо да је било или да има различитог тумачења програма и линије СКЈ, прилажења проблемима са различитих позиција. Од 1969.
непрекидно, а у току 1972 нарочито, ми у руководећим телима и нешто шире у
СКС радимо под притиском гласова да се тај наш рад разликује од линије СКЈ,
да се друг Тито не слаже са тим што се ради у СКС и да предстоје промене у једном ширем смислу, политичке и друге... Колико год се ми трудили, не можемо
удовољити захтевима, јер смо унапред осуђени као кривци“. Епилог састанка
биле су оставке М. Никезића, Латинке Перовић, Боре Павловића и других српских руководилаца дате 21. и 28. октобра 1972. Уследиле су оставке и смене по
предузећима, издавачким кућама, редакцијама. Оставке су поднели партијски
руководиоци Војводине Мирко Чанадановић, Милан Радојчин и други.202
Падом дела српског руководства по ко зна који пут направљена је симетрија између Хрвата и Срба, успорени модернизацијски процеси у економији,
политици и култури (отишло је или смењено на хиљаде најспособнијих људи
у привреди, култури и сл.). Ова група је проглашена либералима, премда ни по
идеолошким уверењима нити по политичкој пракси нису били либерали у класичном смислу те речи. Без сумње ова група је била најдемократскија, најпросвећенија и делом најтолерантнија струја у СК Србије. Њихова синтагма „ми
201

202

„Никезић је у односе унео нешто ново, људско, природно. Д. Радосављевић Боби је критиковао Марковића, Стамболића и друге, који су на састанцима ЦК Србије другачије
говорили, напомињући да је Никезићево руководство поштено радило и да је у њихово
време извршена врло озбиљна и крупна обнова Србије“.
После пада либерала оставке су поднели Александар Ненадовић, главни уредник Политике, Фране Барбијери, главни уредник НИН-а, Мирко Стаменковић, главни уредник
Вечерњих новости, Драгољуб Илић, директор Телевизије Београд, Верослава Тадић,
главни уредник ТВ Београд, Љубомир Вељковић, главни уредник Економске политике, Живота Ђорђевић, помоћник главног уредника НИН-а, Јованка Бркић, председник
Удружења новинара Србије итд.
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хоћемо модерну Србију“ пала је пред неприкосновеним ауторитетом и конзервативним делом СКЈ.

ЈУГОСЛАВИЈА КАО КОНФЕДЕРАЦИЈА
После смењивања руководстава у Хрватској и Србији главни проблеми
у земљи нису били отклоњени, а њихово решавање тражено је у већем осамостаљивању република и аутономних покрајина, са истовременим инсистирањем на
јединству и развоју самоуправне свести. Југословенска заједница, иако још федерација, садржавала је низ конфедералних елемената који су уграђивани у савезни, републички и покрајинске уставе. „Данас се све више и више тежи не само
осамостаљивању република, већ и као да желе да постану самосталне државе,
политички се отцепити од Федерације. За неке данас Федерација скоро ништа
не значи, она се све мање и мање респектује, а име Југославија више служи као
парола. Ја сам сада био на путу и мени је тешко када људи преувеличавају улогу Југославије, њен пример, њезино јединство, њену снагу“.203 Осамостаљивање
федералних јединица сматрано је борбом против унитаризма и централизма, и
изразом равноправности народа и народности. Кохезиони механизам за одржање
и ефикасно функционисање федерације нађен је у самоуправном споразумевању
и друштвеном договарању, јединственом СКЈ, премда је и он био федерализован
колико и Југославија, јер су исти људи вршили државне и партијске функције.
Југославију су на окупу више држали Титова харизма и ауторитет и ЈНА него
уставни механизми.
Демонтирање федерације почело је крајем 60-их уставним амандманима који су калемљени на Устав све до 1972, а који су имали за циљ да регулишу
односе република и федерације (на штету федерације) као и односе у Србији
између покрајина и републике (на штету републике). Нови Устав је уз велику
помпу донет фебруара 1974. и одмах назван Повељом самоуправног друштва.
Убрзо су усвојени Устав Србије и устави САП Војводине и Косова.204 Устав је
задржао формулацију да „народи Југославије, полазећи од права сваког народа
на самоопредељење, укључујући и право на отцепљење... ујединили су се у савезну републику слободних и равноправних народа и народности и створили
социјалистичку федеративну заједницу радних људи – СФРЈ, у којој остварују
своја права само када је то у заједничком интересу уставом одређено. Сва остала
суверена права радни људи и народи и народности остварују у социјалистичким
републикама и САП у складу са њиховим уставним правима.“205 Социјалистичка
република је третирана као држава заснована на суверености народа и на власти
и самоуправљању радничке класе, а САП као „демократско друштвено-политичка заједница“. Територија СФРЈ била је јединствена, а њене границе се нису мо203
204
205

Из говора Тита на седници Извршног бироа, 16–18. март 1970. – З. Вуковић, н. д., 362.
Устав Србије усвојен је у Скупштини Србије 25. фебруара 1974, два дана касније Устав
САП Косова, на чије проглашење „нико није позван из Републике Србије, иако смо се објашњавали око тога“, а 28. фебруара Устав САП Војводине. – Д. Марковић, н. д., 14.
Основна начела Устава, Устав СФРЈ, Службени лист, 1974, 7.
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гле мењати без сагласности свих република и аутономних покрајина (границе
између република могу се мењати њиховом сагласношћу, а границе аутономне
покрајине уз сагласност покрајине).206 Као новину Устав је увео делегатски систем на свим нивоима одлучивања и инкорпорирао амандманска решења у односе
федералних јединица, увео самоуправне интересне заједнице, прецизно регулисао самоуправљање у радним организацијама. Тиме је омогућено даље јачање
самосталности република и покрајина, при чему се полазило од уверења да ће
републике једнако третирати и своје и федералне интересе и да ће се удруживањем рада и капитала остварити чврсте међусобне везе. Уместо тога дошло је до
слабљења заједништва, парцелизације економије и поткопавања Југославије као
заједничке државе. У врховима партије, међутим, и даље се оптимистички говорило о јединству, стабилности и прогресу.
Устав је за републичке скупштине предвидео три већа – Веће удруженог
рада, Веће општина и Друштвено-политичко веће, а за Савезну скупштину два
већа – Савезно за које су републике делегирале по 30 представника а покрајине
по 20, и Веће република и покрајина састављено од републичких и покрајинских
скупштинских делегација од 12 односно 8 чланова. Устав је свео Председништво
Југославије на 9 чланова (уместо ранијих 23) из сваке републике и покрајине по
један, а председник ЦК СКЈ је аутоматски био члан овог тела. Председништва
су уведена и на републичком и покрајинском нивоу.207
Исте године (1974) покрајине су добиле уставе, али и широка овлашћења у законодавној и извршној власти тако да су практично стекле равноправан
статус чланица федерације тј. држава. Република Србија је овим уставима добила елементе конфедерализма. Покрајине су добиле право да равноправно са републикама одлучују о пословима федерације и то по принципу консензуса. Без
њиховог гласа одлуке у федерацији се нису могле доносити.
Покрајине су имале посебан однос према Републици Србији. Самостално су доносиле своје законе као и Устав за своје подручје, који нису смели бити
у супротности са Савезним уставом или законима. Република је доносила Устав
са чијим су доношењем или променом морале да се сагласе покрајинске скупштине, као и законе који су важили за тзв. уже подручје Србије (Србија без покрајина) које ни Уставом ни законима није било дефинисано, мада се као појам
провлачи још од првих година после рата. Србија није могла остварити јединствене функције чак ни у домену одбране, безбедности, међународне сарадње,
планирања и др. У органима федерације покрајине су се појављивале као равноправан учесник, а чак понекад и као партнер сопственој републици гласајући
за њене иницијативе или се уздржавајући од њих. Док су се тако понашале у
федерацији гласајући против Србије – Хрватска и Словенија су браниле статус
покрајина. Када су покрајине следиле политику Србије, чули су се приговори
да Србија има три гласа. Из Србије је одговарано да они немају ништа против
да и друге републике формирају покрајине у свом саставу па да добију више гласова у федерацији. Преко статуса покрајина потајно су се водиле друге битке и
206
207

Чланови 1–5 Устава СФРЈ. Исто, 26–27.
Чланови 282–345 Устава СФРЈ, Исто, 137–160.
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са другим циљевима. То стање је трајало готово две деценије, паралишући рад
федерације и трошећи енергију на јаловим расправама.
Маја 1974. одржан је 10. конгрес СКЈ, који је Тито оценио као „конгрес јединства“. На конгресу Тито је изабран за председника СКЈ „без ограничења трајања мандата“. Две године касније донет је Закон о удруженом раду који је требало да „сву економску и политичку власт додели удруженим радницима“, тј. да
они располажу целокупним дохотком. Друштвеном договарању и самоуправном споразумевању дат је приоритет у односима међу републикама, као моделу на коме ће радничка класа уређивати своје односе.
Међутим, иза великих речи и испразних парола текао је процес укопавања републичких партијских и економских елита. Он је најпре био усмерен на
преузимање ауторитета централних органа СКЈ и савезних државних органа и
институција, чак и док је на челу СКЈ био Ј. Б. Тито. Многе функције центра већ
су биле преузете од стране република, које су ишле сопственим путевима, најпре у економској а затим и у другим сферама, посебно политичким. Југославија
је у том тренутку представљала само оно око чега су се договориле републичке
елите, а тог договора о важним питањима будућност земље било је све мање.
Под слабим централним органима, уз економске тешкоће расли су и међунационални конфликти.
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SERBS IN YUGOSLAVIA 1945–1974
Summary
It was always easier to envisage Yugoslavia than to make an orderly state out of
it. Serbian nation went out of the Second World War with deep, lasting scars. Genocide
committed at the territory of the Independent State of Croatia had severe demographic consequences on Serbian nation. This terrible experience was put aside in the new state for
the sake of fostering the narrative of equal suffering and joint wartime contribution of all
Yugoslav nations. Although existent, interethnic hatred was not openly manifested in the
immediate postwar period. Through the propaganda of ‘brotherhood and unity’, equality
of all the Yugoslav nations and nationalities, and liberation of ‘Greater Serbian hegemonies’, Serbia was envisaged as a federation within Yugoslav federation, composed out of
two provinces. Such setting of relations between nations and republics was vigorously guarded by Josip Broz Tito and the army as the supreme guaranty of the national unity and
integration of political life. However, the stability of the country was not deriving from
inner relations, but from international context and skilfully exploited position between
East and West.
Under Tito’s leadership, Yugoslavia experienced harsh inner and outer challenges,
but also underwent deep transformation. Economically, Yugoslavia was transformed from
fully planned economy to the mixed socialist market system, characterised with rapid industrialisation and visible progress in the living standard. From 1948, industry rose from 15
to 42 % of the gross national income. Real income per capita rose from 650 to 2500 dollars
and automobiles, refrigerators, washing machines and other were not luxury any more.
Politically, Yugoslavia moved from repressive Soviet style dictatorship towards
a relatively open system with authentic individual participation on local level. Although
the League of Communists was still the only party in the state, other public organizations
were no more under the direct Party control, and there were even experiments with local
public elections with several candidates. Similarly, although publicly expressed enmity
was harshly punished, writings were not under severe censorship any more and ordinary
citizens could travel and live abroad On the international level Yugoslavia moved from
almost complete isolation to the intensive multilateral initiatives and has got to exercise
far-reaching ideological influence, achieving therefore political position which was not in
correlation to its size. Its credentials in the West were boosted not only through the brave
breakout from the socialist camp, but through the active mitigation in relations between
East and West, North and South. In the Third World, Yugoslavia was regarded not only as
a token European ally, but as a leading factor within the non-aligned movement.
However, the change of the international circumstances and mounting economical
difficulties were weakening the strength of the federal state, giving more and more power
to the elites of the republics, until the reawakened nationalism finally destroyed Yugoslavia.
Merely a decade after Tito’s death Yugoslavia was partitioned through civil wars along the
lines which were improvised by the communists during the Second World War.
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ПОЛИТИЧКА РЕПРЕСИЈА У СРБИЈИ
И ЈУГОСЛАВИЈИ 1944–1985*
Покушај квантификације и компарације
неких параметара политичке репресије
у Србији и Југославији 1944–1985
АПСТРАКТ: Рад се на основу појединих параметара политичке репресије,
попут броја осуђених лица, броја политичких осуђеника, броја смртних казни
и политичких емиграната, као и неких других, бави анализом и компарацијом
периода државног и самоуправног социјализма покушавајући да утврди друштвене и политичке факторе који су детерминисали интензитет, карактер
и осцилације политичке репресије у Југославији у назначеном периоду

Сваки напор да се утврде прецизне и егзактне бројке о феноменима новије
историје Србије још увек наилази на огромне потешкоће. Оне постају превелике
када се ради о тако осетљивој теми као што је политичка репресија. Највећи проблем истраживања ове и сличних дугогодишњих табу тема у Србији јесте недоступност релевантних полицијских и безбедносних архива, као и субјективност
постојећих (како званичних тако и незваничних), склоност минимизирању или
прецењивању, али и интерпретације истраживача зависно од идеолошко-политичке призме из које феномен посматрају. Мада званична статистика за прве поратне године често недостаје, ипак су и постојећи подаци од немерљивог значаја за
квантификацију и пажљиву анализу појединих политичких и социјално-економских кретања. Нарочито се то односи на статистику кривичних процеса, броја
осуђених лица или кажњених смртном казном, конфискацију, национализацију,
откуп, колективизацију али и друге социо-економске параметре. Невоља са статистиком у тоталитарном друштву јесте у томе што она често у неким областима
има више пропагандну него информативну функцију, бележећи општи напредак,
*

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
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слободу и благостање.1 Не треба занемарити ни традиционални проблем Србије
са немарношћу бирократије и несређеношћу архивских фондова. Најтањи период у статистичком погледу свакако су мрачне године 1945–1947. Из наведених
разлога сва истраживања, па и ово наше, морају се узети са великим опрезом.
И поред временске близине периода, масовности и свеприсутности државне репресије, која се делимично може регистровати и алтернативним изворима, (доступни архивски фондови, грађа КП домова, орални извори, анкете,
мемоаристика и друго), за јасно сагледавање механизама државно-партијског
терора и сасвим прецизну квантификацију жртава треба сачекати потпуно отварање архива службе безбедности из тог времена, али и подршку државе (законску и организационо-техничку) у процесу барем приближног утврђивања броја
жртава политичке репресије и њихове рехабилитације. У том процесу увелико се
одмакло у већини источноевропских земаља са комунистичким наслеђем. Олакшавајућу околност за овдашње историчаре представља чињеница да је отварање архива и расветљавање улоге ОЗН-е у овим процесима прилично одмакло у
бившим републикама СФРЈ (пре свега Словенији и Хрватској). Ове државе су у
то време биле део јединственог државно-безбедносног простора, што омогућава компарације али и нуди корисне информације које се односе на Србију, пре
свега на механизам и интензитет државног терора. У Словенији се у цео посао
укључила држава, оснивањем комисија и ангажовањем једног одељења министарства унутрашњих послова у истраживање злочина после Другог светског
рата. Обележене су гробнице, обављене извесне ексхумације, делимично пописане жртве, па чак и покренут поступак против појединих актера (случај Митје
Рибичича).2 У Хрватској је објављен већ трећи том Документи – партизанска
и комунистичка репресија и злочини у Хрватској 1944–1946, од стране групе
хрватских историчара и архивиста, који у потпуности расветљавају механизам
и интензитет државно-партијске репресије у периоду 1944–1946. година.3 Повољнија је ситуација са периодом самоуправног социјализма, због педантније и
слободније статистике политичког криминала и много мањег интензитета политичке репресије. Званична статистика, доступни домаћи фондови као и открића
у Словенији и Хрватској омогућавају да почнемо да слажемо коцкице мозаика
политичке репресије у социјалистичкој Србији и Југославији.
1

2

3

Према једном интерном документу Службe државне безбедности из 1969, Савезни завод
за статистику нарочито је био „безбедоносно интересантан“ а његови кадрови и функционисање налазили су се под будним надзором службе. Архив Србије и Црне Горе, фонд
Савезно извршно веће, 130, 558, ССУП, пов. бр. 021–29, 5. фебруар 1969.
Против бившег високог функционера ОЗН-е Митје Рибичича подигнута је 2005. кривична пријава због улоге у вансудским ликвидацијама домобрана и цивила у пролеће 1945.
Пријава је резултат полицијске истраге која се под именом „Помирење“ водила од 2001,
а омогућило ју је откриће инспектора Петра Јамника, вође посебне групе у оквиру криминалистичке полиције која се бави истраживањем послератних злочина. Јамник је у
Архиву Словеније пронашао документ који доказује да је Митја Рибичич био директно
повезан са послератним убиствима. Словеначка државна комисија евидентирала је протеклих година око 400 места на којима су извршавана та убиства; Рибичич оптужен за
геноцид над домобранима, 25. мај 2005. Б92, Бета.
Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944–1946, Dokumenti, Zagreb 2006.
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Међутим, чак и непотпуни подаци, критички анализирани и читани, указују на нека глобална кретања и на изузетну репресивност комунистичког режима
у стаљинистичком периоду 1944–1951, као и на касније осцилације и флуктуације. Ти процеси су зависили од сложених унутрашњих и спољнополитичких
фактора, али и потребе режима да у исто време очува политички монопол СКЈ и
да Југославију легитимише као земљу демократског самоуправног социјализма
која је одбацила стаљинистичко наслеђе и бруталне методе обрачуна са политичким противницима. Револуционарном заносу био је крај. Као и цело друштво, и
Југославија је у смислу политичке репресије до почетка 1970-их остала чардак
ни на небу ни на земљи. Иако су извесна права, путовања и слободе у јавном и
културном животу били очигледни, још увек сe у Југославији лако могао заглавити затвор због политичких ставова и активности, критике друштвеног урeђења
и функционера. Казне су, међутим, биле неупоредиво блаже и амнестије чешће
него у Источном блоку – корак напред два корака назад, како духовито примећује Предраг Марковић.4 Тек се променом курса који је тихо почео после 1968.
а интензивиран након 1971, пре свега услед бурних унутрашњих политичких
догађаја – студентских демонстрација, маспока, политичке ликвидације либерала у Србији, (као и неких спољних као што је совјетска интервенција у Чехословачкој) – победом тврдог крила прешло на политику чврсте руке која ће трајати
више од пет година после смрти Ј. Б. Тита. У другом друштвеном контексту и
под утицајем међународног фактора, глобалне кризе комунизма као и домаћег
критичког јавног мњења, мере чврсте руке и политичког стезања нису имале
ефекат као у првој деценији после Другог светског рата. Те мере су се властима
враћале као бумеранг, распирујући тежње за политичким слободама кроз многобројне протесте и петиције. Посматрање и анализа кретања неких параметара
на основу расположивих података у широким временским амплитудама, узимањем у обзир ширег друштвено-политичког контекста, омогућиће нам да кроз игру
бројки нумерички покрепимо тезе о флуктуацији политичке репресије у Србији
и Југославији током 1945–1985.
Један од релевантних показатеља интензитета политичке репресије у једном друштву јесте број осуђеника и број политичких осуђеника. Међутим, и у
овој области немогуће је утврдити сасвим егзактне податке за поједине периоде
без дубљег увида у полицијске и судске архиве. Ипак, истраживањем у Архиви
КПЗ Забела у Пожаревцу, Архива КПЗ Сремска Митровица, као и неким фондовима Архива Југославије и Војног архива, дошли смо до одређених сазнања о
укупном броју осуђеника и кретању броја политичких осуђеника после Другог
светског рата. Из објективних разлога (стање архива и квалитет статистике) они
нису потпуно веродостојни и прецизни, али могу послужити као квантитативни
параметри одређених кретања.
У истраживачком смислу доскора је у Србији био подвиг ући у архиве
појединих затвора, због отпора и неповерења безбедносних служби и затворске
управе и због крајње немарног односа и несређености грађе из послератног пе4

П. Марковић, Београд између истока и запада, Београд 1997, 193–194; Л. Колаковски,
Главни токови марксизма, III, Београд 1985, 538.
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риода, која постепено пропада и у таквом је стању да може довести у питање
здравље истраживача.5 Ипак, упустили смо се у овај сложен и мучан процес пребројавања политичких осуђеника на основу расположивих извора. Увид у број
и структуру осуђених лица у периоду 1945–1985. добили смо истражујући у Архиву КПЗ Забела код Пожаревца и КПЗ Сремска Митровица. Анализом матичних књига и картона осуђеника у времену 1945–1985, па и касније, као и неких
уступљених докумената сличног карактера из КПЗ Забела и КПЗ С. Митровица
(љубазношћу колеге М. Гарчевића), дошли смо до значајних података о кретању
броја и структуре затвореника у назначеном периоду. Сазнања смо употпунили
ослањајући се на фонд Политички осуђеници КПД С. Митровица, Забела, Лепоглава (Архив Југославије), као и на статистику војних судова из уписника и регистара у Војном архиву. Ови извори, мада методолошки несавршени (проблем
узорка) и не сасвим прецизни, одсликавају изражену репресивност државе у периоду стаљинистичког модела развоја.
Увидом у матичне књиге пријема затвореника 1945–1951. утврдили смо
следеће кретање њиховог броја на годишњем нивоу: 6
1945. 10.000
1946. 6.630
1947. 6.457
1948. 7.453
1949. 7.200
1950. 5.000
1951. 1.821
1. Број примљених осуђеника
у КПД Забела 1945–1951

1а. Месечни узорак 1945–1947

У периоду 1945–1951, број затвореника у КПД Забела био је изузетно
висок (и до десет пута већи него касније).7 Највећи пријем у затвор забележен
је непосредно по ослобођењу земље 1945, у време ескалације сукоба са ИБ-ом и
кампање колективизације током 1948–1949. Само у току једног дана, 17. децембра 1945, у затвор је примљено 131 лице (допремљени су возом до Пожаревца),
што је апсолутни рекорд свих времена.8 За евиденцију затвореника 1946. године
потрошене су скоро две дебеле матичне књиге (II и III), док је педесетих година
једна служила и за десетину година. То потврђује и Димитрије Ђорђевић наводећи да је у моменту кад је напуштао пожаревачки затвор, марта 1947, у њему
било преко 10.000 робијаша и да је у затвор пристизало око 500 месечно. Дру5

6
7
8

О стању у појединим нашим архивима говори и својеврстан парадокс да је августа 2008.
управа Архива Србије као велико откриће представила то што је пронађена значајна неотпечаћена грађа с почетка 19. века. Истраживач у Србији и данас је често принуђен да
преко веза и препорука долази до појединих архивских фондова.
Архив КПЗ Забела, Матичне књиге затвореника I–VIII.
За 1945. годину недостају потпуни подаци до септембра 1945. Процену смо дали на основу кретања броја затвореника у последњем кварталу 1945, Архив КПЗ Забела, Матична
књига затвореника I.
Архив КПЗ Забела, Матична књига затвореника I.
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ги извори говоре о сличном тренду у КПД Сремска Митровица, где је до 1951.
било и до 10.000 затвореника годишње да би касније број почео да опада и да
се креће између 500 и 1.000.9 Сава Банковић сведочи да је у Митровици током
1947. број премашио 7.000, а у просторијама у Другој згради где је раније било
око 40 робијаша тада је било смештено и преко 240 њих са ограниченим простором за спавање величине 2 м x 38 цм који је кредом цртао собни старешина.
Кревете су добили 1951, штампу крајем 1952, а грејање тек крајем 1953. године.
Павиљон бр. 7 у Забели имао је 121 ћелију, у којима је у предратној Југославији
боравио само по један затвореник: на располагању је имао сто, кревет, столицу
и киблу. У комунистичкој Југославији у ћелијама је било 10–14 затвореника који
су спавали на патосу, збијени „као сардине“, а само у 7. павиљону налазило се
1.350 осуђеника. У исто време, како сазнајемо из другог извора, у С. Митровици је током 1951. било више од 3.500 политичких осуђеника док се укупан број
кретао између 5.000–8.000. Тамо где је некада било 10–15 кревета сада је било
и до 150 затвореника који су спавали на поду.10 Слично је било у Лепоглави, у
Хрватској, где је пре рата боравило око 600 затвореника, а крајем 40-их већ око
4.000.11 Да би се претрпана Забела растеретила осуђеници са мањим казнама слати су на присилне радове у Дечане, Трепчу, на Црни врх, Проклетије, Кукавицу,
Лоњско поље и другде. Једна од мера била је амнестија свих лица која су била у
партизанским одредима или су били мобилисани а осуђени на блаже казне, донета 9. маја 1947. Друго велико пражњење затвора уследило је 1951. године када
су, после окретања Западу, према међународном договору отпуштени осуђени
Немци (једним од последњих возова отишао је немачки повереник за привреду
Нојхаузен, који је пре тога био на раду у Борском руднику након што је искоришћено његово знање и познавање привреде и политике). До највеће масовне амнестије дошло је уочи Дана Републике 1953. године, после Стаљинове смрти и
прокламовања самоуправне демократије.12 Један од најилустративнијих података
о интензитету репресије у овом периоду јесте чињеница да је до 1951. годишње
у КПЗ Забели било отприлике исто толико затвореника колико је боравило и у
наредих пола века:
1945–1951
1952–2001

42.561
41.102

2. Однос броја примљених осуђеника у КПД Забела пре и после 195113
9
10
11
12
13

N. Pasic, Political Persecutions, Human Rights in Yugoslavia, Irvington publishers, Los Angeles 1985, 79.
С. Банковић, У предворју пакла, Вршац 1993, 73; Аудио документ, Интервју Драгог Стојадиновића Бориславу Пекићу, Лондон 1974; М. Рајић, н. д., 72.
Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji, Zagreb 2006, 153.
С. Банковић, н. д., 73.
За године 1952–1960. не постоје подаци у матичним књигама због поплаве која је задесила КПЗ Забела 1960 (књиге су оштећене). До приближног броја дошли смо на основу
просечног броја из најближих година, Архив КПЗ Забела, Матичне књиге пријема затвореника I–XII.
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Поређења ради, септембра 2004. у свим КПД у Србији казну је издржавало око 8.000 затвореника, колико је годишње било само у Забели током 1945/50.
године.14 Само до октобра 1945. у тек отвореним казненим заводима нашло се
8.436 кажњеника, а у логорима 119.897 немачких заробљеника.15 С друге стране, у
КПД Забела у Краљевини Југославији број осуђеника се кретао између 600–1.000,
док је за више од 20 година (1919–1940) примљен на издржавање затворске казне
491 комуниста (они су чинили огромну већину политичких затвореника).
Слична тенденција уочава се у највећем, тзв. елитном затвору за политичке осуђенике – у КПЗ Сремска Митровица. Од завршетка рата све до почетка
педесетих примано је и до три и више хиљада осуђеника годишње (са шпицевима 1945. и 1949), да би се затим број свео на испод 1.000. Почетком 60-их година месечно је само око 400 осуђених стизало у затвор и то ретко политичких.
Делимичан изузетак представља година 1957. када је после првог распуштања
Голог отока део тамошњих осуђеника приспео у Пожаревац, односно Митровицу. Седамде сетих и током прве половине осамдесетих година, победом курса
чврсте руке унутар СКЈ, затворска популација се нагло увећавала. У Митровицу
је примано чак до 1.700 (1974. године) лица, али ипак никад толико да би био
достигнут рекорд из времена пре 1951. године. Крахом идеолошке матрице и
целог система, репресија је слабила. Крајем 80-их број свих осуђеника, пре свега
политичких, драстично је опао. Политички затвореници су постепено готово
нестали из затвора од почетка 90-их година.
Кретање броја осуђеника у КПЗ Забела и КПЗ Сремска Митровица у
периоду 1945–200816

3. – Пријем осуђених лица у КПЗ Сремска Митровица 1945–2008

Компаративно посматрано по периодима, на основу матичних књига из
највећег затвора КПЗ Сремска Митровица (где су махом робијали политички
осуђеници и то они најпознатији), најинтензивнији пријем затвореника (дијаграми
3 и 3а) био је у периоду 1945–1953 (око 14.000). Седамдесетих година у затвор
је примљено готово 10.000 лица, највише током 1972–1974. Од 1953. до 1985.
14
15
16

Изјава министра правосуђа З. Стојковића, ТВ Дневник, РТС 1, 5. септембар 2004.
М. Обрадовић, Народна демократија у Југославији, 1945–1952, Београд 1995, 37.
Архив КПЗ Забела, Матичне књиге затвореника I–XII; Архив КПД Сремска Митровица,
Матичне књиге КПЗ Сремска Митровица 1/30.
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3а. – Пријем осуђених лица у КПЗ Забела – Пожаревац 1945–2008
дошло је око 27.000 осуђеника. И према овом показатељу најлибералнији период
у социјалистичкој Србији биле су касне педесете и ране шездесете године са
скоро три пута мањим годишњим пријемом осуђеника (око 500 лица) у односу
на период пре 1953. године (1.555) и два пута у односу на бурне седамдесете
(1.022) (дијаграми 3 и 3а). Од 1986. све до друге половине деведесетих година
затворски извештаји бележе драстичан пад осуђеника (нарочито политичких).
Годишњи извештај КПЗ Забела за 1991. показује да је бројно стање на крају те
године опало за 100 лица у односу на претходну годину, а политичких осуђеника
било је свега девет. То се пре свега односи на прву половину 90-их година (када
је у КПД Забела стизало свега 400 осуђеника годишње, а укупан број се кретао
600–700) што се може објаснити абнормалном политичком ситуацијом у време
ратова и санкција, али и нефункционисањем институција система.17 Ванредним
стањем може се објаснити и највећи скок (готово за трећину) затворске популације
2003/2004. у оба затвора у време акције Сабља и обрачуна са организованим
криминалом после убиства премијера Зорана Ђинђића. Јула 2006. у српским
затворима, предвиђеним за 6.200 затвореника, казну је издржавало чак 8.200.18
Истоветно кретање као и у два највећа затвора, приметно је у КПЗ Ниш у којем
се од 3.000 педесетих година број осуђеника шездесетих спустио на око 1.000 са
такође благим порастом 70-их и великим падом 90-их година прошлог века.19
17
18

19

Архив КПД Забела, Годишњи извештај за 1986. и 1990. годину, 2–3.
Полицијска акција Сабља у јавности је неправедно упоређивана са кампањом око ИБ-е
када је ухапшено 56.000 лица, а кроз разне гулаге углавном без суда прошло око 32.000
лица. На основу извештаја Одбора за безбедност, у току 42 дана ванредног стања акције
„Сабља“ у марту и априлу 2003. приведено је 11.665 лица, међу којима је било партијских функционера, високих војних официра, носилаца правосудних функција и естрадних звезда, а притвор је одређен за око 2.000 укупно приведених. У каснијим процесима
до 2006. осуђено је свега неколико стотина лица, махом криминалаца познатих из Беле
књиге коју је МУП Србије објавио 2002. године као и припадника службе безбедности.
Само у Београду, према изнесеним подацима, 4.583 лица лишена су слободе, а од секретаријата у унутрашњости рекорд по броју приведених држи СУП Панчево са чак 1.204
ухапшена. У Окружном затвору у Београду током 2006. било је 770 затвореника, а капацитет је износио само 450. http://www.dnevnik. co.yu./архива/15–05- 2004/Стране/спец.
хтм, Преиспитивање „Сабље“ у 12 тачака, Дневник, 15. мај 2004.
В. Ђокић, Робијање демократе, књижевника и академика Пекића, рукопис, 132.
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1945 /1953
1954/1962
1962/1970
1971/1979
1980/1988

14.000
5.300
5.626
9.202
6.175

период

бр. осуђ.
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1.555
588
625
1.022
686

прос.
бр. осуђ.

4. – Просечан број примљених осуђеника у КПЗ Сремска Митровица по периодима20

Судска статистика. Готово истоветну флуктуацију и амплитуде броја
осуђених лица као и пријема у КП заводе уочавамо у доступној војној и цивилној судској статистици. Војни судови пресудили су на територији Југославије
до краја 1954. око 84.000 премета и осудили готово 110.000 лица (чак 62.000
цивилних, односно 60%). У наредне три деценије до краја 1976. пресуђено је
за више од 50% мање предмета 38.211, тј. оптужено и углавном осуђено 46.877
лица (нешто више од 4.000 цивилних, свега 10%). Према проценама, половина
свих случајева односила се на територију Србије. Треба узети у обзир да су током
целе 1945. претежно судили војни судови пред којим је осуђено чак 41.000 лица
(око 70% цивила) – 3.000 више него за период 1954–1976, што сведочи о неупоредиво репресивнијем режиму у време тзв. државног социјализма. Упечатљива
је чињеница да су горње тачке по броју пресуда у самоуправном социјализму
после прве половине педесетих досегнуте 1972–1974. године. До почетка 50-их
пред војним судовима осуђено је више од 60% цивила, да би 60-их година њихов
удео спао на 10 одсто. Овај податак говори и о времену у којем су радили војни
судови и смеру репресије, која је нарочито до 1953. била усмерена против цивила и често идеолошко-политички мотивисана. Најмање осуђених било је током
1962, када је решен само 1.131 предмет са 1.515 осуђених лица, а највише 1945.
године са 41.000 осуђених. После педесетих, у време самоуправног социјализма,
издваја се 1973. година са 2.655 осуђених лица. 21
Цивилни судови бележе мање осцилације будући да је до половине 50-их
добар део процесуирања цивила пао на терет војних судова. До 1955. број се оквирно кретао између 120.000–130.000 (највише 134.665 осуђених 1948. године)
да би се касније усталио на 90.000–110.000 осуђених лица. Структура осуђених
била је потпуно измењена драстичним опадањем броја политичких затвореника и
наглим повећањем криминалитета, илегалних емиграната, саобраћајних деликата
и сличних феномена који су пратили развој друштва и његову либерализацију
током самоуправног социјализма.
Од почетка 50-их година, у судској статистици је приметан парадокс да
заједно са већим слободама и мањим бројем политичких осуђеника расту број
20
21

Архив КПЗ С. Митровица, Матичне књиге осуђеника 1945–1985.
Подаци о броју предмета и осуђених лица дати су на основу уписника и регистара војних
судова у Југославији 1945–1976. из Војног архива Србије, који су аутору уступљени љубазношћу пуковника Драгана Крсмановића.
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напада на органе реда и супротстављање истим, степен илегалне емиграције и
класичан криминал (нарочито корупција), чега није било у ранијим временима
када се за иста дела „лако могла изгубити глава“. Из сличних разлога расли
су број цензурисаних дела (нестаје аутоцензура док замах добија државна и
самоуправна цензура) и број тзв. случајева у култури. Како је либерализација
стално повећавала стопу криминала показује податак да је 1947. године у Југославији било око 28.000 кривичних дела против живота и тела, док за 1955. годину
бележимо чак 60.000 таквих дела, готово двоструко више.22 Иако криминалитет у
Југославији у релативном смислу није био велики у односу на урбанизованије западне земље, његов пораст од почетка 50-их пратио је процес нагле урбанизације
и индустријализације, али је и сведочио о попуштању до тада свеприсутне државне репресије и ублажавању казнене политике. Слична тенденција уочљива
је код цензуре и илегалне емиграције. Од почетка 50-их, до када је у атмосфери
„ванредног стања“ доминирала аутоцензура, растао је број „ухапшених“ дела
(осцилирао је почетком 60-их) да би максимум досегао 1970. и 1975, у времену
када су свест и потреба за слободом нарасли (нарочито после бунтовне 1968!), а
режим је одлучио да користи чврсту руку у обрачуну са неподобним културним
и научним ствараоцима (анархолибералима и националистима).23
Број избеглих лица између 1951–1958. такође је имао сталан раст. Либерализација режима и попуштање граничне контроле, као и строгости према ухваћеним лицима, условили су поплаву избеглица. Број од 2.000–3.000 избеглица
годишње после 1955. године порастао је на преко 10.000, а рекорд представља
1957. година са више од 25.000 илегалних емиграната (чему је знатно допринела
либерализација граница због преласка мађарских емиграната после 1956). Поступном либерализацијом путовања и растом стандарда у Југославији бег преко границе постајао је све ређи феномен – године 1963. забележено је 7.971 лице, а већ
1964. њих 5.189. Велики број емиграната – како оних политичких после Другог
светског рата (око 481.000) тако и милионске популације економских емиграната
после 1965. године (око милион до 1980) – представљали су солидан издувни вентил, први као класни и политички противници нове власти а други као значајан
економски фактор. Они су у великој мери смањили број незапослених, а својим
дознакама од 1966. у значајној мери допринели су расту животног стандарда и
стабилизацији економских прилика.24 Криминалитет, илегална емиграција па и
пораст цензуре као индиректних начина изражавања незадовољства социјалнополитичком ситуацијом нису случајно учестали тек после 1951. године, када је
22
23

24

Статистички годишњак: Југославија 1918–1988, Београд 1988, 431.
У послератној историји Србије истраживачи најчешће разликују три основна вида цензуре: партијску, судско-полицијску и самоуправну и слажу се да је најефикаснија била
самоуправна која је, као југословенски изум, подразумевала „да уредник ради посао
ауторитарне државе“. З. Голубовић, О самоуправној цензури, Књижевна критика, бр.
3–4, Београд 1990, 24; Ж. Кашетовић, Цензура у Србији, Београд 1988.
Порука, бр. 50–51, Лондон, 30. септембар 1958, 14, 16–17. – За број усташа нема података, а за фолксдојчере се наводи бројка од 250.000 избеглих пре краја рата. – Р. Калабић,
Српска емиграција, Београд 2001, 34; Статистички годишњак: Југославија 1918–1988,
Београд 1988.
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државно насиље попустило и сломљен активни отпор режиму. И демонстрације
као вид активног отпора најчешће се јављају, како примећује Хантигтон, у одређеним тренуцима либерализације или слабости диктаторских режима (често је
битан спољни притисак, или тзв. ефекат грудве снега то јест просте инерције).25
Први протести студената наступили су тек 1954. а не у време стаљинизма; касније
1959. у Загребу и Скопљу (даља либерализација и сукоб са Москвом). Највећи
студентски протести избили су 1968. после либерализације по паду Александра
Ранковића, а без њих би теже наступио и хрватски маспок. И протести 1991–
1992. у освит вишестраначја, из 1996–97. као и 5. октобар 2000. десили су се у
тренуцима слабости режима услед спољних или унутрашњих притисака, као и
у времену покушаја његове либерализације.
После либералних и мирних раних шездесетих година, од 1968. забележена је експлозија „јавних непријатељских иступања“. Од 1.760 таквих иступа
током 1967. њихов број је порастао на 5.470 у 1968. години, односно за 208%.
Забележено је бројније иступање појединих по правилу млађих лица у време
чехословачке кризе са „проусташких, прочетничких и других становишта“.
Бурни догађаји и усталасано јавно мњење, честе и масовне демонстрације (Београд, Приштина, Тетово, Струга...) махом младих људи и студентске популације, погодовали су порасту физичке агресије према институцијама система или
тзв. репресије одоздо. Физички напади на милиционере драстично су повећани,
тако да их је 1969. било чак 1.748, петоструко више него 1962. године. Током
1968. у немирима је страдало 6 полицајаца, а повређена су 233; наредне, 1969.
године погинуло је чак 16 а 249 повређено (три пута више него 1964). Полиција
је такође повећала употребу силе како би сузбила нереде, али и спречила јавно
и масовно исказивање незадовољства стањем у држави. Физичка сила је током
1968. употребљена чак 4.129 пута.26 Непријатељски иступи и физички напади
на полицију, али и израженија полицијска репресија, повећани су нарочито у
време хрватског пролећа и после пада либерала у Србији 1971–72. године. Следећа кулминација „непријатељских демонстрација“, али и жестоког полицијског
одговора, уследила је после 1981. кад се у затворима нашло на хиљаде Албанаца
и када су они чинили и преко 90% политичких затвореника.

Број политичких осуђеникa
У истраживању политичке репресије у социјалистичкој Југославији највећи проблем представља да се прецизно изолују политички затвореници и на
основу поузданих статистика установи њихов тачан број. Истраживач се при
томе сусреће са два основна проблема. Прво, ко је све политички осуђеник?
Сви политички прогањани нису евидентирани као лица која су радила против
25
26

С. Хантигтон, Трећи талас, Београд 2005. Ефекат грудве снега очигледан је на примеру
демонстрација у Загребу и Скопљу 1959, а још више на примеру 1968. у времену када
студентске демонстрације постају светски тренд.
АЈ, СИВ 130, Анализа оспособљености и ефикасности органа унутрашњих послова,
ССУП март 1970, 38–40.
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безбедности и друштвеног уређења СФРЈ, вршила непријатељску пропаганду и
слична дела из главе X Кривичног законика из 1951. године (такви често нису
били ни у већини нарочито до 1951. године). Они су вођени као лица оптужена за
клевету (најчешће високих функционера СКЈ), затим за привредне деликте (многи осуђени за шпекулацију и саботажу 1945–1947, многи кулаци у време откупа
и колективизације, 60-их година случај многих приватних предузимача попут
Лазара Драгина или директора друштвених предузећа током 70-их као што су
били Слободан Бата Тодоровић, директор Прогреса, Фикрет Абдић осамдесетих
итд.). Не мали број политичких био је и међу осуђеним за одавање службене
или војне тајне, као и за злоупотребу службене дужности. Томе су погодовале
широко дефинисане и неодређене законске одредбе које су судијама (по правилу
члановима партије) остављале одрешене руке. Као у СССР-у и Источном блоку и
у Југославији је, мада у скромнијем облику, углавном 70-их и 80-их година било
злоупотребе психијатрије (случај Владимира Марковића, Томислава Крсмановића, Радомира Вељковића и других).27 Треба узети у обзир и чињеницу да би сви
они коју су применом терора и нападом на институције система настојали да
остваре своје политичке идеје (често и антидржавне), били санкционисани и у
најдемократскијим системима (тога је у социјалистичкој Југославији ипак било
само у траговима и то махом од припадника хрватске екстремне деснице 70-их
година). За период до 1947. не постоји статистика, или је она често штимована
у складу са пропагандним потребама режима (нпр. статистички је забележено
свега 18 смртних казни 1950. године, у јеку антистаљинистичког терора). Многа
лица нису заведена а боравила су у затвору или логору (најпознатији су случајеви
Голог отока где су лица слата по административној казни, или кулака који су често хапшени на пролеће а пуштани на јесен без пресуде). Осим тога, у Србији су
многи релевантни полицијско-безбедносни извори још увек из недокучивих разлога недоступни истраживачима.
Званична доступна статистика осуђених за дела против друштвеног
уређења тј. за кривична дела против народа и државе ( „политички осуђеници у
ужем смислу“ суђени по Х глави КЗ из 1951. тј. ХV КЗ из 1977) и поред свега речито говори о интензитету политичке репресије. Уочава се снажан заокрет после
1951, као и велика флуктуација политичког насиља, ублажавање курса 60-их и
ескалација 70-их година, зависно од сложених фактора унутрашње и спољне
политике у Србији и Југославији 1947–1987. године. 28
Статистички подаци показују да је после 1951. ублажаван курс према
политичким неистомишљеницима. Делимично искакање представља 1952. година,
за коју се повећан број политичких делинквената може објаснити на два начина.
У либералнијим условима појачано је дејство преостале тзв. кафанске опозиције,
а неодређене границе прокламоване слободе смањиле су аутоцензуру па је режим
јавним процесима морао да укаже тек пробуђеним критичарима власти до којих
граница смеју да иду. Могуће је да је једним делом (смртне казне) статистика
постала објективнија. Употреба државне репресије од тада је ипак била много
27
28

Више о злоупотреби психијатрије: Т. Крсмановић, Ко је овде луд, Београд 2001.
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мањег обима, софистициранија и рационалнија. Томе су знатно допринели
прокламовање реформи „три Д“, самоуправљања, тражење трећег пута и покушај негације стаљинистичке теорије и праксе. Без сумње, овај прелом се поклапа са почетком политичко-економских аранжмана са Западом. Манифестација
овакве политике јесте и чињеница да је Президијум ФНРЈ делимично ослободио
издржавања казне 2.400 осуђеника уочи Дана Републике 1951.29
Према службеним подацима, 1947. године у Југославији је било осуђено
10.211 лица; 1948. године чак 11.246 за дела против народа и државе; 1953. године
1.283, а 1963. само 140, док је рекордно мало осуђено 1967, по паду Ранковића,
само 92. Између 1969–1971. године било је 1.449 кривичних дела везаних за
„политички криминал“, како је обично називана ова врста деликата. Само за
шест месеци 1972. осуђено је 3.606 лица – у Хрватској 2.289, ужој Србији 163,
Војводини 137, Косову 41, Словенији 87, Македонији 31 и Црној Гори 45. У
раздобљу 1980–1984, полиција је на подручју целе СФРЈ регистровала 4.245 случајева непријатељске пропаганде, од чега су 2.673 лица изведена на суд а 2.275
осуђена. Према истом извору у Хрватској је 1980. регистровано само 407 политичких деликата, а укупно је само 86 лица осуђено за та дела. Према другим изворима, већину осуђених те године чинили су Албанци са Косова.30 У литератури се
наводи да је у време руковођења од стране генерала Ивана Мишковића у периоду
1963–1971. године КОС пред Војни суд извео око 5.500 лица (око 650 годишње)
која су суђена за дела против државе и оружаних снага. У времену када је том службом руководио генерал Доманкушић за само три године 1971–1974. пред лице
армијске правде КОС је извео нешто више од 3.000 људи (око 1.000 годишње).
Међу њима је у првом случају било 650, а у другом 340 официра.31
О промени курса сведочи седница Одбора за унутрашњу политику
СИВ-а, одржана јуна 1953, на којој је поднета статистика појединих кривичних
дела и затражено да високи функционери УДБ-е преиспитају даље упућивање
у Мермер пошто је број ибеоваца био драстично смањен. Оцењено је да осетно
опадају јатаковање, бандитизам и тероризам, број саботажа је стабилан, док је
за бекства у иностранство речено да не морају бити „контрареволуционарна.“
Званично је признато да је још било неоснованих хапшења, чак 59.193 од укупно
131.226 (42%) само у току 1952. Број службеника УДБ-е са 13.000 људи почетком
50-их смањен је крајем 1955. на 7.000, а Народне милиције са 41.000 на 24.000.
Знатно је умањено и издвајање из буџета. Наређење о демилитаризацији УДБ-е
озваничио је врховни командант декретом од 25. октобра 1952.32 Кривични прогон неистомишљеника и противника режима после ублажавања репресије 1951,
а нарочито у времену 1959–1967. године, показује тенденцију смањивања. Број
осуђених за политичке деликте (веома велики у периоду 1944–1951) опао је са
29
30
31
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2.331 у 1952. на само 450 током 1958. године. После доношења још либералнијег Кривичног законика 1959, та тенденција је настављена. Током 60-их за
кривична дела из главе Х КЗ суђено је нешто мање од 200 лица годишње. Званична статистика показује да је у годинама 1947–1953. за кривична дела против
друштвеног уређења осуђено више од 42.000 лица. У наредне три и по деценије
суђено је само 11.780, а поређења ради у две деценије Краљевине Југославије
свега 6.670.33 Искорак из курса ублажавања репресије представљају периоди
1972–1976 (маспок и либерали) и 1980–1986. када је забележено више од 400
политичких деликата годишње (смрт Ј. Б. Тита подстакла је политичке деликте
нарочито на Косову, БиХ и Србији).34
Званични статистички подаци за дела против друштвеног уређења недостају за прве две године после Другог светског рата. Ови подаци, и поред чињенице
да се добар број политичких осуђеника крио међу привредним (кулаци) или осталим кривичним делима (клевета и слично), такође показују да је за 40 година
1947–1987. било око 52.000 осуђених и то у периоду 1947–1953. година 38.388
(75%), док је 1954–1987. било 13.339 (25%) осуђених за дела против народа
и државе (Х глава КЗ 1951, односно ХV глава КЗ 1977). Ако узмемо процену
да је у прве две године после рата осуђено најмање 50.000 разних политичких у
Југославији, као и да је огроман број држан у затворима без пресуда (више хиљада кулака и 56.000 ибеоваца), стичемо праву слику о разликама у интензитету
политичке репресије у време државног и самоуправног социјализма.35 Колико је
присмотра УДБ-е у Србији у првим годинама после рата била интензивнија (али
и отпор већи) него другде илуструје и чињеница да је тајна полиција још 1946.
регистровала: у Србији – 47.534, Словенији – 18.517, Босни – 15.325, Црној Гори
– 6.072 и Македонији око 6.000 лица као непријатеље режима.36 Поређења ради
у Пољској су политички затвореници током 1948–1950. чинили 40% затворске
популације, док је у Југославији њихов удео био и двоструко већи. Већ педесетих година учешће се свело на 30%, а осамдесетих на испод 10%.37
Подаци војних судова о броју политичких осуђеника и њиховом уделу у
укупној маси до којих смо дошли, говоре о сличним кретањима и о огромној диспропорцији броја људи осуђених за политички криминал у државном социјализму
и у каснијем периоду самоуправне демoкратије.
Подаци показују да је удео политичких осуђеника у укупном броју
драстично опао са 55% 1945. до преко 12% у 1953. години, на свега 2% током
шездесетих уз благи скок седамдесетих на око 4%. То је амплитуда која се потпуно поклапа са нашим налазима код других параметара. У категорији осуђеника за
политичка кривична дела 1945. године било је 91% цивила, 1946. године – 90%,
1947. године – 79%, 1948. године – 34% и 1949. године – 38%. У периоду 1945–
1949. укупно је осуђено око 35.000 цивила. Пада у очи да је 96% свих политичких осуђеника пред војним судовима осуђено у периоду 1945–1953. година
33
34
35
36
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– чак 49.145, а само 2.032 током 1954–1976. Изузетно велик број „политичких“
осуђен је у периоду 1945–1947. година – скоро 40.000 (што се уклапа у изнете
пројекције о приближно 50.000 осуђених „политичких у ужем смислу“ пред свим
судовима само током 1945–46). На основу ових података реална је процена да је
у периоду 1945–1985. пред војним судовима у Југославији одговарало око 52.000
политичких криваца, а на територији Србије отприлике половина тог броја. До
почетка 1947. примат у суђењу политичких осуђеника имали су војни судови (који
су до јесени 1945. били и једини) осудивши за прве две године 35.000 лица (око
70% од свих осуђених пред војним судовима до 1985. године). Од 1947. војни
судови су политичке процесе све више препуштали цивилним судовима, који су
1947–1953. осудили више од 38.000 лица (75% свих осуђених пред цивилним
судовима до 1985. године).
О опадању броја политичких осуђеника 60-их година говори и податак
да је у КПЗ Забела примано свега десетак лица осуђених по глави Х КЗ, која је
претежно регулисала политичке деликте. Током 1965. примљено је 15, а следеће
године само 8 осуђеника. Укупан број осуђеника 1966. године износио је 1.708, са
великом флуктуацијом због кратких казни (чак 506 осуђено је на затворску казну
до годину дана).38 Извештај из овог завода за 1983. годину говори о осетном повећању броја политичких осуђеника почетком 80-их (албанска побуна). У то време
било их је већ 55, а забележен је и раст са 2,4% на 3,5% у затворској популацији
која је сада бројала 1.722. лица.39 У Митровици је удео политичких затвореника
био нешто већи будући да је овај затвор био традиционално намењен овој врсти
осуђеника, али је и овде приметно драстично опадање после 1955. године. Још је
израженији пад броја политичких осуђеника од 1986. Те године је у Забели забележен сличан број осуђених против основа самоуправног социјалистичког уређења
у мушком делу, али и значајан пад жена са 3,6% на 2,4% укупне популације. Највише је било осуђених за кривична дела, против живота и тела и против имовине,
саобраћајних преступника (чији број стално расте од краја од 50-их), против службене дужности, као и криминалних аката.40 Највећи пад и практично нестанак
политичких осуђеника уследио је крајем 80-их година (у контексту кризе комунизма и пада Берлинског зида, догађаја у Чехословачкој и Румунији...). Дошло је
до велике амнестије 1988/89, а затвор су напустили и најпознатији политички
осуђеници попут В. Дапчевића, М. Перовића, А. Демаћија и других тако да затворски извештај у КПД Забела за 1991. говори о свега 9 осуђеника за кривично
дело против социјалистичког уређења СФРЈ (махом Албанаца).41
Званична статистика такође бележи лагани нестанак пресуда за дела против друштвеног уређења и безбедности СФРЈ. Године 1988. оптужено је само
151, а осуђена 143 лица, 1989. –(328) 84, 1990. – (198) 64, 1991. – (52) 29; 1992.
оптужено је свега 7 а осуђено 5 лица, да би они затим готово нестали из статистичке евиденције.42
38
39
40
41
42

Архив КПЗ Забела, Годишњи извештај за 1983. годину.
Архив КПД Забела, Годишњи извештај за 1986. годину, 2–3.
Архив КПД Забела, Годишњи извештај за 1991. годину, 2–3.
Исто.
Статистички годишњак Југославије 1993, Београд 1993, 404–405.
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Сведочења бивших политичких осуђеника такође говоре о смањеном броју правих политичких затвореника. Михајло Михајлов и Рајко Катунац сложно
тврде да је у Забели током 60-их година на робији било свега око 50 политичких,
док се у Митровици њихов број просечно кретао око 150, осим 1972–73. године.
Тада је прилив био нешто повећан, између 10%–20% од укупног броја осуђеника,
рачунајући у политичке и оне које су завршили на робији више због клевете и
псовки, а мање због уверења или политичког деловања. Васпитач Ђокић из КПЗ
Ниш потврђује да су политички затвореници већ крајем 50-их година у Нишу
били малобројни (око 100 од 1.000 осуђеника). У контексту периода 1945–1951,
ове бројке показују да су степен слобода и интензитет политичке репресије после 1951. драстично опали и били усклађени са познатом Титовом максимом да
„непријатеља само треба клепити по ушима“.43
Адвокат Рајко Даниловић, у анализи судских политичких прогона после
Другог светског рата, такође примећује да је држава од успостављања једнопартијског монопола у кривичноправном смислу стално пооштравала и проширивала одговорност. Међутим, то не значи да је стално растао број прогоњених
политичких криваца, већ су све екстензивније законске одредбе политичких деликата давале могућност за прогон политичких увек када би режим то оценио
целисходним и када би се због спољних или унутрашњих разлога враћао политици чврсте руке. Нарочито после доношења либералног Кривичног законика
из 1951. и Четвртог пленума, као и новела КЗ-а из 1959. па све до 1967, казне за
политичке деликте су знатно ублажене.44 Међутим, после демонстрација 1968.
а још више након 1971. и Писма председника Председништва СКЈ и Извршног
бироа, (у време маспока у Хрватској) као и после 1980. и смрти Јосипа Броза,
политички прогон је поново значајно интензивиран а казне пооштрене. Број осуђених после 1951. драстично је опао (што показују и затворске статистике): од
2.300 током 1952. број политичких осуђеника смањен је на 450 у 1958. години.
Репресија је још више ослабила 60-их година, што се поклопило са структуралним променама у друштву – индустријализација, урбанизација (претеже урбано
становништво над сеоским), друштвена еманципација, приближавање Западу
(сусрет Тито – Кенеди итд.). У периоду 1960–1963. за кривична дела из главе Х
43
44

Сведочење Михајла Михајлова аутору, Београд 20. август 2008; В. Ђокић, Робијање
демократе, књижевника и академика Пекића, рукопис, 132.
Р. Даниловић, н. д., 107.
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Кривичног законика (касније главе ХV КЗ из 1977) осуђено је мање од 200 лица.
Овај процес треба повезати са комплементарним процесима – олакшаном емиграцијом (гастарбајтери), растом животног стандарда и са познатом појавом више
слободе – мање отпора – мање репресије. Такав тренд је настављен све до почетка 70-их година. До наглог пораста дошло је 1972–1976. године (уочи конференције КЕБС-а у Београду 1977. објављена је велика амнестија). Наступила је
кратка стагнација до 1980, да би уследио нови талас политичке репресије после
смрти Ј. Б. Тита па све до половине 80-их (нарочито на Косову – демонстрације
1981. и Босни и Херцеговини која је била изузетно осетљива на испољавање националне и верске нетрпељивости и нарушавање политике братства-јединства).
Режим је крајем 70-их година био осетљивији на неоибеовце. М. Перовић и В.
Дапчевић су процесуирани пред велику амнестију 1977. уочи конференције
КЕБС-а и држани у затвору све до краја 80-их, у време када су пуштени готово
сви познати политички осуђеници попут М. Михајлова, бивших четника-повратника Ђуровића и Врањешевића, затим Саве Банковића, Франца Миклавчича и
других. Режим се изгледа више плашио непријатеља који су потекли из сопствених редова и могли да добију евентуалну подршку СССР-а, са којим су крајем
70-их због авганистанске кризе односи поново затегнути. Генерално узев, од
револуционарне промене 1945. године кључне политичке сукобе, спољне и унутрашње турбуленције све до ратова у процесу распада Југославије 90-их година
пратила је изузетно појачана политичка репресија: 1949–1950, 1958, 1965, 1968,
1971–1972, 1981, 1991. године.45
Део политичких делинквената крио се у категорији осуђених за дела
против народне привреде.Њихов број је кулминирао у години доношења првог
петогодишњег плана када је осуђено укупно 47.126 лица, али је за само шест
година, до 1953, променом политичке климе опао на нешто више од 15.000.46
Процена је да у тој разлици, то јест сви осуђени преко 10.000–15.000 на годишњем нивоу, представљају осуђене у кампањи откупа и колективизације што је
према нашим прорачунима готово 100.000 у периоду 1947–1953. с тим да је још
најмање толико прошло затворе. Кампања колективизације и откупа, нарочито
интензивирани и насилна у време најжешћих сукоба са Информбироом, нагло
је прекинута. Пре југословенско-совјетског сукоба 1948. било је 638 сељачких
радних задруга да би 1950. њихов број достигао 6.913, а само три године касније, 1953, пао на 1.165. Само током 1949. основано је око 5.000 таквих сељачких
колектива, уз бруталну примену државне силе и принуде. Априла 1948. довршена је национализација ситне индустрије, хотела, биоскопа и другог, а откуп житарица је премашен за 32%, односно меса за чак 87%. Вредност добровољног рада
удвостручена је 1949. у односу на 1947. годину, да би већ 1950. године враћена
на почетни ниво, са тенденцијом смањивања. Одустајање од колективизације,
смањење па и укидање откупа, умањење вредности добровољног рада представљали су (уз ублажавање репресије на свим другим плановима) манифестације
заокрета и наговештај новог курса у спољној политици – одустајање од совјет45
46

Исто.
Исто.
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ског узора и покушај промовисања нове визије социјалистичког друштва, али су
значили и уступке режима, добровољне или изнуђене, за економске и политичке
аранжмане са западним демократијама.47 Током 60-их и 70-их година опадао је
број оптужених за ову врсту кривичних дела, док је удео политичких био маргиналан. До њиховог раста дошло је поново 80-их година.
Приликом анализе броја осуђених због привредних преступа (дијаграм
10) треба имати у виду и то да је либерализација друштва (медија, између осталог) нарочито после 1985. знатно допринела откривању многих привредних афера директора који су били под политичком заштитом за живота Ј. Броза Тита и
у периоду чврсте руке 70-их година. Повећање није било само плод слобода него и веће употребе фабрикованих или политички злоупотребљених привредних
афера како би се елиминисали политички противници (афера Агрокомерц 1987.
и друге). Са друге стране у време самоуправног социјализма, како због спољног
фактора тако и због домаћег јавног мњења, потреба за мимикријом и подземном репресијом била је већа нарочито 60-их и 70-их година после потписивања
и ратификовања разних међународних конвенција (до 1951. власт се на то није
много освртала), а политички прогон је налазио и „скривене путеве“. Ипак, ни
овом феномену не треба придавати неслућене размере. Као и у случају прогона
због привредних деликата, злоупотребе психијатрије и сличног ради се о врло
ограниченом броју случајева, нарочито на вишем државном нивоу. Постоје индиције да су појединим локалним партијским моћницима приликом обрачуна руке
биле одрешеније. Недоречености у законском санкционисању политичког деликта погодовале су произвољном тумачењу судија. Судови су често проглашавали
увреду председника месног одбора за кривично дело против народа и државе и
починиоцима изрицали казну од три године робије (како наводи А. Ранковић на
4. пленуму). Осим партијности судства и леве фразеологије приликом доношења пресуда, највећи проблем за демократизацију прилика представљала је самовоља УДБ-е и брзоплето лишавање слободе. Према подацима које је у реферату
о јачању правосуђа и законитости изнео А. Ранковић на 4. пленуму, одржаном
јуна 1951, током 1949. чак је у 47% случајева хапшења на нивоу Југославије било
неоправдано: 40% у Србији, 39% у Словенији, 51% у Босни и Херцеговини.48
Тачан број лица која су прошла кроз затворе није могуће утврдити. Осим
проблема скривања, у великом броју случајева (углавном до 1953. године) људи су држани по неколико месеци у притвору а да никад није дошло до судског
процеса. Знатан број је кажњаван тзв. административном казном, на вишемесечни затвор и принудни рад. Број лица држаних у вишемесечном притвору
без судског процеса у појединим периодима (по ослобођењу 1944–45, у време
кампање откупа и ИБ-а и др.) био је вишеструко већи од процесуираних, па се
укупан број лица који је прошао кроз затворе у годинама 1944–1953. по разним
основама може оквирно проценити и на 800.000 (званична статистика говори о
350.000 у периоду 1947–1953). Само по линији Информбироа наводно су ухапшена 55.663 лица од чега је осуђено 16.312, а кроз Голи оток је између 1949–1958.
47
48

Исто, 203.
Б. Петрановић, Р. Кончар, Р. Радоњић, Седнице ЦК КПЈ 1945–1952, 508–540, Ранковићев
реферат.
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прошло више од 11.000 затвореника. Према неким незваничним изворима, чак
и до 32.000.49 Око две трећине ухапшених ибеоваца били су Срби и Црногорци
(код последњих проценат ухапшених је био убедљиво највећи – чак 0,73% од
укупног становништва).
Број лица лишаваних слободе у Југославији због политичких ствари у
ширем смислу може се проценити на 500.0000 – 300.000 хапшених припадника
различитих слојева грађанског друштва који су опонирали или бар нису симпатисали нови режим, као и губитника у грађанском рату, 100.000 сељака који су
се противили колективизацији и откупу и више од 55.000 ухапшених по линији
ИБ-а. Од тога је у Србији било 250.00–300.000 таквих лица.50 Само у Србији током 1952. ухапшена је 59.501 (47%) особа, док је у Југославији исте године лишено слободе 131.208 лица.51 Моша Пијаде је у Савезној скупштини изјавио да
је полиција у Србији у раздобљу 1945–1953. године ухапсила 171.731 лице због
политичких ствари.52 Будући да је Србија учествовала у укупном броју становништва у Југославији са око 40%, а у броју ухапшених лица скоро половично,
отпор властима али и репресија државе на њеном тлу су изгледа били већи. За
разлику од броја ухапшених по политичкој линији број осуђених је много мањи.
Званична статистика у периоду 1947–1987. региструје око 52.000 политичких
осуђеника. Узимајући у обзир и прве две године за које недостају подаци, када
је осуђен највећи број „чистих политичких“ (махом пред војним судовима), број
би могао да досегне преко 100.000 осуђених лица у Југославији, а око половина тог броја била би очекивана за Србију. Треба рећи да су примат до почетка
1947. у суђењу политичких имали војни судови (који су већим делом 1945. били
и једини) осудивши за прве две године чак 35.000 лица (око 70% од свих осуђених пред војним судовима до 1985) док су цивилни од краја 1945. до 1947. према
нашој процени, а на основу тенденција из приближних година, осудили „само“
око 15.000 лица. Од 1947. политичке процесе све више преузимају и цивилни
судови који су само у периоду 1947–1953. осудили преко 38.000 лица (75% свих
осуђених пред цивилним судовима до 1985) а војни свега око 15.000. Цивилни
судови су у периоду 1954–1985. стекли још већи примат у овим врстама процеса осудивши више од 10.000. политичких осуђеника, док су војни процесуирали
свега око 2.500. Убедљиво највећи број статистички „чистих политичких“ осуђен
је до краја 1953. године – 90.000 лица (50.000 војни и 40.000 цивилни судови)
49
50

51

52

Дедијер наводи процене једног од бивших управника логора А. Раштегорца.– В. Дедијер, Нови прилози за биографију друга Тита, 474.
Према неким проценама истраживача, у Мађарској је 1948–1953. било око 700.000 осуђених, Чехословачкој 200.000, Румунији преко 500.000 док је кроз 86 радних логора у
Бугарској прошло око 187.000 људи.– S. Curtois, N. Verth, J. Pane, A. Packovski, K. Bartošek,
J. L. Margolin, Crna knjiga komunizma, 232.
М. Павловић, Српско село 1945–1952. Аутор даје процену од 100.000 ухапшених сељака
до 1953. Званична статистика осуђених у рубрици: „Кривична дела против друштвеног
уређења, кривична дела против угледа и части, слободе и права човека и грађанина, као
и кривична дела против народне привреде“ (међу којима се крије значајан број политичких), само у периоду 1947–1953. води готово 350.000 лица. – Статистички годишњак:
Југославија 1918–1988, Београд 1989, 431.
М. Лопушина, н. д., 67.
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што је готово 90% свих политички осуђених лица у послератном периоду. Посебан интензитет испољен је 1945–1947. када су само војни судови процесуирали
готово 40.000 политичких и преко 25.000 цивилних осуђеника – укупно 65.000,
или 65% од свих до 1985. У процењени број не улазе, осим лишених слободе и
живота у фарсичним процесима у дивљим чишћењима 1944–45. и касније, и „сакривени политички осуђеници“ због противљења привредним реформама (откуп),
што диспропорцију између државног и самоуправног социјализма по броју кажњених лица драматично увећава у корист првог. Број политичких осуђеника
у ширем смислу, преко 100.000 „чистих“, уз око 100.000 осуђених кулака, приватних предузетника и других „сакривених“ преступника, може се проценити
на више од 200.000 у периоду 1945–1985, а за Србију и више од половине тог
броја што је за 50% мање од свих хапшених.
Наведене бројке и процене укупног броја политичких осуђеника у време комунистичког режима Југославији, осим у периоду стаљинизма до 1951,
релативно су ниже према броју становника него у земљама Источног блока. То
је последица раног отклона од стаљинизма, значајне либерализације друштва у
периоду 1954–1968. и одсуства великих потреса и отпора попут демонстрација у
Мађарској и Пољској 1956. или Чехословачкој 1968. (маспок и протести из 1968.
су ипак недовољни!). Ако је у периоду до 1951. предњачила у многим друштвеним сферама па тако и у обрачуну са унутрашњим непријатељем, од те године
Југославија постаје узор либералног комунизма и процеса дестаљинизације. Поређења ради, Црна књига комунизма говори о 100 милиона жртава комунизма у
свету, од тога само милион жртава у Источној Европи, док се помиње чак милион политичких затвореника у комунистичком периоду у Румунији, Мађарској
700.000–800.000, Чехословачкој 200.000 у периоду 1948–1954. година. Бугарска
је у периоду 1945–1962. имала 187.000 политичких затвореника, док се у СССРу ради о популацији од више десетина милиона.53 Мора се истаћи да су овакве
53

Најобимније синтетичко дело и са највећим одјеком у јавности, које компаративно обрађује
комунистичку репресију на свим континентима са посебним акцентом на СССР и Источну
Европу, јесте Црна књига комунизма, (Париз 1997), групе аутора (С. Куртоа, Н. Вертх, К.
Бартошек, А. Пацковски, Ј. Л. Пане и Ј. Л. Марголин). Аутори таксативно набрајају различите облике репресије и жртве комунизма почев од бољшевичке Русије, преко средње и
југоисточне Европе, Кине, Северне Кореје, Вијетнама, Лаоса, Камбоџе, до земаља трећег
света (Латинске Америке, афрокомунизама у Етиопији, Анголи, Мозамбику, као и Авганистану). Позивајући се на различита истраживања и процене они долазе до бројке од
чак 100 милиона жртава комунизма у „кратком XX веку“ (од чега 65 милиона у Кини,
око 20 у СССР-у, Камбоџи – 2 мил., Северној Кореји – 2 мил., Источној Европи милион
итд.). Осим олаког заокруживања броја жртава постоји предоминантна оријентација
аутора на детерминацију и свођења злочина на идеолошко-политички фактор, свакако
од огромног значаја, али без улажења у социјалну предисторију, проблеме менталитета
и недемократске традиције, економске заосталости, улоге ратног и поратног окружења,
спољног фактора и других елемената који условљавају репресивност у једном друштву,
а која може бити само подстакнута тоталитарним карактером режима и ауторитарношћу
вође. Т. Куљић приговара ауторима да поистовећују комунизам и фашизам, сводећи га
на проблем броја жртава (утилитаристички) док се по њему мора ценити и шта је била
намера (кантовски), указујући на различитост појединих комунизама, проблематичан
термин класни геноцид (није се ишло на уништење као у фашизму, већ на наглу промену

Политичка репресија у Србији и Југославији 1944–1985

291

апроксимације крајње натегнуте и да тек треба да издрже суд времена, даљег и
продубљеног научног истраживања, прецизнију квантификацију после потпуног
отварања полицијско-безбедносних архивских фондова.
У одређивању броја политичких затвореника такође треба бити опрезан,
будући да су поједини судски процеси по мотивацији и циљевима били политички мада је прогон вршен по основу класичних кривичних дела, злоупотребом
неуропсихијатрије итд. У овом контексту јавља се проблем статистике и квалификације оваквих дела у тоталитарним системима. У Југославији је за ову врсту
деликта био одомаћен термин политички криминал. У овим истраживањима тешко је издвојити појаве обрачуна кланова и котерија у локалним срединама, где
се често радило о личним амбицијама и интересима моћних појединаца и група
које су користећи полицијско-судски апарат прогањали политичке противнике.
Многи политички осуђеници (ибеовци, кулаци и други) до 1953. били су у затворима а нису евидентирани нити суђени, услед чега званичне податке треба узети
са резервом и укалкулисати и ова лица.

Структура политичких осуђеника
На узорку у КПД Забела и делимично других затвора покушали смо да
уочимо промене у структури затвореника. Пре рата у Забели казне обично нису
издржавали политички кривци, који су робијали у Сремској Митровици, Лепоглави и Марибору. У Забелу су револуционарни комунисти слати само на краћи
период да би их режим разбио. У првим послератним годинама, због скучености
капацитета и огромног броја политичких затвореника, чинили су више од 80%
затворске популације.54 Структура политичких затвореника, хетерогена и променљива током година, била је одређена политичким тренутком, потребама револуције и касније самоуправног социјалистичког друштвеног развоја. Структура
затвореника указује и на највеће облике отпора и проблеме на које су револуционарне власти наилазиле у остваривању свог политичког концепта (тзв. репресија
према горе). Уочавамо да су међу затвореницима током 1945–1946. доминирали
дезертери, колаборационисти и јатаци преосталих четничких одметника. Знатан број људи осуђен је због непријатељске пропаганде, угрожавања друштвеног
поретка, шпијунаже у корист Запада и сличних дела против државе у времену
када се режим учвршћивао. Новина за 1947. годину био је повећан број осуђених
за илегалну емиграцију и привредну саботажу (година у којој је усвојен петогодишњи план). Коначно, 1949. година обележена је огромним порастом сељака – кукурузара55 услед интензивирања кампање колективизације и принудног откупа.

54
55

друштвене стратификације). С друге стране, указује на чињеницу да је комунизам и сам
еволуирао и често осуђивао своје тлачитеље. Није спорна, по Куљићу, већина чињеница
и квантификација, већ идеолошки приступ при уопштавању као и оцене својине као „природног права“. Т. Куљић, Критика Црне књиге комунизма, Социологија, бр. 4, Београд
2000, 388–399.
Архив КПЗ Забела, Матичне књиге затвореника II–VI.
Б. Пекић у сећањима из затвора наводи следећу типологију затворских осуђеника:
колаборационисти, непријатељи из грађанског рата, шпијуни, антикомунистичке организације, „кукурузари“, саботери (шпекуланти) и криминалци. – Б. Пекић, Године које
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Према статистици, само кроз Забелу у периоду 1945–1951. прошло је више од
15.000 кукурузара (скоро 40% од свих) и преко 9.000 кроз Сремску Митровицу.
После 1948. године у порасту је био број осуђеника због непријатељске пропаганде и шпијунаже, али овог пута више у корист СССР-а. Приликом тумачења
структуре затвореника, треба имати у виду да су највиђенији политички затвореници били резервисани за казниону у Сремској Митровици.
Од средине 60-их година у КПЗ Забелу су почели да пристижу робијаши новог кова осуђени за класичан криминал, злочине и неморално понашање
разних врста, саобраћајни преступници, представници новог поколења које је
све више било аполитично.56 По једном узорку, социјална структура половином
60-их била је следећа: радника 64, сељака 45, службеника 30, беземљаша 13; по
пореклу, из града 76 а са села 76 лица.57
Један извештај из половине 70-их година даје добар пресек врсте „политичког криминала“ у СФРЈ и његове дисперзије по републикама, односно
покрајинама. У питању су пре свега кривична дела против народа и државе из
главе Х КЗ. чл. 104 – оружана побуна, чл. 105 – шпијунажа и одавање државне
тајне (чл. 105а), 106 – контрареволуционарни напад на друштвено уређење, чл.
109 – учествовање у непријатељској активности, бекство ради непријатељске
делатности (чл. 109а), закључење уговора на штету Југославије, чл. 111 – организовање и пребацивање илегалних група и материјала, чл. 117 – стварање
завера и организовање против државе и народа, чл. 118 – непријатељска пропаганда, чл. 119 – изазивање расне, верске и националне мржње и нетрпељивости и помоћ при извршењу тог кривичног дела и коначно тешка дела против
народа и државе из чл. 120. Бројна су била и кривична дела из других поглавља КЗ, међу којима се такође крију политички осуђеници: ширење лажних
вести (292-а), чл. 174 – кривична дела против угледа земље, њених органа и
представника (нарочито бројна 1972. када је по овом члану осуђено чак 475 лица), илегалног бекства преко границе и помагање истог (чл. 303), које је било у
опадању јер се 70-их почело кажњавати као прекршај, избегавање војне обавезе (али не и војни бегунци).58
Нешто друкчију слику даје анализа распрострањености и других кривичних дела по републикама међу којима се крију политички делинквенти. Највише дела, чак 475, забележено је по члану 174, који се односио на кривична дела
против угледа земље, њених органа и представника. Од тога готово половина у
БиХ – 226, Хрватској – 137, Србији – 86. Кривичних дела ширења лажних вести
(чл. 292) било је највише у Хрватској 26, у Србији 13 и Босни и Херцеговини
10. Илегалних пребега преко границе је, разумљиво, било највише у Словенији
(95), где су готово сва и забележена. Посматрано по републикама највише поли-

56
57
58

су појели скакавци III, 153–165; Аудио документ: Интервју Драгог Стојадиновића Бориславу Пекићу, Лондон 1974.
Сведочење Михајла Михајлова аутору Београд, 5. октобар 2007; Р. Катунац, Погледај господе на другу страну, Наша реч, Њујорк 1978, 59, 73, 150–151.
Архив КПЗ Забела, Годишњи извештај за 1966. годину.
АЈ, Председништво СФРЈ, 803-фсц. 609, 03–07. стр. пов. 1973, Комисија за помиловање,
Извештај о осуђеним и предлогу амнестије за политичке делинквенте, 25. септембар 1973.
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тичких деликата било је у Хрватској 610 (40% свих), па у Босни и Херцеговини
526, Словенији 146, Србији 142, Македонији 16 и Црној Гори 15. Према критеријуму броја становника редослед би био исти, с тим што би прве три републике
добиле још више на изражају у односу на Србију. Укратко, током 1972. национална нетрпељивост била је најизраженија у Хрватској, друштвено уређење (као
и функционери државе) највише је нападано у Босни и Херцеговини, а у Словенији се највише бежало преко границе и избегавало служење војног рока. Као и
у категорији дела против народа и државе, зачуђујуће је мали број деликата на
Косову (свега 5) с обзиром на сталне међунационалне и политичке тензије (што
се делимично може објаснити новим либералнијим курсом према Албанцима
после пада Александра Ранковића).
У структури кривичних дела током 1972. највише је било распиривања
националне и верске нетрпељивости – око 600 (чл. 119), затим вређања државних органа и представника – 475 (чл. 174), бекства преко границе 99 (чл. 303) и
ширења лажних вести 61 деликт (292). У ширем смислу, политичких деликата
током 1972. било је око 1.450, што је врх досегнут у самоуправном социјализму,
барем у званичној статистици. Број увреда државних органа и представника
стално је растао, тако да су 1963–1972. регистрована 2.352 случаја, али је њихов
број у односу на 1963. више него учетворостручен. У порасту је било ширење
лажних вести (око шест пута) и дела непријатељске пропаганде. Бекства преко
границе су опадала – са 334 током 1961. године на само 99 деликата 1972, али је
то последица и чињенице да су тада третирана више прекршајно.59
Поређења ради, делегација функционера различитих КПЗ-а у Југославији која је посетила Пољску утврдила је следећу структуру осуђених лица. Од
160.000 укупно осуђених или 0,5% од 32 милиона становника било је: 37.000 за
дела против друштвене имовине; 34.000 против приватне имовине; 24.000 против живота и тела; 10.000 за лакше телесне повреде; 14. 000 за супротстављање
органима власти; 1.000 клевете и увреде.60
Политички осуђеници, којих у Пољској званично није било, највише се
крију у категорији клевета и увреда и супротстављање органима власти. Процена
је да се њихов број у пољским затворима кретао до 10.000. Број од 10.000 (око 6%)
политичких осуђеника на 160. 000 укупно осуђених на годишњем нивоу релативно је био нешто већи него у Југославији. У СФРЈ је према званичној статистици
током шесте и седме деценије прошлог века годишње било 100.000–120.000 осуђених лица на 20 милиона становника (0,5–0,6%), док се годишњи број политичких осуђеника кретао 500–700 током шездесетих година до највише 1.500–2.000
раних седамдесетих, тј. 0,5–2 % свих осуђених или 5% свих кривично осуђених
на казну затвора.61 Уочљива је и разлика у структури политичког криминала у
две земље. У Пољској је било дела клевета и увреда државних функционера, али
59
60
61

Исто.
М. Совиљ, Извештај с пута у Пољску, 8. октобар 1974, Архив КПЗ Забела – Пожаревац.
Статистички годишњак: Југославија 1918–1988, 429, 433. У недемократском друштву
увек се може сумњати у званичну статистику, јер је она по правилу и средство пропаганде. Знатан број осуђених свакако се крије и у категорији осуђених за привредне деликте или кажњених за клевету и увреду.
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је изостала специфична појава за мултиетничке средине какве су биле Србија и
Југославији: осетљивост и увреде на рачун националне и верске припадности,
нарочито бројне у БиХ и Хрватској. Структура политичког криминала у Србији и Југославији 70-их и 80-их као да је наговештавала националну хистерију и
драматичан расплет југословенске кризе деведесетих година. Посматрано из ове
перспективе логично је да су већ током 70-их дисиденти попут Милована Ђиласа, Михајла Михајлова, Добрице Ћосића, Драгомира Олујића и других, имајући
кроз слободне дискусије у дисидентским круговима увид у стање духа по републикама (пре свега у Србији и Хрватској), као и у начин решавања нагомиланих
друштвених проблема, у својим интервјуима предсказивали трагичан расплет
југословенске кризе и дезинтеграцију државе.62
У погледу националне структуре политичких осуђеника постоје значајне флуктуације. Одмах после рата на удару су у највећој мери били Срби–монархисти, или национално оријентисани Хрвати. Међу ибеовцима огромну већину чинили су Срби и нарочито Црногорци (заједно и до 2/3). До 1966. и пада
Ранковића, током 50-их и прве половине 60-их година, релативно је био велики
број национално оријентисаних Албанаца (Призренски процес, две групе Адема
Демаћија 1958. и 1962, многи други). Према појединим наводима у КПД Ниш
почетком 50-их година, пре изградње КПД у Истоку на Косову, од око 3.000 осуђеника чак трећина су били Албанци са Косова, разни политички затвореници,
махом бивши балисти, али и доста осуђених због крвне освете.63 Из наведених
статистичких података произилази да су 70-их година примат у категорији политичких затвореника имали Хрвати (ако узмемо да су чинили бар трећину политичких осуђеника БиХ због симетрије). Њихово учешће је значајно веће од 50%
свих, док је режим према Албанцима био релативно ублажен до њихове побуне
1981. године.
Према Раделићу и Биланџићу, само у новембру 1971. у Хрватској је поднето 837 прекршајних и 358 кривичних пријава за дела против народа и државе.
Током 1972–73. општински судови у Хрватској осудили су чак 2.000 лица за политички деликт (којима треба додати и број прекршајно осуђених). Поређења ради,
у периоду 1961–1971. за иста дела осуђено је свега 400 лица. Према подацима
тужилаштва у периоду 1969–1971. извршено је чак 1.449 кривичних дела против
народа и државе, а само у првој половини 1972. евидентирано је 3.606 (од чега
готово 60% у Хрватској и 25% у БиХ где је такође натпропорционално учешће
Хрвата).64 За три године са државних положаја смењено је око 5.000 државних
и партијских функционера. Спомиње се податак да је из партије искључено или
је само напустило 60–70% функционера КП Хрватске. У периоду 1970–1973. из
62
63
64

M. Mihajlov, We will Have a Blood Bath, Newsweek, July 31, 1978, 48. Сведочење Драгомира
Олујића аутору, дато 12. септембра 2008. у Београду.
В. Ђокић, Робијање демократе, књижевника и академика Пекића, рукопис, 98 и 124.
Ј. Б. Тито је седници Председништва СКЈ у Карађорђеву 2. новембра 1971. изрекао чувену
и често цитирану фразу ,,судије се не требају држати закона као пијан плота“. Хапшења су се одвијала у две фазе: прво би политичко-партијска тела утврђивала кривицу
и после тога су утврђивани докази; Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 145–1991, 458–461;
D. Bilandžić, Hrvatska moderna povjest, 656.
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КПХ је искључивано 10.000–12.000 (1972) чланова годишње, а до 1974. партија
је очишћена од 45.000 чланова. У исто време није опао пријем у партију (осим
за 10.000 током 1972), који је просечно износио 215.000 чланова годишње. Национална структура такође није измењена.65
Осамдесетих година у категорији политичких затвореника ситуација
се из корена променила, будући да су после побуне 1981. године примат готово
потпуно преузели Албанци. Према извесним наводима, после смрти Јосипа Броза током 80-их година годишње је било око 500 политичких затвореника, махом
Албанаца. Према званичним подацима од марта 1981. до краја 1983. ухапшено
је и осуђено 658 Албанаца због „иредентистичке делатности“, док је око 2.000
прекршајно кажњено (затвором до 60 дана). Откривене су 72 илегалне организације са више од 1.000 чланова, а такав тренд настављен је следећих година.66 Половином 80-их година у Србији су 90–95% свих политичких затвореника чинили
Албанци. Само у периоду 1981–1986. осуђено је 7.900 Албанаца по политичкој
линији.67 Помиње се и податак од око 50.000 људи који су током осме деценије
привођени на информативне разговоре у СУП или су на други начин надзирани. После побуне на Косову 1981. Савезни секретаријат за управу и правосуђе
донео је одлуку да политичке затворенике Албанце размести по свим затворима
Југославије, како би се што мање концентрисали. Тако је Демаћи, као „албански
поглавица“, како су га затворски васпитачи називали у извештајима, трећи мандат у затвору служио у Лепоглави.68
Према званичним статистикама, највећи идеолошки и политички непријатељи државе и партије 70-их били су Хрвати и 80-их година Албанци. Главни
захтев хрватских и албанских дисидентских кругова био је национална слобода
и равноправност (захтев за републиком или независном државом), а мање људске и грађанске слободе и демократизација друштва за коју се залагала огромна
мањина у дисидентском фронту махом из Србије и тзв. београдског круга.69 Као
што су већину међу стаљинистима – етатистима до 1953. чинили Срби и Црногорци тако су већину осуђеника анархолиберала, националиста-конфедералиста (сепаратиста) 70-их и 80-их година чинили Хрвати и Албанци.
За одређивање социјалне структуре политичких осуђеника у Југославији недостају дубља истраживања, али је на први поглед уочљиво да су међу
дисидентима и политичким осуђеницима доминирали млађи представници културне елите (књижевници, режисери, ређе глумци), а затим научне елите махом
хуманистичких наука (правници, филозофи социолози...). Највећи је ипак удео
студената (пре свега друштвених наука – социологије, филозофије, политикологије), затим адвоката, свештеника, ређе економиста и других. Сељачке и радничке
масе (за разлику од Пољске и Источне Немачке), осим ретких изузетака, држале
65
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Z. Radelić, n. d., 361; K. Spehnjak, Disidenti, opozicija, otpor – Hrvatska u Jugoslaviji, Časopis za suvremenu povijest, 2–2007, Zagreb 2007.
Р. Даниловић, Употреба непријатеља, Београд 2002, 107,
Исто, 156.
Исто, 107, 264.
Добар приказ раскола унутар дисидентског фронта крајем 80-их видети у: Ј. Драговић
Сосо, Спасиоци нације, Београд 2006.
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су се резервисано па и незаинтересовано за политичка кретања. Као и код дисидената, међу побуњеним студентима у Београду и Загребу постојале су значајне разлике у приоритетима и циљевима. Док су хрватски студенти у Загребу и
нарочито албански у Приштини на протестима истицали националну слободу,
аутономију и независност, дотле је у Београду па и Љубљани све до краја 80-их
тежиште било на социјалној правди и грађанским слободама.70

Казнена политика
Један од релевантних параметара за одређивање интензитета репресије
у друштву јесте казнена политика и број судски изречених смртних казни (али и
вансудских ликвидација) у одређеном периоду. Иако је и у овој области проблем
утврдити потпуно егзактне податке (нарочито за посматрани период), постоје
истраживања и статистички подаци које указују на извесне тенденције.
Поређења ради у Краљевини СХС смртна казна се могла изрећи за 47
кривичних дела, од тога за 24 у ратном стању. У периоду 1922−1937. изрицано
је просечно 19 смртних казни годишње (30% због политичких деликата, пре
свега комуниста). У истом периоду изречено је 298 смртних казни (готово 100
за политичке деликте). Највише их је било у периоду 1922−1925, по слому „црвеног терора“ (како је власт назвала терористичке атаке комуниста) − чак 122
(40% свих смртних казни у међуратном периоду).71 Осим једног изузетка, смртне казне су изречене за деликте из Кривичног законика, а не за оне које је предвиђао рестриктиван Закон о заштити јавне безбедности донет 1929. године.
Док се број смртних казни за обична кривична дела кретао у оквиру европског
просека, 30% смртних казни за политичке деликте било је далеко изнад просека
у земљама западне демократије. У САД, које свакако у том погледу не важе за
либералну земљу, у периоду 1930−1939. изречено је око 170 смртних казни, а у
истом раздобљу у Југославији чак 70 на десет пута мањи број становника.72 За
сузбијања екстремних превратничких покрета 1929. формиран је Државни суд
за заштиту државе, надлежан за кривце по допуњеном Закону о заштити државе на целој територији Краљевине Југославије. Само у току 1929. на адресу
суда стигла је 2.241 пријава локалних власти. На овим процесима често се судило само због чланства у КПЈ или СКОЈ-у. С друге стране, пред Државним судом
за заштиту државе нашао се релативно мали број политичких првака. Суђено је
само Влатку Мачеку и Драгољубу Јовановићу, при чему су обојица на првом суђењу ослобођена.73 Режим судских казни ипак је био изразито пооштрен: група
скојеваца Александра Ранковића осуђена је због чланства у СКОЈ-у на затвор
између 5 и 15 година. Судило се и за оно што није потпадало под удар закона до
1929. године. Према једном сумарном прегледу, у периоду од 6. јануара 1929.
до 10. новембра 1938. одржана су 134 процеса. Од 1.459 оптужених осуђено је
70
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Ј. Драговић Сосо, Спасиоци нација.
Иван Јанковић, Смрт у присуству власти, Београд 1985, 170.
Исто.
I. Dobrivojević, Represija u vreme diktature kralja Aleksandra, Beograd 2006, 329.
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970. Пред редовним судовима одржано је 567 процеса са 2.281 оптуженим и 722
осуђена.74 Иако је било притисака извршне власти над судском, судови су се у
суштини држали општеприхваћених либералних начела: Nullum crimen sine lege
nula poena suine lege, тј. кривично дело као и казна морали су бити предвиђени
законом. Оптужнице и пресуде квалификовале су КПЈ као антидржавну и превратничку организацију, поистовећену са анархизмом и тероризмом. Од свих
ухапшених око 65% чинили су студенти, јер је Универзитет био јако упориште
левичарских идеја. Постојали су и специјални радно-васпитни логори за преваспитавање студената (Вишеград, Билећа и други). Највећа репресија полиције
испољена је у демонстрацијама 1936. и 1937. године, а посебно 14. децембра
1939. када је погинуло троје студената.
Број смртних казни у Краљевини СХС/ Југославији 1922–1937
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
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6. Однос броја смртних казни за политичке и остале деликте 1929–1937

Кривично законодавство Краљевине Југославије познавало је и друге олакшице за издржавање казне политичких осуђеника. У посебном пропису Основа
за распоређивање осуђеника у поједине казнене заводе предвиђени су заводи и
просторије са посебним олакшицама, чак су нарочито издвојени изразом kustodia honesta. Политички затвореници су били привилеговани, јер су они „само
друкчије мислећи противници етичке, верске или политичке власти које држава
у циљу одржања сме укорити, али не сме с њима поступати као да их жели укротити, поправити или елиминисати“. На тај начин су потпуно разликовани од неполитичких делинквената, имали су погодније услове, честе посете, могућности
за интелектуални рад (нпр. Моша Пијаде је на робији превео Марксов Капитал
и сликао), и друге подобности о којима су осуђеници за криминалне деликте могли само да сањају. За разлику од послератног периода када се од криминалаца
често могло чути: „Немој мене с њим, он је политички!“, на примедбу Драгољуба Јовановића, после осуде 1947, кога је стицајем околности познавао са робије
у предратној Југославији, како су услови робијања тада били неупоредиво бољи,
Пијаде је смирено одговорио: „Е, зато је и пропала!“75
74
75

К. Николић, Комунисти у Краљевини Југославији, Београд 2000, 145.
Д. Јовановић, Људи, људи..., Београд 1974, 174. И поред тога што се више стотина
комуниста, усташа и других проглашених државним непријатељима нашло у затворима
(по неким изворима убијено је више од 200 у међуратном периоду), број политичких затвореника и стање људских права, као и услови у затворима, неупоредиви су са стањем у
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Дивља чишћења 1944–1945. Причу о смртној казни, нажалост, немогуће је употпунити егзактним подацима о броју стрељаних без одлуке суда, пре
свега у време успостављања револуционарне власти у Србији 1944–45. Данас
је немогуће доћи до прецизнијих бројки оних који су страдали као жртве ове фазе револуције или освете ослободилаца, јер не постоје или нису доступни писани трагови, а све се збивало у време када оружје на фронтовима још није било
утихнуло. Процене дате на основу ретких архивских докумената, изјава живих
актера, сведока и жртава, на страницама разнородне литературе и публицистике,
врло се разликују. И страни и домаћи истраживачи износе контроверзне процене о броју жртава дивљег чишћења у Југославији – од десетину хиљада до преко
200.000. Гроф Николај Толстој наводи број од невероватних 350.000 лица убијених 1944–45. у Југославији. Мајкл Лиз, британски историчар наклоњен Д. Михаиловићу, процењује број на 250.000 жртава у Југославији и 100.000 у Србији.
Др Љубо Сирц, професор политичке економије на Глазговском универзитету и
директор Центра за проучавање комунистичких економија, који је и сам био у
партизанима, процењује жртве током 1944–1945. чак на 300.000 лица. За разлику од њих М. Вилер, кога је Британски секретаријат именовао службеним историчарем за деловање СОЕ у Југославији, износи много умеренију процену од
40.000 у целој Југославији, а Меклејн у својим мемоарима наводи нешто преко
2.000 у Београду.76

76

послератном периоду. Стога се ипак може закључити да се радило о држави мање-више
ограничене демократије (осим кратког периода монархистичке диктатуре), упоредиве у
том смислу са државама региона и европским демократијама, али далеко од тоталитарних нацистичко-фашистичких и стаљинистичких система. Љ. Бавцон, н. д., 66.
Николај Толстој, Министар и масакри, Лондон 1991; М. Лиз, Силовање Србије, Београд
1994, 334; M. Viler, Yugoslav Matters to the West, The Daily Telegraph, London, March 9, 1991.
Разликују се и процене броја жртава крвавог пролећа 1945. над изрученим заробљеницима
у Словенији. Док број жртава масакра на Кочевју, Тахорју и Камничкој шуми маја 1945. и
по завршетку рата (словеначких домобрана, српских добровољаца, црногорских четника,
више десетина православних свештеника на челу са митрополитом Јоаникијем) истраживачи мање-више сложно процењују на 20.000– 30.000, дотле се не слажу у процени
броја жртава усташа код Блајбурга. Д. Биланџић, хрватски историчар, износи процену о
чак 200.000 усташа, коју подржава и љотићевски емигрант из Кливленда Б. Карапанџић.
Умеренији је М. Лиз који пише о 60.000–80.000, што је цифра која се најчешће сусреће
у литератури. Британски капетан Томпсон наводи да је снагама ЈА изручено 26.339 особа, од тога 7.716 четника и љотићеваца. Према исказу сведока, као главни протагонисти
масовних одмазди у околини Трбовља, Похорја, Камника, Постојне, Блајбурга и другде
помињу се: мајор Сима Дубајић, командант III армије Коста Нађ, пуковник КНОЈ-а Јово
Капичић, генерал Пеко Дапчевић, генерал Петар Драпшин, С. Пенезић, А. Ранковић и
други. М. Баста и К. Нађ признају само да је било више хиљада изручених, али не и шта
се са њима десило. Ђилас каже да је стрељано више од 20.00 али мање од 30.000 људи.
В. Жерјавић наводи да је током Другог светског рата погинуло 209.000 колаборатера и
квислинга. МУП ФНРЈ је почетком 1949. саопштио да је у завршној фази рата заробљено
221.287 окупаторских и 120.158 квислиншких војника. Словеначка државна комисија и
специјално одељење у МУП-у евидентирали су око 400 локација на којима су вршене масовне егзекуције, док се број ликвидираних процењује на више од 100.000. У Хрватској је
стицајем различитих околности (опортунизам, масовна усташка емиграција, релативно
кратак период ратног стања...) револуционарно чишћење било нешто мањег интензитета.
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Нејасно је на основу којих извора и истраживања су саопштаване ове
процене, тако да је лицитација бројева жртава комунизма у Србији у многоме
била одређена супротстављеним идеолошким погледима истраживача будући да
су у питању велики бројеви и тешко проверљиви наводи. В. Ђуретић је, не наводећи изворе, проценио жртве црвеног терора на преко 100. 000. Најсвеобухватније публицистичко истраживање о овој теми, са стотинама анкетираних актера,
жртава и сведока широм Србије, спровео је прочетнички часопис Погледи 1991.
У том смислу посебно је значајна депеша А. Ранковића ОЗН-и за Хрватску од 15. маја
1945. у којој се каже: „Ваш рад у Загребу је незадовољавајући. За 10 дана у ослобођеном
Загребу стрељано је само 200 бандита. Радите супротно од наших наређења јер смо
рекли да радите брзо и енергично и да све свршите у првим данима“. Други допис ОЗНе изражава незадовољство радом Војног суда бјеловарског подручја, јер за месец дана
није изрекао ниједну смртну казну. На територији VI корпуса у периоду 15. новембра
1944–1. јануара 1945. ликвидирано је „само“ 215 народних непријатеља укључујући и
домобранске официре. Стево Крајачић је, према изворима ОЗН-е, на састанку начелника и руководства крајем јула 1945. такође упозорио: „Другови, престаните коначно с ликвидацијом! Не зато што ја жалим непријатеља, ја не жалим ни мога оца, него зато што
се у народу кује, рује. Ми морамо настојати да нађемо нов начин са којим ћемо исте непријатеље одстранити. Ми сада имамо војне судове и суд националне части.“ – Dokumenti
– partizanska i komunistička represija u Hrvatskoj, Zapisnik s prvog savjetovanja načelnika
I rukovoditelja OZN-e za Hrvatsku, o upućivanju Nemaca-folksdojčera koji se vraćaju u logore, o likvidacijama, o slabom radu sudova, o OZN-i kao pomoćnom organu komunističke
partije, 234–236. – Престанак ликвидација без суда, дакле, објашњаван је не чињеницом
да је то злочин или разлозима хуманости, већ узнемиреношћу у народу и уским партијским интересима. Индикативно је да је и Ђилас у својим мемоарима слично упозорење
ставио у уста самог Тита који је наводно у јесен 1945. на Политбироу КПЈ тражио исто.
Не улазећи у истинитост ових навода, тек од друге половине 1945. ликвидације без суда
полако постају реткост, а државно-партијска репресија се углавном институционализује.
Публиковани документи, осим навода да се све дешавало у режији и са знањем ОЗН-е,
потврђују масовну праксу преласка домобрана у партизанске јединице. На бази скоро
објављене грађе могуће је идентификовати око 6.800 убијених војника и цивила, при
том не узимајући у обзир неодређене наводе о ликвидацијама и стрељања према судским пресудама. На основу сачуваних пресуда само у Хрватској судови су до августа
1945. изрекли око 5.200 осуда, а од тога више од 1.500 (скоро 30%) на смрт. Наводи се
да је током рата погинуло 65.600 партизана од којих готово 30.000 Срба (70% више у
односу на удео у друштвеној структури) и 52.500 војника НДХ. Иво Банац пак тврди да
је само у Загребу после успостављања комунистичке власти ликвидирано 5.000 лица и
то највише у подсљеменској зони. Други извори говоре о чак 16.000 ухапшених, од којих
је већи део ликвидиран на подручју Максимирске шуме; Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji
1945–1991, od zajedništva do razlaza, 46 i 251; D. Bilandžić, Moderna hrvatska povjest, 187;
Б. Карапанџић, Југословенско крваво пролеће, Београд 2001; М. Лиз, н. д., 334; Борба, 9.
фебруар 1945; В. Жерјавић, н. д. Др Павле Милошевић наводи низ сведочења преживелих
из масакра у Словенији, Приватна архива П. Милошевића, Масакр антикомунистичких
јединица у Словенији 1945, М. Ђилас, Власт; Рибичич оптужен за геноцид над домобранима, 25. мај 2005. Б92, Бета. Међу убијеним код Зиданог Моста налазио се и брат
Светозара Вукмановића Темпа – Лука са 73 свештеника СПЦ, који су ликвидирани маја
1945. – С. Вукмановић, н. д., 56; Depeša Vrhovnog štaba JA – A. Rankovića upućena OZN-i
za Hrvatsku, Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944–1946, Dokumenti, 113; Isto, 46 i 73–87; I. Banac, Antifašizam bez antikomunizma ne može biti demokratski
stav, Večernji list, 8. septembar 2007; М. Видовић, The Fate of Titos Prisoners of War, Human
Rights in Yugoslavia, Los Angeles 1986, 107.
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године. Укупан број жртава процењен је на 150.000 само у Србији, а дата је и
процена на основу тешко проверљивих и не увек поузданих сведочења за поједине градове (Београд – 10.000, Пожаревац – 2.800, Ужице – 3.000, Ниш – 12.000,
Зајечар – 8.000, Ваљево – 4.000, Аранђеловац – 3.600, Горњи Милановац – 800,
Чачак – 1.500). Контроверзни публициста, близак обавештајним структурама,
М. Лопушина у књизи о ОЗН-и Убиј ближњег свог процењује да је ОЗН-а у Србији ликвидирала више од 50.000 лица. С. Мирковић, један од актера и бивши
високи војни функционер, изјавио је у ТВ емисији да број није већи од 10.000
у Србији и да се ради углавном о људима који су „одговорни за ратне злочине и
издајницима“;уз то, по њему је вођено 2.000–3.000 судских процеса. Историчар
Ђ. Родић смело тврди да је у Србији, према њему расположивим подацима, осуђено 652, а стрељано само 225 лица. Млади истраживач Г. Давидовић објавио
је 6.667 имена страдалих лица у Чачку и околини у периоду 1941–1958, од чега
преко 2.300 после октобра 1944. Удружење политичких затвореника и жртава
комунистичког режима изнело је процене од чак 150.000 у Србији и Црној Гори,
а више од 20.000 у Београду до половине 1945. године. Анкетни одбор скупштине
Војводине према непотпуним подацима избројао је преко 63.000 лица страдалих
у периоду 1941–1945, од тога око 16.000 после октобра 1944.77
М. Трешњић, високи функционер ОЗН-е и начелник X кварта у Београду, учесник у ликвидацији народних непријатеља, у изјави за часопис Круг наводи да је на основу искуства из његовог кварта (где је ликвидирано преко 800
лица) број жртава дивљег чишћења у Београду готово 10.000, а у Србији више
од 30.000. Демографи В. Жерјавића и Б. Кочовића су проценили да је само српских жртава по ослобођењу у Београду било око 10.000, а у Србији нешто више од 10.000. Ознаш Бата Томашевић, учесник у ослобађању Београда, тврди
да је по његовој процени у Београду ликвидирано нешто мање од 7.000 лица. М.
Портман, консултујући многобројне изворе и процене, закључује да је најприближнији број жртава у политичким обрачунима 1944–1950. у Југославији око
180.000, од чега у Србији 75.000 и то Срба око 20.000 (10.000 само у Београду),
као и 50.000 немачких и 5.000 мађарских цивила. Портман наводи и да је било
3.000 легално погубљених.78
Постоје индиције да је у Југославији број жртава револуционарног терора
непосредно после победе над фашизмом релативно већи него у другим земљама
Источне Европе, будући да је био условљен изразитим националним противречностима, великим жртвама и злочинима у рату, снажним и супротстављеним по77

78

Партизански злочини у Србији 1944–1945, Погледи, бр. 2, 1991; М. Лопушина, н. д., 126;
ТВ емисија Утисак недеље, Студио Б, 21. јануар 2003, Изјава Стевана Мирковића, Подаци Удружења политичких затвореника и жртава комунистичког режима; Фантомске
цифре, Политика, 2. септембар 2003; Г. Давидовић, Затамњена прошлост III, Чачак 2004,
462; Погледи, специјално издање, бр. 1, 2004; Анкетни одбор Скупштине Војводине за
утврђивање истине о страдању становништва 1941–1945, 2005.
Интервју М. Трешњића – Ослобођење Дедиња, Круг, бр. 8, 1999; М. Лопушина, н. д.,
119; И. Јанковић, Смрт у присуству власти, 195; M. Portman, Communist Relatiation and
Persecution…, Tokovi istorije, br. 1–2, Beograd 2004, 74; V. Žerjavić, Demografski i ratni
gubici Hrvatske u Drugom svetskom ratu i poraću, ČSP, br. 3, Zagreb 1995.
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кретима отпора, крвавим грађанским ратом као и јаким снагама колаборације.
Не треба занемарити да се овај процес одвијао док се на тлу Југославије, па и
Србије, још увек водио рат против фашизма, док су одјекивали плутони са Сремског фронта и гоњене снаге пораженог непријатеља у грађанском рату, па је ратна психологија и атмосфера подгревала осветничке и репресивне апетите код
снага револуције и антифашизма. Сасвим друго је питање колико је међу њима
било стварних ратних злочинаца и колаборациониста, нарочито оних који су заслуживали смртну казну, али је сигурно да огромна већина чак и по признању
самих актера није заслуживала смрт. Тачније процене дивљег чишћења, ако су
уопште и могуће, морале би сачекати отварање релевантних полицијско-безбедносних архива. Мада је процене незахвално давати, на основу вишегодишњег истраживања и увидом у стање на терену, где се по селима број страдалих најчешће
кретао 5–20 (највише 40), варошицама (нпр. Смедеревска Паланка) до стотину
и градовима (Шабац) до хиљаду а у највећим (Београд, Ниш..) и више хиљада,
и ако се узму у обзир жртве колективне освете и различитог терора над немачком (око 35.000), мађарском (5.000–6.000) и албанском мањином (више хиљада)
– број жртава различитог терора по ослобођењу Србије током 1944–1945. не би
могао бити пуно мањи од 70.000–80.000 (у Београду до 10.000) а у целој Југославији од 180.000 лица. Званичан попис који је спроведен уз учешће борачких
организација 1964. утврдио је 147.000 ратних жртава у целој Србији, док прорачун Б. Кочовића говори о 227.000. У тој разлици треба највероватније тражити
многе непописане жртве терора после ослобођења Србије. На тај начин ако се
уврсте и страдања на Сремском фронту, узимајући у обзир наше процене жртава дивљег чишћења и процене укупних ратних жртава Б. Кочовића од 227.000 за
целу Србију, долази се до закључка да је око 30% свих ратних жртава у Србији
страдало после октобра 1944. На нивоу Југославије – 15–20% (односно, 180.000
од око милион). По тој статистици смрти, жртве поратних партизанских чистки
налазе се по броју одмах иза усташких жртава и раме уз раме са немачким – с
тим да су на Косову жртве у огромној већини били Албанци, у ужој Србији Срби-некомунисти, а у Војводини Немци.79 У поређењу броја жртава овог терора
са суседном Бугарском, где је у првим годинама стрељано између 18.000–30.000
лица, у Србији је број више него двоструко већи. Главни разлог (не и једини!)
јесте велики број домаћих Немаца и Мађара који су колективно кажњени или је
над њима вршена одмазда, чега у Бугарској није могло бити у тој мери.80 Колики је број међу вансудски ликвидираним стварно невин, или је казна примерена
делу, сасвим је друго питање.
79

80

Душан Вручинић, Демографски губици Србије проузроковани ратовима у XX веку, Београд 2007; V. Žerjavić, Demografski i ratni gubici Hrvatske u Drugom svetskom ratu i porazu,
ČSP, br. 3, Zagreb 1995; Б. Кочовић, Демографски губици у Другом светском рату, Лондон
1985. Истраживање Немање Девића из Смедеревске Паланке, Н. Девић, Истина под
кључем, Београд 2008. Више о дивљим чишћењима и облицима репресије: С. Цветковић,
Између српа и чекића, Београд 2006.
Љ. Огњанов, Државно политическа система на Блгарија 1944–1948, Софија 1993,
26–27.
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Судски кажњени смртном казном представљају убедљиву мањину према броју укупно ликвидираних у периоду 1945–1951, по извесним проценама чак
мање од 5% свих кажњених смртном казном. Интерни подаци генерала Мaрка
Калођере броје 5.484 осуђена на смрт током 1945. од војних судова у Југославији – од укупно 6.685 осуђених на смрт до 1976. године. У монографији о смртној
казни у Југославији Иван Јанковић, на основу објављених пресуда, процењује
њихов број само за период 1944–1945. на 4.500–5.000. Политика је од октобра
1944. до јула 1951. донела вести о 1.657 изречених смртних казни због колаборације и ратних злочина, а само током 1944–1945. око 1.000. По његовом мишљењу,
штампа је публиковала само до 20% оваквих пресуда. У дневном листу Политика у периоду 1945–1953. објављен је број од 1627 смртних пресуда. 81
Према подацима званичне судске статистике, 1949. године пресуђено је
180 смртних казни,82 а Политика је донела вест само о 29 (16%). Још је већа несразмера у објављивању извршења смртних казни, што је пре свега зависило од
политичког тренутка и потребе. Непосредно после ослобођења уз сваку вест да
је изречена смртна казна додавано је да је и извршена, а придаван јој је велики
публицитет. Касније се то чинило само за велике јавне процесе, који су праћени
помпезно, а пресуда бележена често у кратким чланцима на 5–6. страни (нпр. процес Јанчиковић). Чак 1949. није објављено да ли је извршена смртна казна над
официрима-агентима специјалне полиције Бећаревићем и Вујковићем. У годинама
1950–51. није објављена ниједна вест о извршењу смртне казне, што не значи да
их није било.83 Статистика је и сама била под тесним упливом политике, а режим
је желео да се прикаже либералним и демократским у јеку сукоба са Стаљином.
Од совјетског вође су стизале оптужбе о тоталитарном и фашистичком карактеру
Титовог режима, због чега је број смртних казни у тој години био далеко мањи,
иако је управо она врх другог таласа репресије у поратном периоду.
Сличне тенденције које запажамо на дијаграмима показују и много прецизнији интерни подаци о броју смртних казни које су изрекли војни судови.
Према једном интерном документу војске, у периоду 1945–1976. војни судови
су укупно изрекли 6.685 смртних казни и то чак 6.663 до 1953. године, или 98%
од свих. Тачније речено, само 1945–46. изречено је око 90% (5.996) свих смртних казни у послератном периоду. Без премца је година 1945. са 5.484 осуђена
на смрт (4.864 цивила), што је чак 15% од свих осуђених те године. Попут наведене статистике о осуђеним лицима, и овде је индикативно да су више од 80%
осуђених на смрт била цивилна лица као и да је удео цивила осуђених на смрт
у укупном броју осуђених скоро двоструко већи – 8,5% према 4,5% код војних
лица. После 1960. смртне казне су изрицане изузетно ретко (нпр. 1967. изречена је само једна!), а искакање представља делимично 1973. година са 4 смртне
81
82
83

И. Јанковић, Смрт у присуству власти, 195; Интерна брошура ген. потпуковника Марка
Калођере Историјат Војног правосуђа у ЈНА , необјављено.
Статистички годишњак: Југославија 1918–1988, 431.
И. Јанковић, Смрт у присуству власти. Последња правоснажна смртна казна за политичке деликте изречена је Миљенку Хркачу и другим усташким терористима 1972. године,
док је Влади Дапчевићу и Бати Тодоровићу 1976–77. изречена у првом степену да би
затим била замењена максималном временском казном.
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казне припадницима усташке терористичке групе (од којих су извршене само
две). После осуде терориста из 1972. године, ове казне су као правоснажне за
политичке деликте нестале.84
По броју судски изречених смртних пресуда период 1944–1953. не може
да се пореди са било којем другим раздобљем у новијој историји ових простора. То што су казне биле неупоредиво строже него у претходним или каснијим
временима разумљиво је због ратних и револуционарних околности у којима су
судови радили. Нарочито висок проценат оваквих пресуда, чак и натполовичан
у првим месецима по ослобођењу Србије, изречен је у време док су судили само
војни судови (јесен 1945). Међутим, тај проценат је и касније висок, у односу
на предратни али и потоњи самоуправни период (дијаграми 22 и 23). Број смртних казни нагло је опао почетком 50-их, а још више 60-их година. У раздобљу
дужем од три деценије (1952–1987) по званичној статистици досуђено је мање
смртних казни (око 250) него само током једне године у периоду 1944–1951, и
то само оних званично објављених.85

7. Проценат смртних казни по годинама
према фонду Државне комисије
1944–1948 86

Основни закључак који се намеће јесте да је пенализација кривичних
дела такође у многоме зависила од политичког тренутка с обзиром на изразит
монопол партије над судством. Непосредно по ослобођењу Србије, током 1944. и
почетком 1945. док је рат још трајао, војни судови су испољили много већу строгост према оптуженим за ратне злочине него у каснијем периоду. Потврду тога
представљају изјаве многобројних савременика и актера (нпр. сведочење мајора
Милана Трешњића), али и доступне пресуде у фонду Државне комисије и војних
судова. Крајем 1944, према фонду Државне комисије, готово 70% свих процеса
завршено је смртном пресудом: 1945. године тај број је опао на 28%, а наредних
година на мање од 20% (табела 22). Тачније речено, само 1945–46. пред војним
судовимa изречено је 5.996 или 75% свих смртних казни у послератном периоду.87
Појединци оптужени за ратне злочине првих месеци губили су главе и за безазлене ствари, док би само годину-две касније за исти прекршај могли добити само
благу временску казну. Андрић Игњат, каменорезац из Шапца, новембра 1944.
84
85
86
87

Интерна брошура ген. потпуковника Марка Калођере Историјат Војног правосуђа у
ЈНА, необјављено.
Статистички годишњак: Југославија 1918–1988, 431.
Архив Југославије, ДК-110, фасц. 826, 827, 828 и 829, Попис оптужница и пресуда.
Исто. – Број смртних казни који су изрекли војни судови наведен је према интерној
брошури ген. потпуковника Марка Калођере, Историјат Војног правосуђа у ЈНА, необјављено.
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оптужен је и осуђен као припадник ЈВуО за борбу против народноослободилачког покрета и осуђен на смрт. Успео је да побегне, а када је две године касније
ухваћен и поред отежавајуће околности за исто дело осуђен је јуна 1947. на само
8 година робије са принудним радом.88 Пекићевој групи омладинаца – СДОЈ, која
је имала несрећу да буде хапшена у јеку кампање ИБ новембра 1948, изречене
су казне између 10 и 15 година затвора, док су „Дражини омладинци“ – група
НРСО маја 1946. добили просечно до три године затвора да би добар део њих
био амнестиран 1947. због година (амнестиран је и Б. Пекић, али пет година касније, после Стаљинове смрти и Титовог политичког заокрета).
Затворски извештаји такође дају сличне податке. Просечна дужина казне
у Забели током 1947. износила је 3,025 година, а тешке 1949. године чак 4,45.89
Казне за поједина кривична дела изгледале су у просеку овако: за ширење непријатељске пропаганде до 5 година (па и више) са принудним радом; јатаковање и
растурање летака до 3 године; вређање маршала Тита и државних посланика до
3 године, противљење аграрној реформи, колективизацији и откупу до 3 године;
привредна саботажа и шпекулација до 3 године итд. Током 1945. минимум казне
за недела у ратно време био је 5 година, а за поратно време 3 године.90
Казне су у пракси биле детерминисане политичким и друштвеним тренутком, као и потребом легитимизације режима као демократског кроз осуду
стаљинистичке праксе. После 1953. јасно се уочава мање рестриктивна казнена
политика према оптуженим за политичке деликте. Иста дела против народа и
државе која су током 1949. године или раније кажњавана са по 10 и 15 година
затвора, тада су санкционисана најчешће са 5 до 8 година (случај Крекић–Павловић 1958, или случај Михајла Михајлова 1966). Током 1966. укупно је било
1.708 осуђеника са великом флуктуацијом због кратких казни (чак 506 осуђено
је казном до свега годину дана).91 Број изречених смртних казни такође је драстично опао. Последња смртна казна правоснажно изречена за политички деликт
досуђена је Миљенку Хркачу, оптуженом за тероризам, тј. подметање бомбе у
биоскопу „20. октобар“ 1972. године, због чега би највероватније лоше прошао
и у демократским државама. Дисконтинуитет представљају године 1972–1977.
када је казнена политика поново заоштрена, у складу са новим курсом СКЈ и победом конзервативније „чврсте руке“ у партији. Добрим делом на то су утицале
терористичке и антидржавне активности политичке емиграције (пре свега усташа), али и значајно оживљавање отпора у земљи (студентски протести, маспок,
ибеовци, либерали..). Треба узети у обзир да је извршена ликвидација више од
стотину политичких активиста у емиграцији на Западу, означених као терористи.
За те ликвидације држава је почела да користи криминалце или пак да у тим случајевима сарађује са другим службама (румунска ДИА) а којима је „пресудио“
Савет за заштиту уставног поретка.92 Седамдесетих година се поново јављају
88
89
90
91
92

АЈ, ДК-110, Попис оптужница и пресуда, фасц. 826–12.
Архив КПЗ Забела, Матичне књиге затвореника II–VIII.
Архив КПЗ Сремска Митровица, Матичне књиге затвореника 1–30.
Архив КПЗ Забела, Годишњи извештај за 1966. годину.
Сведочења бившег начелника београдске СДБ Душана Ступара (1984–1987), Правила
службе – Инсајдер 2. октобар 2008, Б92. Више о сарадњи југословенске и румунске слу-
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драстичне осуде на 15 и више година, па чак и смртна казна у појединим случајевима за политичке деликте. Та казна је ретко извршавана, јер су таква лица
амнестирана (ибеовац Влада Дапчевић, бивши финансијски директор Прогреса
Слободан Бата Тодоровић...) у другом степену или од комисије за помиловање
Председништва СФРЈ. Осамдесетих година, због промене друштвених услова,
активности домаћих и међународних невладиних организација и формирањем
критичког јавног мњења казнена политика је поново постала умерена, нарочито
за вербалне деликте (прилично рестриктивне казне доношене су у првом степену
да би их виша инстанца ублажила; нпр. случај Шешељ, коме је са првобитних 8
казна смањена на годину дана и осам месеци). Тај тренд је нарочито приметан
у другој половини ове деценије, да би до краја 80-их осуде за политичке деликте готово нестале.
Ако се упореди просечан годишњи број смртних казни у ФНРЈ из периода
државног социјализма са оним из самоуправног периода или са оним у Краљевини Југославији, односно оним у САД (које по овом питању не важе за либералну
земљу) видимо да он више десетина пута надилази тај просек:
прос. год.
%
укупно
1. САД 1940–49
15
–
128
2. К. ЈУГ. 1922–37
20
–
298
3. ДФЈ окт. 1944–45
5.500
35%
око 6.000
4. ФНРЈ 1946–51
320
15%
око 2.000
5. ФНРЈ 1952–58
30
4.7%
oко 180
6. СФРЈ 1960–73
3
2.7%
41
7. СФРЈ 1973–77
5
4.2%
25
Просечно годишње изречене смртне казне у Југославији
и % истих у укупним пресудама по периодима 93
Из приложеног се види да је број смртних пресуда у ФНРЈ приближно
упоредив тек касних 50-их са ситуацијом у Краљевини Југославији 1922–1937,
или са стањем у САД у време највеће нестабилности. Поређење просечног броја
смртних казни на годишњем нивоу и броја становника показује да је број смртних
казни у предратној Југославији био знатно већи од светског просека (нпр. САД),
али је по репресивности неупоредив са првим послератним годинама:
САД 1930–1939:
1 смртна казна на 10 милиона становника
КР. ЈУГ. 1922–1937:
1 смрт. каз. на 750.000 становника
ДФЈ 1944 –1945:
1 смрт. каз. на 35.000 становника
ФНРЈ 1946–1951:
1 смрт. каз. на 65.000 становника

93

жбе, договору Тита и Чаушескуа 1973. о ликвидацији политичких емиграната, видети у:
Ј. Паћепа, Црвени хоризонти, Београд 1990, 432–444.
Подаци за период 1944-1977. сабрани су на основу објављених статистичких података,
интерне брошуре Марка Калођере о пресудама војних судова и истраживања Ивана Јанковића. Проценат у табели рачунат је у односу на број случајева у којима су судови могли
да изрекну смртну казну (тзв. капитални преступи); Интерна брошура ген. потпуковника
Марка Калођере Историјат Војног правосуђа у ЈНА, необјављено; Статистички годишњак: Југославија 1918–1988, Београд 1989; И. Јанковић, Смрт у присуству власти.

306

Срђан Цветковић

Историја 20. века, 2/2008

ФНРЈ 1952–1958:
1 смрт. каз. на 660.000 становника
СФРЈ 1961–1973:
1 смрт. каз. на 6,5 милиона становника
СФРЈ 1973–1977:
1 смрт. каз. на 4 милиона становника
Либералнији кривични законик из 1951. али и даље новелације по питању капиталних преступа у смислу даље либерализације после 1959, као и смиривање политичке ситуације условили су знатно блажу политику кажњавања у
петој и шестој деценији прошлог века. Од тог процеса одступило се 1973. када
су уведена три нова капитална дела у склопу борбе против тероризма: признавање капитулације, тероризам и угрожавање лета ваздухоплова. Просечан број
пресуђених смртних казни на годишњем нивоу нагло је опадао – са око 5.5000
1945. године на неколико стотина у годинама до 1951; 1952. било их је око 80,
1958. око 15, а шездесетих 3–4 годишње. До искорака из тренда либерализације
дошло је 70-их година: 1972. – 7 смртних казни, 1973 – 7 и 1976 – 7.94 У периоду
1944–2000. војни и цивилни судови у Југославији изрекли су укупно око 8.300
смртних пресуда, при чему је 6.500–7.000 (80%) извршено. Од тога чак 8.000
(97% свих) изречено је до 1951. године (5.484, готово 70%, само током 1945. године). До 1951. по броју смртних казни убедљиво су предњачили војни судови
(преко 6.000 према 1.000 остали), док су у периоду 1954–1977. примат преузели цивилни (војни су на 300 донели свега 30 смртних казни). Од укупно 110 изречених пресуда у периоду 1954–1974, извршено је 87 (80%). Најстроже казне
полако престају да се изричу после 1954. за дела против народа и државе, као
и за имовинске деликте. После либерализације 1951. смртна казна је процентуално најчешће изрицана за ратне злочине (28% свих смртних казни, или преко
8% од свих могућих), затим за разбојништва (4,3%), убиства (2,8%) и политичке
деликте (0,8%). После 1959. изразито се изваја петогодиште 1973–1977. када је
изречено више смртних казни (25) него у било ком другом петогодишту после
1953. године. Рестриктивнија казнена политика била је у многоме условљена
реалном потребом режима да казни ратне злочинце, као и терористичке групе
активне 70-их година, али је добрим делом проистицала из потребе да се утемељи револуционарна промена, сачува власт СКЈ и елиминишу сви непријатељи
социјализма и партије. Почетком 70-их јавио се и покушај да се противљење
смртној казни као нехуманој институционализује оснивањем аболиционистичког удружења које би вршило систематску пропаганду против смртне казне и
припремало законске пројекте за њено укидање. Међутим Вељко Комленовић,
новосадски адвокат, тада заменик јавног тужиоца, добио је упозорење од надлежног органа унутрашњих послова да одустане од таквог удружења јер му неће
бити омогућена регистрација.95
Непосредно по ослобођењу, смртна казна је често била брутална. Неке
смртне казне су извршене јавно, чак и вешањем, ради застрашивања. Понегде
је непосредно по ослобођењу, како кажу документи ОЗН-е, „јустификација вр94
95

Интерна брошура ген. потпуковника Марка Калођере Историјат Војног правосуђа у
ЈНА, необјављено; Статистички годишњак: Југославија 1918–1988; И. Јанковић, Смрт
у присуству власти.
Иван Јанковић, Смрт у присуству власти, 212.
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шења клањем“ против чега су интервенисале више инстанце.96 Окружни суд у
Пожаревцу пресудио је, јануара 1946, да се четнички војвода звишки јавно обеси у Кучеву. Јавна вешања су била честа у паланкама и селима, али их је било и
у већим градовима, на пример у Суботици и Новом Саду где су јавно обешени
бан Ђурић и мађарски капетан Зелди.97 Последње јавно извршење смртне казне
забележено у већем граду десило се октобра 1946. у Загребу, у предграђу Дубрава, када је обешен Ерих Лисак, бивши равнатељ за јавни ред и сигурност у
НДХ.98 Тело убијеног је неретко излагано у среском месту ради застрашивања и
остављано 24 часа, а затим сахрањивано. Сличне бруталне методе мучења, убијање тупим предметима (секира, нож, вешање..) бележе се, осим у време дивљих
ликвидација, непосредно по ослобођењу Србије и Југославије и 70-их година
када су поједини политички емигранти ликвидирани на крајње бруталан начин,
вероватно ради застрашивања. Познати емигрант и политички активиста у САД
Драгиша Кашиковић и малолетна Иванка Милошевић избодени су 1977. у Чикагу
са педесетак убода ножем како би се послала порука и застрашили остали.99
_______________________
Завршне компарације и процене. Ако упоредимо однос броја смртних
казни и броја примљених затвореника у КПЗ Забела као и раст укупног броја
политичких осуђеника уочавамо сличне тенденције. У сваком случају издваја се
период 1945–1950. као специфичан по повећаном интензитету репресије, неупоредив са било којим другим временом уз приметне осцилације и флуктуације
70-их и 80-их година.
У Краљевини Југославији годишње је изрицано око 20 смртних казни, а
70-их година у СФРЈ 4–5.100 Судови у Краљевини Југославији у периоду 1932–
1940. изрекли су 26 смртних казни за политичке кривце. На основу објављених
смртних пресуда у штампи током 1944–1951. од укупно 1.337 смртних пресуда
за ратне злочине и колаборацију чак око 998 (66%) изречено је 1944–45, док су
војни судови према другим показатељима изрекли чак 5.484 таквих казни само
током 1945, што такође може бити један од показатеља репресивности друштва
по ослобођењу. Само Војни суд у Београду, према уписнику, током 1945. пресудио је готово 300 смртних казни од око 3.000 процеса; међутим, многе пресуде
објављене у штампи или постојеће у архиви ДК овде се не налазе што указује
на то да су касније фабриковане.101 У периоду 1952–1958. укупан број смртних
пресуда смањен је на око 180, док је чак у 68 случајева казна замењена доживотном робијом, што такође говори о даљој либерализацији режима. Проценат смрт96
97
98
99
100
101

Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944–1946. – Dokumenta, Zagreb
2006.
Б. Димитријевић, Грађански рат у миру, 69.
Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944–1946. – Dokumenta, Zagreb
2008, 899.
Сведочења бившег начелника београдске СДБ Душана Ступара (1984–1987), Правила
службе – Инсајдер 2. октобар 2008, Б92; Р. Калабић, Српска емиграција, Београд 2001.
И. Јанковић, Смрт у присуству власти, 195.
ВА, Уписник Војног суда Београд 1945; Интерна брошура ген. потпуковника Марка Калођере Историјат Војног правосуђа у ЈНА, необјављено.
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них казни непосредно после рата, док су судили војни судови (до августа 1945),
износио је преко 35%. Већ 60-их година број смртних казни кретао се свега 4–5
годишње што је у складу са светским просеком. Кад је реч о пресудама за ратне
злочине само за око 8% свих пресуда у овом периоду изречена је смртна казна
– што је немерљиво са периодом 1944–45. кад је то износило 36%, или са просеком од 20% за период 1944–1948.102 После раскида са изразито репресивном политиком и државним етатизмом, стабилизацијом револуционарних тековина, као
и процесуирањем највећих ратних злочинаца и народних непријатеља, од 1952.
године – када је изречено 80 смртних казни у складу са новом политиком – бележи се сталан пад броја смртних казни. Године 1958. изречено је само 15, да би
седамдесетих, осим за године 1972–1973. када је број нешто повећан због осуда
терориста и оштријег курса према унутрашњем непријатељу, до краја деценије
број осуђених политичких криваца на смрт заправо приближио нули. Истоветна тенденција постоји и код војних судова где је у периоду 1945–1953. изречено
6.663 смртних казни (98% од свих после рата пред овим судовима); у периоду
1954–1960. само 8; 1960–1970. само 1; 1970–1976. за још 6 лица (табела 21).
Завршне процене говоре да је око 1,3 милиона лица у Југославији (650.000
у Србији) у периоду 1944–1985. дошло под удар различитих видова политичке
репресије.

Шта нам говоре бројке?
Сви испитани параметри репресије показују слична кретања почев од
1945. па до краја века из чега се може, и поред недостајућих докумената полицијско-безбедносне провенијенције, извести закључак о сталном репресивном
карактеру социјалистичког југословенског друштва, али и његовим менама и
флуктуацијама у политичкој репресији, повезаним са сложеним и често испреплетаним спољним и унутрашњим факторима.
На основу свих посматраних показатеља, за најтврђе године у Југославији и Србији у смислу људских права могу се сматрати 1944/1945. и 1949/1950,
као и 1972–1973. у самоуправном социјализму. Најлибералније године биле су
1961–62, са убедљиво најмање политичких осуђеника и неупоредиво блажом
казненом политиком.

ГЛАВНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ИНТЕНЗИТЕТА ПОЛИТИЧКЕ
РЕПРЕСИЈЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ 1945–1985
НА ПОВЕЋАЊЕ:
1945. победа револуционарних снага и ратно наслеђе
1947. распламсавање хладног рата
1958. други сукоб са Москвом
1968. студентске демонстрације
1972. маспок и либерали и победа конзервативаца у СКЈ; развој политичког тероризма
102

И. Јанковић, Смрт у присуству власти, 195–207.
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ДВОСМЕРНО:
1948. сукоб са Стаљином
1966. Брионски пленум и обрачун са Ранковићем
1980. смрт Јосипа Броза
НА СМАЊЕЊЕ:
1951. почетак сарадње са Западом
1953. смрт Стаљина и почетак приближавања СССР-у
1960–1963. конференција несврстаних, заседање ОУН и посета Тита САД
1977. конференција КЕБС-а у Београду
После 1985. криза комунизма и перестројка у СССР
1989. пад Берлинског зида
„ЦРНЕ ТАЧКЕ“:
1944–1945, 1949, 1958, 1968, 1972 –1973, 1981–1982.
„БЕЛЕ ТАЧКЕ“:
1951, 1957, 1962–1963, 1966–1967, 1978. и 1985.
Главни друштвено-политички фактори који су предодредили репресивност
југословенског комунистичког режима у периоду 1945–1985. јесу следећи:
Идеолошко-револуционарни – тежња за елиминацијом класних и политичких противника револуције, успостављањем и одржањем политичког монопола. Усвајањем револуционарног пута у социјализам и бољшевизацијом, КПЈ је
усвојила модел који је претпостављао употребу силе и репресије како у освајању
тако и у одржању власти и монопола партије. Иако је идеолошка матрица озваничавањем самоуправне демократије промењена, репресија је уз култ личности
и свеприсутну идеологију остала носећи стуб недемократског режима. Разлика
је била само у форми и интензитету који се прилагођавао у зависности од потреба режима за демократском легитимизацијом споља као и одржањем монопола
власти партије и самог Тита унутра. Овај чинилац је за степен репресије био не
само предоминантан већ и константан. Друго, карактеристично за период самоуправног социјализма било је смењивање политике чврсте и благе руке, кампања
хапшења због спољних и унутрашњих потреба али и кампања либерализације,
амнестија политичких осуђеника, осуда скретања и злоупотреба у самој партији
услед потреба за демократском легитимизацијом или пак обрачуна са појединим
фракцијама унутар СКЈ (случај Ранковића, маспока и либерала на пример). Тако
је не случајно уочи Титове посете САД у периоду 1960–1963. дошло до највеће
либерализације после Другог светског рата, када је због угрожавања друштвеног
уређења званично осуђено само 153 (1962), или 140 лица (1963) у целој ФНРЈ, а у
време против кампање о злоупотреби службе и Александра Ранковића достигнут
апсолутни рекорд са само 92 лица.103 Поред наведених либерализација и честих
103

Статистички годишњак: Југославија 1918–1988, 431, С. Цветковић, Портрети
дисидената, Београд 2006. Многи су у кампањи либерализације после пада Ранковића
потпуно или делимично амнестирани попут Ђиласа, Демаћија, Задарске групе (осим
Михајла Михајлова) и других. Године 1968. извршена је и ревизија Призренског процеса из 1956. Могуће је да број политичких осуђеника (испод 100) у целој СФРЈ у вре-
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амнестија за Југославију је после 50-их био типичан симетричан прогон политичких криваца када су упоредо гоњени леви и десни опозиционари. Постојала
је верска и национална симетрија нарочито осетљива на релацији Срби–Хрвати
на терену Босне и Херцеговине као и Срби–Албанци на подручју Косова, затим
и републичка (маспок у Хрватској, либерали у Србији итд... ). Југословенски
режим се налазио у сталном процепу – с једне стране услед политичких условљавања са Запада и жеље и интереса да се на Западу прикаже као либералан
и, с друге, због потребе за одржањем монопола комунистичке партије и Тита. У
настојању да се не претера са демократизацијом, режим је „паметно“ користио
репресију, коју је сам Тито најбоље описао познатом и често цитираном фразом
да „непријатеља треба само клепити по ушима“.
Ратни или „шумски“ – ратне трауме (посебно грађански рат) остављају дубоке ожиљке на породицу и друштво, а послератне године доносе повећан степен криминалитета и насиља. Ратни напор и огромне жртве у Југославији
(нарочито на територији Хрватске и Босне, вишегодишњи живот у шуми у најсуровијим условима, у сталној животној опасности тзв. вијетнамски синдром),
оставили су дубоке душевне трауме које су се испољиле у колективној освети,
примени насиља над противницима револуције, својеврсном грађанском рату у
миру првих месеци по ослобођењу.104 Повећан интензитет репресије у свим земљама, па и Југославији и Србији, наступио је и као израз реалне потребе да се
казне починиоци ужасних недела у Другом светском рату. Свуда је био присутан
фактор одмазде, нарочито изражен на територији Србије, после изразито крвавог грађанског рата у условима наслеђене културе насиља и освете својствене
балканским народима. Ипак, временски утицај овог фактора је ограничен углавном на првих пет година по окончању Другог светског рата са посебним акцентом на 1944–1945. годину.
Снага отпора и опозиције – Политичка репресија је била пропорционална отпору и снази опозиције. Што је отпор власти већи и репресија је већа;
или, тамо где је прихваћеност идеологије била већа потребе за репресијом било

104

ме кампање против злоупотребе службе говори у којој би мери била интензивна политичка репресија или боље речено који би био број политичких осуђеника да је друштво
заиста кренуло путем либерализације (јер би поједини деликти – залагање за насилну
промену граница, разни облици тероризма – били санкционисани у свим земљама без
обзира на уређење).
Још у току рата међу партизанима се раширила тзв. козарска психоза, а у народу су
оболеле популарно називали јуришантима. Војници су падали у неку врсту транса и у
таквом стању се обрачунавали са замишљеним непријатељем. Добар део неуроза настао
је после учешћа у ликвидацији заробљеника, а супротно очекивањима, крај рата донео је повећање броја неуротичара. Према процени др Хуга Клајна, у војсци је октобра
1945. било више од 3.000 јуришаната. Најпознатији пример је генерал Петар Драпшин
(учесник и Шпанског грађанског рата) који је још у рату кажњаван због „невојничког“
понашања, а после учешћа у завршним операцијама у Словенији нервно је оболео и
извршио самоубиство октобра 1945. Ту констатацију потврђују и сећања Симе Дубајића
о случајевима после ликвидације заробљеника на Кочевском рогу маја 1945. Други
пример је Петко Тановић, комунистички функционер из Пожеге, који је нервно оболео
после учешћа у масовним ликвидацијама крајем 1944. у којима је страдао и његов син
Радојица, итд.; Х. Клајн, Ратна неуроза Југословена, Београд 1995, 65–66.
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је мање. У југословенским оквирима (осим Пољске, можда и у целој Источној
Европи) у првим годинама после рата активни отпор револуцији био је релативно највећи на територији Србије. У времену када се режим успостављао и
када је био у опасности, када се обрачунавао са оптуженим за ратне злочине
и колаборацију, у време дубоког унутарпартијског раскола, изолације и велике
економске кризе репресија је јачала. То се дешавало и шездесет осме у време
масовних демонстрација, 70-их година у време маспока и терористичких атака
и 80-их после смрти Јосипа Броза и демонстрација на Косову. После 1951, када
је свака опозиција сломљена, дошло је до либерализације; 70-их година у време јачања дисидентског фронта и степена отпора (демонстрације 1968, маспок
1971–1972, београдски круг осамдесетих...) појачавала се и политичка репресија. На степен репресије двосмерно је утицао пад Ранковића – најпре је услед
кампање против њега и злоупотреба службе режим либерализован да би после
демонстрација 1968, а нарочито 1972, попримио најригиднију форму после 1951.
године. Сличан је био и утицај смрти Јосипа Броза – прво је изазвала заоштравање, да би после само пет година недостатак његовог ауторитета уз глобалну
кризу комунизма и јачање грађанског отпора условили велику либерализацију
после 1985. године.
Спољнополитички – Спољни фактор и притисци почев од оних после
окончања рата, преко отпочињања хладног рата са Западом 1947. па до ратних
претњи Источног блока током 1948–1953, другог сукоба са Москвом 1958, интервенције СССР-а у Чехословачкој 1968, авганистанске кризе 70-их година
знатно су подизали температуру у земљи и притисак на политичке противнике
и грађанство. С друге стране године измирења са глобалним велесилама 1951,
1955, 1960, 1963. итд. доносиле су мир и стабилност и мању осетљивост режима
на унутрашње непријатеље. Године у којима је Југославија била у добрим односима са оба блока погодовале су либерализацији режима (педесете и шездесете,
као и касне седамдесете). Свако заоштравање са Западом или сукоб са Москвом
подстицали су политичку репресију у земљи (1948, 1958, итд.). Преломан утицај на интензитет политичке репресије имали су дестаљинизација после 1950.
и окретање Западу, као и смањен отпор режиму у земљи. Сукоб са Стаљином
1948. године утицао је двосмерно – на кратак рок дошло је до највећег таласа
репресије после 1945. услед жеље да се докаже правоверност Стаљиновој догми (кроз кампању присилног откупа, колективизације и прогон ибеоваца), да би
потом интензитет политичке репресије драстично опао (нарочито после Стаљинове смрти). Отклоном од стаљинизма и отварањем према Западу, уз повећање
друштвеног стандарда, систем се либерализовао – али никад до краја.
Социјално-економско и политичко наслеђе – Одсуство демократске
традиције, закаснела модернизација и еманципација друштва и економска заосталост, масовна неписменост само су неки облици социјалне заосталости. Патријархална породица, породичне задруге и екстензивни привредни односи нису
били плодно тло за развој демократије.105
105

Више о социјално-политичким предусловима демократизације у С. Хантигтон, Трећи
талас, Београд 2005.
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Обрачун са политичким противницима и њихова перцепција као непријатеља кога треба уништити постојали су и пре појаве комунизма. Већина водећих комуниста прошла је кроз затворе и тортуру у Краљевини Југославији.
Илегални и заверенички рад, као и спремност на жртву, формирали су вахабитски психолошки профил револуционара задојених мржњом према свему што је
симболизовало „версајску творевину“. Генерације комуниста су васпитаване на
беспоштедној борби против великосрпског хегемонизма услед чега је репресија
према „српској буржоазији“, као његовој социјалној бази, била најинтензивнија.
Веза између економских криза и криза демократије давно је примећена у теорији,
као и чињеница да економски раст не мора нужно водити у демократизацију. У
годинама просперитета и огромног привредног раста у Југославији крајем 50-их
и почетком 60-их бележимо мањи степен репресије и отпора режиму. У време
тешких услова после рата и економске блокаде 1948–1950, али и са привредним
недаћама 70-их и у првој половини 80-их година, растом незапослености и задужености, отпор режиму се повећавао а пропорционално њему растао је степен
репресије режима. Проблем се може посматрати и у генерацијском контексту.
Крајем 60-их стасала је бројна бејби бум генерација људи рођених после рата, који нису памтили ратне недаће и који су у друкчијем социјалном контексту тражили свој политички израз. Шездесетосмаши су унели нову енергију у политички
живот, отпор режиму је повећан, појачани су критика владајућег естаблишмента
било са левих или десних позиција али и степен репресије у обрачуну партије
са носиоцима таквих идеја.
Осим ратног искуства и траума, идеологије и друштвеног наслеђа – као
могуће праузроке политичке репресије треба дубље проучити културне и антрополошке факторе, који су такође од битног значаја. На пример, две трећине
бригада (јесен 1943) чинили су људи са простора Крајине, Лике, Кордуна, Баније, Херцеговине и Црне Горе, који по Цвијићевој антрополошкој типологији
припадају динарском виолентном типу. Осим храбрости, поноса и одлучности
њих одликују нееластичност, несклоност компромису и поштовању правила,
као и осветољубивост уз посезање за насиљем или физичким силом у решавању
проблема.106 Јединице из ових крајева (који су највише страдали у рату) биле су
познате као најмилитантније у обрачуну са оптуженима за колаборацију и издајничку делатност. Примећује се и већа релативна заступљеност припадниак тих
јединица институцијама репресивног систем и касније, 60-их и 70-их година.107
У обзир треба узети и јак утицај паганске традиције (култ силе и обожавање владара, етички релативизам, сакривање гробова, непоштовање мртвих, жртвовање
појединца колективу...) и слабе укорењености хришћанства на повећану репресивност балканског човека, као и друге културно-антрополошке факторе који
тектонски обликују карактер народа.
106
107

Ј. Цвијић, Балканско полуострво, Београд 1931, 51.
Дедијер наводи писмо Тита П. Дапчевићу од 16. октобра 1944: „Пошаљи ми хитно
преко Беле Цркве за Вршац једну од најбољих јаких бригада, евентуално Крајишку. Потребно ми је да очистим Вршац од швапских становника.“ – В. Дедијер, Нови прилози
за биографију друга Тита, Београд 1983, 145.
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*
Југославија може бити врло занимљива истраживачима са аспекта проучавања међузависности фактора спољне и унутрашње политике и њиховог утицаја на степен слобода у друштву. Као земља са сложеним и крајње динамичним
и противречним друштвеним развојем, била је особена и у примени државне
репресије. У почетку, применом револуционарног терора, дивљим чишћењима,
конфискацијом, масовним политичким процесима и другим репресивним мерама снажно је искорачила на пут стаљинистичких реформи испред већине земаља
реалсоцијлизма. Специфичност даљег развоја огледала се у томе што је још већа
репресивност уследила у првом тренутку и као последица тежње да се докаже
правоверност и оповргну Стаљинове оптужбе, а потом и као антистаљинистички стаљинизам. У даљој еволуцији због економско-политичких аранжмана са
Западом дошло је до преображаја у систем контролисане или дозиране слободе,
са сталним смењивањем периода контролисане либерализације и чврсте руке.
Однос према СССР-у и спољнополитички салто мортале условили су видне
промене у унутрашњој политици, а посебно у интензитету политичке репресије. Нарочито је култура, иако и она под надзором (пре свега науке о друштву и
историографија), одмакла у вестернизацији (филм, музика...), за разлику од сфере политичких и грађанских права и слобода. Поједини истраживачи налазе објашњење вишка културних слобода у намерно остављеном „издувном вентилу“
и својеврсном „излогу слободе“ за западно јавно мњење.108 У сфери политике
монопол КПЈ био је потпун и свако независно и слободно политичко деловање,
критика и грађански активизам власт је доживљавала као покушај рушења тог
монопола и квалификовала као напад на државу и друштвено уређење. Осим
честих кампања либерализације и амнестија, друга специфичност Југославије
била је национална хетерогеност и сложени односи међу републикама, који су
се огледали и на пољу политичке репресије кроз разне симетрије прогона (националне, верске, републичке...). Пригушене националне тензије рефлектовале су
се и на структуру политичког криминала, па су најмасовнија кривична дела 70их и 80-их година била распиривање националне и верске мржње и то управо
на терену Хрватске, Босне и на Косову, чиме као да је сондиран терен за будуће
крваве међунационалне обрачуне 90-их година прошлог века.
Титов режим после 1950-их по степену слобода ипак је био ближи Мусолинијевом фашизму у Италији него стаљинистичкој пракси у СССР-у. Слика
југословенског и српског друштва у многоме је мрачнија ако се посматра само
кроз призму политичке репресије („Ахилове пете“ Титовог режима), него кроз
растући економски стандард или динамичне процесе у култури. Посматрајући
наведене статистике које акцентују сферу кршења људских права и политичку
репресију читалац би могао стећи много лошију слику о социјалистичкој Југославији него што је она у ствари била. Само заокружен и уравнотежен мозаик
економских културних и политичких процеса даће реалнију слику, колико она
у ствари може бити отета од предубеђења и стајне тачке сваког истраживача и
сваког покушаја историографске прераде прошлости. Овој рад је само скроман
покушај да се, од многих недостајућих, сложи још једна коцкица овог мозаика.
108

П. Марковић, Београд између истока и запада, 193–194.
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Srdjan Cvetković

POLITICAL REPRESSION IN YUGOSLAVIA AND SERBIA 1944–1985
A quantification attempt of state repression in Serbia 1944–1985
Summary
Researching state repression in the postwar era was largely made difficult due to
the inaccessibility of certain important sources (primarily judicial and police ones) or subjectivity of some existing ones, as well as decentralization from the object as far as the
researchers are concerned as a result of the fact that this is still ’alive past’. Consequently,
the researches of this issue should accept only in part. Still, by observing and analyzing
the line of certain parameters, such as the number of death sentences, the number of the
convicts, especially for the acts against the state, but also for other delicts, some incontestable tendencies can be noticed. This points to the fact that the period between 1944
and 1951 characterizes emphatic repressiveness, thus it is incomparable with any other
era in the newer history of Serbia. This is the time when, in the tradition of the USSR,
the revolutionary authorities established the model of state socialism by repression as an
instrument not only for winning and preserving power, but also for a sudden and comprehensive social transformation.
Researching one microstructure such was Zabela and Sremska Mitrovica penitentiary, beside the number of convicts, one can also monitor the change of their structure.
The number of political prisoners in these prisons, as well as the number of their death
sentences, was the largest just after the liberation, and especially at the times of trials by
military courts, until autumn of 1945. The second wave of culmination of state violence
occurred in 1949–1950, at the time of escalation of conflicts with the Cominform, as well
as the campaign of the forced collectivization and commutation in the country. In both
of these cases, the number of those sentenced to death largely surpasses the number from
the period between the wars, as well as the whole second half of 20th century. In Zabela,
in the period between 1944 and 1951, 40,000 of convicts were admitted, approximately
the same as in the following fifty years, and similar tendency was in Sremska Mitrovica
penitentiary. According to the official statistics, the number of those convicted to death
sentence in only one year was the same as the number of those convicted to death sentences by the end of the century. At the beginning, the greatest number of convicts was from
royal guerilla forces, its sympathizers and keepers, but by adopting the five–year plan, the
basic mass consisted of economic saboteurs, primarily peasants who were against commutation and collectivization. After 1948, a great number of those belonging to the Cominform were added to them.
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ЈУГОСЛАВИЈА У ХЛАДНОМ РАТУ*
АПСТРАКТ: Монтескије је једном написао да је срећна она земља која
нема историју. Велики део грађана социјалистичке Југославије никад није
сматрао да пребогата спољнополитичка историја Југославије може сама
по себи бити извор некакве несреће или трагичног епилога. Па ипак, игром
случаја или иронијом судбине, Југославија се, у моменту када се све у њој
рушило, налазила на врхунцу свог међународног престижа. Управо у то
време, као домаћин Самита несврстаних земаља, била је на челу покрета
од преко стотину земаља. Југословенски званичници који су управо на Конференцији шефова несврстаних држава у Београду, септембра 1989, били
главни иницијатори усвајања Резолуције о људским и грађанским правима,
нису испољили ни елементарну способност да спасу грађане Југославије од
катастрофалних разарања, која ће убрзо уследити.

Сукоб Југославије са Информбироом 1948. и обликовање
нове стратегије југословенске спољне политике
Да ли то назвати насиљем историје или њеном неумољивошћу, како год
било, не може се негирати чињеница да су рушењем Берлинског зида срушени и
темељи на којима је почивала социјалистичка Југославија. Са светске позорнице
је 1991. нестала држава чија је свеукупна послератна политика деловала као неуобичајен спој свакојаких апсурда и својеврсних политичких анахронизама. Није
припадала ни Истоку ни Западу, а сарађивала је и са Истоком и са Западом или,
прецизније речено, идеологија јој није дала да се прикључи Западу, а милијарде
долара и предности западног просперитета нису јој дале да се прикључи Истоку. Излаз из таквог колоплета нашла је у нечему што није ни Исток ни Запад – у
несврстаности. Томе је претходило бурно раздобље спољнополитичких лутања
и трагања за оптималном стратегијом која би јој у датом моменту обезбедила
максималан степен самосталности и националне независности.
*

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
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Током првих послератних година Југославија је била део монолитне
фамилије социјалистичких држава у потпуности подређених политици и директивама свог старијег, свемоћног брата – Совјетског Савеза. Међутим, Титова настојања да за себе обезбеди минимум самоиницијативе у том лагеру довела су
током 1948. године до драматичног сукоба Југославије са Москвом. Свестан да
би цена помирења са Совјетским Савезом била не само потпуно губљење елементарних атрибута независности Југославије, него и његова лична политичка, а
највероватније и физичка ликвидација, Тито је одбио сваку помисао попуштања
Стаљину. Тако је дошло до даље ескалације сукоба између Југославије и СССРа, који се сплетом међународних околности завршио (како су то на Западу често
говорили) победом малог Давида над моћним Голијатом.
Тако, на прелазу између 1940-их и 1950-их година Југославија радикално мења своју спољнополитичку оријентацију. Готово преко ноћи, дојучерашњи
присни пријатељи, узори и заштитници наједном постају мрски непријатељи, а
дотадашњи непријатељи постају савезници и важни економски партнери. Нагло
приближавање Југославије Западу представљало је феномен какав није виђен у
хладноратовски обојеној међународној заједници. До тада није забележен случај да у Европи, подељеној без остатка на блокове, једна држава комунистичког
опредељења сарађује искључиво са државама потпуно супротне („западне“) идеолошко-политичке оријентације. Противречност унутрашњег система и спољнополитичке стратегије отежавала је деловање Југославије у међународним односима и доводила до сталних успона и падова у њеној сарадњи са Западом. Ипак,
свест о обостраном интересу за унапређењм узајамне сарадње омогућавала је
превладавање честих спорних ситуација и неспоразума.
Интерес Запада да развије сарадњу са Југославијом произилазио је из
његове војно-политичке стратегије сузбијања совјетског утицаја у свету. Финансијском и војном подршком Југославији западне силе постизале су бар два глобална циља у овом контексту. На тај начин ослабиле су моћ социјалистичког
лагера, одвајањем од њега једне државе комунистичког опредељења, лоциране
на изузетно важном геостратешком правцу и простору. С друге стране, успешан
исход југословенског осамостаљивања од СССР-а неминовно је водио слабљењу
унутрашње кохезије комунистичке групације држава и представљао охрабрујући
пример за сличан наступ и осталих њених чланица. Тиме би били створени услови за расцеп до тада монолитног комунистичког покрета и то на тај начин што
би га подривале управо снаге које су чиниле његово главно упориште.
Интерес Југославије за успостављање тесних економских и војних односа са Западом произилазио је из немогућности да се на другачији начин одупре
притиску СССР-а и источноевропских земаља и сачува националну независност.
Потпун прекид економских односа са овим земљама и опасна блокада коју су јој
оне наметнуле претили су тренутним економским колапсом и тоталним распадом
привредног система Југославије и иначе тешко погођеног ратним разарањима.
Значајна финансијска, економска и војна помоћ западних сила омогућила је Југославији да делимично санира катастрофалну економску ситуацију у којој се на-
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шла и обезбеди неопходан степен борбене готовости своје армије. Без остварења
ових двају циљева тешко је било форсирати нову стратегију спољне политике.
Иако се први видљивији помаци у сарадњи Југославије са Западом могу уочити већ после одлуке југословенског руководства да интернационализује
сукоб са Совјетским Савезом износећи га пред Организацију уједињених нација 1949, значајнији конкретни резултати ове сарадње на војном, економском и
политичком плану дошли су до изражаја тек између 1952. и 1955. године. То је
време када је Југославија била искључиво упућена на западне силе и од њих
добијала изузетно велику помоћ, без које јој није био могућ опстанак. Развој
односа Југославије са Западом битно су ограничавала два фактора. Они су произилазили из латентних идеолошких анимозитета које је, без обзира на напоре
обеју страна, тешко било потиснути у други план. Први је био везан за сталан
страх југословенског руководства од могућности да наглашено повезивање са
буржоаским државама не угрози националну независност и основне компоненте
унутрашњег режима. Иако Запад није отворено повезивао своју финансијску и
војну подршку Југославији са одређеним политичким концесијама, индиректно
је то у конкретним ситуацијама, када је требало реализовати поједине програме
и споразуме у овом контексту – ипак тражио. На спољнополитичком плану од
Југославије се очекивало да се чвршће повеже са НАТО пактом и уклопи у његов одбрамбени систем. На унутрашњем плану вршен је притисак да се изврши
либерализација у области економских односа, а да се истовремено обезбеди и
већи степен демократије. Југословенско руководство је до извесне границе било спремно на кооперативност у односу на ове захтеве, како би дошло до неопходне помоћи и обезбедило постизање важних аранжмана са западним силама.
Међутим, потпуна реализација двају наведених захтева Запада значила је за Југославију укључивање у једну буржоаску војну групацију и напуштање основних
начела социјализма о устројству политичког система. Тако нешто ни у једном
моменту није било прихватљиво за југословенско руководство, а сама хипотетичка опасност оваквог следа догађаја била је довољна да оно са великом резервом
гледа на своју актуелну међународну позицију. Стога је у сваком моменту било
приморано да добро вага у којој мери одређен облик сарадње са Западом води
јачању националне независности Југославије и унутрашњег политичког система, а у којој мери има супротну тенденцију. Проблем је био у томе што се тако
нешто није увек могло добро извагати, нити са сигурношћу апсолвирати. Отуда
су и произилазиле изразите недоследности у политици југословенског руководства и противречности у изјавама које је давало у вези са појединим политичким
питањима. Истовремено, то је представљало и главно извориште неспоразума
двеју страна, па и повремених застоја у њиховој сарадњи.
С друге стране, видне су биле и резерве Запада према сарадњи са Југославијом. Западне силе су испољавале висок степен неповерења према наглој
промени југословенске стратегије спољне политике, сумњајући у њену дугорочност и страхујући од могућности да се Југославија врати у орбиту Совјетског Савеза и злоупотреби добијену помоћ. То неповерење у државу, која је по
западним мерилима била изразито аутократска и непоуздана као економски и
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политички партнер, испољавало се у свим фазама сарадње двеју страна. Оно
је посебно било наглашено у време када су почеле да стижу прве информације
о сукобу совјетског и југословенског руководства. Тада је на Западу преовладавало уверење да се ради о „привременом спору“, „свађи у породици“ или, чак,
„намештеном спору“ ради обмањивања западне јавности. Стога је заузет став
„чекања и будног праћења“ догађаја („watchful waiting“). Међутим, и касније,
када је постало потпуно јасно да се ради о оштрој конфронтацији двеју антагонизованих страна која може прерасти и у отворен оружани сукоб, велики део јавности, али и политичара на Западу, био је против пружања финансијске и војне
помоћи Југославији и чинио је велике напоре да се таква политика прекине. Они
су полазили од става да – без обзира на то да ли ће Југославија задржати независну позицију према СССР-у или неће – подршка једној комунистичкој држави
значи индиректно и подршку комунизму уопште и зато нема ни глобално нити
дугорочно оправдање. Заговорници оваквог гледишта посебно су дигли глас у
време када су после Стаљинове смрти уследили први знаци нормализације југословенско-совјетских односа.
У ситуацији када је добар део јавног мњења и политичара на Западу реаговао на наведени начин, било је врло смело спроводити курс „одржавања Тита
на површини“ („keep Tito afloat“) који је формулисао амерички Стејт департмент,
а прихватиле владе највећег броја западних држава, као свој прворазредни интерес. У Сједињеним Државама, које су биле најважнији креатор западне глобалне политике, овакав курс дуго времена није уопште одобрен од Конгреса, док је
Министарство одбране отворено испољавало негативан став према било каквом
виду сарадње са земљама комунистичке оријентације. Стога су амерички председник и Стејт департмент ову политику у почетку спроводили у строгој тајности,
избегавајући предузимање било каквих мера које би задирале у компетенције
врховног законодавног тела. Морало је проћи доста времена да се у политичким
круговима промени оваква атмосфера и заузме кооперативнији став према Југославији. При томе, подршка Југославији стално је била изложена критичком преиспитивању, а сваки значајнији међународни наступ њеног руководства будно
праћен и детаљно анализиран.
Наведена ограничења, као и низ других антагонизама, лишавали су односе
двеју страна било какве постојаности, а још мање стабилности и закономерности.
Стога се о њиховој природи не може доносити никакав одређен општеважећи суд.
На основу анализе записника о разговорима кључних актера догађаја и доступне архивске документације могу се из дана у дан пратити актуелни обрти и сам
ток бурних превирања везаних за ово историјско раздобље. Оно што је једино
константно било присутно била је стална смена успона и падова у овим односима и обострана тежња да се потенцирају елементи који доприносе унапређењу
сарадње, а потискују у други план они који имају супротан ефекат.
Од почетка југословенско-совјетског сукоба па до краја 1955, односе Југославије са Западом детерминисала су три важна фактора: 1) хипотетичка могућношћу враћања Југославије у заједницу социјалистичких држава, односно
степен нормализације односа са Совјетским Савезом; 2) несугласице око разре-
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шења тршћанског питања; 3) међународни значај стварања Балканског савеза и
компатибилност његове војне стратегије са општом одбрамбеном стратегијом
НАТО пакта.
Док су прва два фактора изразито негативно деловала на односе Југославије са западним силама, трећи је имао позитиван ефекат и представљао важан стимуланс за реализацију низа значајних економских и војних аранжмана
двеју страна. С обзиром на то да су све три детерминате биле стално присутне,
константно је долазило до различитих видова стагнације сарадње и различитих
облика акција управљених ка поновном побољшању односа.
Изворишта непрестаних смена успона и падова сарадње двеју страна,
као и конкретна садржина те сарадње, најбоље се могу сагледати кроз четири
међусобно повезане, али ипак специфичне и различите фазе. Оне се уједно поклапају и са годишњим интервалима, с обзиром на то да су програми помоћи на
Западу, а и југословенско законодавство у великој мери били подређени фискалним годишњим роковима (редовна помоћ америчког Конгреса одобравала се за
сваку фискалну годину одвојено, трипартитна помоћ одређивана је на сличан
начин, кредитни аранжмани Југославије са западним силама и трговински споразуми везивани су за годишње рокове, привредни и друштвени планови Југославије као и смернице њене владе у вези са дугорочном политиком односиле
су се на годишње периоде). Поред тога, игром околности, свака од тих година је
на неки начин представљала целину за себе, обједињавајући делове одређених
политичких процеса и догађаја који су и календарски били детерминисани. У
том смислу може се пратити проблем балканске сарадње: током 1952. вршене
су припреме за институционализацију војног деловања Грчке Турске и Југославије, 1953. оно бива организовано потписивањем Анкарског уговора, а 1954.
склопљен је тројни војни савез, који је 1955. постао „мртво слово на папиру“.
Слично су се заокруживале и поједине фазе преговора о Трсту, иницијативе за
нормализацију југословенско-совјетских односа, одлуке о продужењу трипартитне помоћи, несугласице око координације војне сарадње са НАТО пактом
и фазе разраде појединих кредитних аранжмана. Наравно бурне догађаје из југословенске послератне историје немогућно је у целини омеђити било каквим
периодизацијама, јер су они имали своју логику која се тешко могла подредити
било каквом калупу. Ипак, без обзира на сва ограничења која собом носе периодизације друштвеног развоја, успешније расветљавање наведене логике може
се постићи управо уочавањем појединих фаза збивања обједињених одређеним
низом заједничких карактеристика.
Прву фазу представља период стриктне оријентације Југославије на Запад и одсуства било каквих значајнијих дипломатских контаката југословенског
руководства са Совјетским Савезом. То је било време када је Југославији претила
опасност директне војне интервенције источноевропских земаља и када је она
предузимала све расположиве мере за парирање оштром притиску ових земаља.
Тада стижу и први значајнији контингенти војне опреме и материјала са Запада
и импозантна сума финансијске помоћи неопходне за економску стабилизацију
земље. Од изузетног значаја у том склопу био је почетак реализације програма
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трипартитне помоћи. Процес повезивања Југославије са Западом у време сукоба
са Информбироом достигао је кулминацију управо у овој фази, дакле у периоду
крајем 1951. и током 1952. године. У то време може се говорити и о највећем степену кооперативности на обе стране. Додуше ни у овом интервалу та тенденција
није текла праволинијски, без крупнијих неспоразума. Спорне ситуације су се
стално јављале, намећући потребу уступака са обе стране.
Друга фаза је везана за период после смрти Јосифа Висарионовича Стаљина, када иначе није дошло до битног побољшања југословенско-совјетских
односа (нити до било којег облика сарадње), али су се јавиле прве иницијативе
за постепену нормализацију односа које ће у извесној мери, ипак, довести у питање сарадњу са западним силама. У том временском интервалу Југославији више није претила опасност од војне интервенције СССР-а и источноевропских
земаља, иако број граничних инцидената није битно смањен.
Трећи период је време када су такорећи сви контакти Југославије са западним силама и њена укупна међународна позиција били у функцији преговора у Лондону на којима се решавало и на крају било решено тршћанско питање.
Иако се исте године одигравао још један изузетно важан догађај – склапање Балканског савеза – и он и збивања везана за економску и војну помоћ Запада били
су у сенци и зависности од исхода решавања наведеног спорног питања.
Четврти период обухвата време врло развијене сарадње Југославије са Западом која се обогаћује широким пољем трговинских односа са најразвијенијим
западним државама, али и време када се испољавају први елементи југословенске
политике еквидистанце према блоковима. Дакле, у том интервалу, крајем 1954. и
током 1955. године, Југославија је економски и војно и даље била стриктно везана за западне силе, које су остале њен главни економски партнер и од којих је и
даље добијала знатну финансијску и војну помоћ. Међутим, ово време је истовремено обележено и постепеним сазревањем доктрине „мирољубиве коегзистенције“ из које ће касније произаћи ново југословенско опредељење у међународним
односима – политика несврстаности. То је било време нормализације односа са
СССР-ом и првих сусрета највиших функционера двеју држава. Овакав обрт је
уследио после Стаљинове смрти, када је дошло до одређеног степена демократизације совјетског друштва и кооперативнијег наступа према Западу.
Процес нормализације односа Југославије и СССР-а достигао је кулминацију посетом совјетске делегације на челу са Никитом Хрушчовом Југославији и
потписивањем Београдске декларације 2. јуна 1955. После седам година оштрог
сукоба, коначно су поново успостављени присни међудржавни односи и постигнути значајни споразуми о сарадњи у области економије, културе и здравства.
Међутим, будући да се радило о једнопартијским комунистичким државама, за пуну обнову односа и успостављање свестране сарадње на дужи рок
била је неопходна и пуна обнова међупартијских односа и веза. У том контексту
поново је актуелизовано питање начела на којима би требало да се заснивају односи међу комунистичким партијама, односно државама. Инсистирајући на успостављању присне сарадње СКЈ и КПСС, совјетска страна је индиректно дала на
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знање да ће од исхода решавања овог питања зависити у целини будући односи
Југославије и СССР-а и карактер даље билатералне сарадње.
Југословенско руководство, поучено негативним искуствима из скорашње прошлости, а свесно опасности успостављања ближих партијских односа
са СССР-ом, разговорима на ову осетљиву тему приступило је уз висок степен
опреза и ограда. Наглашавало је потребу очувања права сваке комунистичке партије на сопствени пут у социјализам у складу са специфичним околностима у којима се он изграђује. У том смислу супротстављало се пракси наметања ставова
једне партије другој или мешања у њене унутрашње ствари.
Совјетски ставови о питању односа у комунистичком покрету нису се,
упркос процесу дестаљинизације и прокламоване демократизације друштва, битно
променили у односу на ранији период. Иако је Коминформ распуштен, совјетски
политичари се нису одрекли императива парирања капиталистичким земљама
кроз постојање међународног форума комунистичких земаља који би имао свој
руководећи центар. Стога су инсистирали на формирању нове комунистичке асоцијације, коју би било спремно да прихвати и југословенско руководство.
С обзиром на супротна гледишта и узајамно инкомпатибилне ставове о
основама на којима би требало да почивају будући међупартијски односи, неопходно је било изнаћи општеприхватљив компромис и у први план ставити питања
лишена идеолошке садржине. Иако су обе стране покушале да делују у том правцу, убрзо се показало да међупартијске супротности представљају непремостив
јаз успостављању међудржавне сарадње и да актуелно совјетско руководство
није спремно да толерише југословенско одбијање да се врати у социјалистички
лагер. Стога, после неуспешних југословенско-совјетских преговора током 1956.
године о платформи будућих међупартијских односа и совјетске војне интервенције у Мађарској, дошло је до поновног захлађења и погоршања односа.

Југославија и збивања у Мађарској 1956. године
Распад државног система, расуло структуре Мађарске радничке партије,
већинско изјашњавање мађарских грађана за вишепартијски систем а против совјетске доминације, указивали су да се раније стање не може задржати никаквим
ситним уступцима, нити тактизирањем. Постало је очигледно да се социјалистичком систему бољшевичког типа противи већина мађарског становништва и да
се тај систем у Мађарској не може одржати без употребе голе силе. Полазећи од
такве процене, совјетско руководство се одлучило на војну интервенцију.1
У време експлозије бунта у Будимпешти, 24. октобра 1956, у сарадњи са
снагама актуелног мађарског режима, дошло је до првог совјетског покушаја да
путем силе угуши револуцију у Мађарској. Ова совјетска акција, тзв. прва интервенција, ограничених размера, уз значајну дозу колебљивости и флексибилности
и оријентацију на примену релативно мање оштрих мера због страха од реакције
социјалистичког лагера и међународне јавности – завршила се потпуним крахом.
1

Csaba Bekes, The 1956 Hungarian Revolution and World Politics, Cold War History Project,
Working Paper Series, Budapest, September 1996.
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Она је само подстакла ерупцију народног незадовољства у Мађарској и ширење
оружаног сукоба и крвопролића на улицама Будимпеште.
Неочекивано бурна реакција у Мађарској на војну интервенцију и оштро
реаговање међународне јавности приморали су Москву на уступке. У том смислу она се морала, макар привремено, сагласити са политичким променама у
Мађарској. За првог секретара МРП именован је Јанош Кадар,2 а за председника
владе Имре Нађ (Imre Nagy),3 совјетска се војска морала повући из Будимпеште
29–30. октобра 1956.
Југословенске власти су са великом пажњом пратиле збивања у Мађарској. Осудиле су совјетску војну интервенцију у овој држави, а истовремено подржале смену у мађарском руководству после крвавих догађаја у Будимпешти
23. и 24. октобра. Тито је 29. октобра у поруци ЦК СКЈ Председништву МРП
поздравио долазак новог државног и партијског руководства у Мађарској чија
се политика „и истинске социјалистичке демократске тежње мађарских радних
људи слиле у једно.“ Посебно је позитивно оценио поједине битне елементе политичке платформе новог мађарског руководства као што су: „демократизација
јавног живота“, завођење радничког самоуправљања и демократског самоуправљања, „уређење односа између социјалистичких земаља на бази равноправности и поштовања суверенитета“, покретање иницијативе за преговоре о повлачењу совјетских трупа.“4
Релативно позитиван југословенски став према мађарској револуцији
био је резултат специфичних интереса Југославије као земље комунистичке
оријентације, али ван социјалистичког лагера и истовремено у знатној мери супротстављене и томе лагеру и притиску његовог предводника – СССР-а. У том
смислу Београд је итекако био задовољан сменом Ернеа Гереа, верним следбеником Маћаша Ракошија, кога су Тито и његови сарадници сматрали једном од
најозлоглашенијих постстаљинистичких фигура Источне Европе и персонификацијом непријатељства према Југославији због њене ванблоковске позиције.5
Либерализација режима и елиминација совјетске контроле у Мађарској наговештавали су примамљиву могућност да се поред Југославије појави још једна
слична комунистичка држава изван совјетског блока држава. На тај начин би се
битно изменио геополитички положај Југославије – она би стекла „природног
2
3

4
5

Јанош Кадар је преузео највишу партијску функцију од Ернеа Гереа, који је на совјетско
инсистирање током јула 1956. сменио озлоглашеног Маћаша Ракошија. Кадар је, иначе,
на захтев Ракошија био ухапшен и осуђен на затворску казну у периоду 1951–1954.
Имре Нађ је био члан најужег руководства мађарских комуниста и председник реформистичке владе 1953–1955. Пошто је Нађ предводио партијску струју која се залагала за
либерализацију друштва, лидер партије, тврдокорни стаљиниста Ракоши, сменио га је
са функције премијера и искључио из партије.
Писмо је објављено у Борби, 30. октобра 1956.
О свом ставу према „екипи као што су Ракоши и Гере“ Јосип Броз је говорио 11. новембра
1956. у Пули на састанку Актива СК Истре, објашњавајући разлоге који су га навели да у
посету СССР јуна 1956. не иде очекиваном маршутом преко Мађарске већ, на свеопште
изненађење, знатно даљим путем – преко Румуније. „Баш због Ракошија нисам хтио да
идем преко Мађарске. Рекао сам да не бих ишао преко Мађарске чак и да је путовање
трипут краће.“ (Ј. Б. Тито, Говори и чланци, књ. XI, 225).

323

Драган Богетић

Историја 20. века, 2/2008

савезника“ и ојачала своју међународну позицију. Наравно, либерализација у
Мађарској се морала кретати у дозвољеним границама и није смела досећи размер који би угрозио комунистички систем, чиме би била нанета велика штета
престижу југословенског модела социјализма.
Међутим, ситуација у Мађарској је све више попримала далеко бурнији и компликованији ток. Политичке промене и образовање новог руководства
нису допринели смиривању ситуације. Борба се са улица Будимпеште проширила на целу земљу, а политички захтеви су у знатној мери били радикализовани,
попримивиши изразито антикомунистички и антисовјетски карактер. У таквој
ситуацији, Нађ и руководство МРП су 30. октобра 1956. донели судбоносну одлуку о укидању једнопартијског система и укључивању у актуелну владу представника најзначајнијих мађарских странака, а совјетској команди је упућен захтев
да сместа повуче трупе из Мађарске. То је био тренутак кулминације мађарске
револуције, али и почетак њеног краја.6
Јасан наговештај дефинитивног рушења социјализма у Мађарској и потпуног елиминисања совјетске доминације представљао је преломан моменат – и
за заузимање одлучнијег, бруталног и бескомпромисног курса СССР-а према
догађајима у овој земљи, али и за радикалну промену југословенског става према новом мађарском руководству, мађарској револуцији, а у првом реду, према
Имри Нађу.
За југословенско руководство у целини је било неприхватљиво увођење
вишепартијског система и рушење монопола комунистичке партије у друштву.
Рестаурација буржоаског система у овој суседној држави неминовно би подстакла
сличне захтеве у Југославији. Нађ и његови сарадници већ су раније упозоравани
из Југославије на појаву „десне опасности“ и могућност да догађаји „измакну
контроли.“ У том смислу истицана је потреба да уместо распадајуће МРП комунисти створе нову партију и прекину уступке „десничарима“ како би избегли
губитак власти. Дакле, никако се није смело дозволити да „разни реакционарни
елементи искористе садашње догађаје за своје антисоцијалистичке циљеве“.7
Рушење темеља на којима је почивало комунистичко друштво у Мађарској представљало је преседан преко кога Тито није могао да пређе. Од момента
када је у Мађарској прокламовано увођење вишепартијског система, југословенско руководство се окренуло противе Имре Нађа, процењујући да је једино решење мађарске кризе његово уклањање са политичке сцене.8
До истоветног закључка дошло се и у СССР-у. Додуше, ово сазнање о
дубини револуционарног процеса у Мађарској и о његовим ширим међународним импликацијама сазрело је већ раније и проузроковало је прву совјетску
војну интервенцију 24. октобра 1956. Формално прокламовање рестаурације капиталистичког система и напуштања Варшавског уговора представљали су већ
6
7
8

A. S. Stykalin, Soviet-Yugoslav Relations and the Case of Imre Nagy, Cold War History, Vol.
5, No. 1, February 2005, 3–22; Ђока Трипковић, Југославија и питање азила Имре Нађа,
Историја 20. века, 1, Београд 1997, 61–73.
АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX-75/I-34. Писмо Ј. Б. Тита Президијуму МРП, 29. октобар 1956.
АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX-75/I- 37.
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„грехе“ који су сматрани директним изазовом СССР-у, на који не постоји други
одговор него примена свих расположивих средстава за свргавање легитимних
представника нове власти у Мађарској, с којом се мора ићи до краја, без обзира
на цену и могуће жртве. Демонстрацијом моћи и снаге требало је коначно прекинути неповољан политички тренд, спречити осипање социјалистичког лагера
и слабљење кохезије у њему, а истовремено показати Западу да нови политички
курс и друштвени процеси прокламовани на XX конгресу КПСС нису одраз слабости СССР-а, нити прилика за сузбијање његове доминације у источноевропским земљама.9
Хитно реагујући на увођење вишепартијског система у Мађарској, совјетско руководство је већ 31. октобра на седници Президијума ЦК КПСС донело (по други пут) одлуку о војној интервенцији у овој држави и успостављању
нове владе подређене Москви. Одлучено је да се у вези са планираном војном
акцијом обаве претходно разговори ради обезбеђивања подршке, не само са лидерима држава социјалистичког лагера, него и са југословенским руководством.
На тим разговорима је као главни аргумент за примену силе требало форсирати
став о победи „контрареволуције“, рушењу социјалистичког система и прикључивању Мађарске Западу.
Совјетски став о неопходности одлучне војне интервенције у Мађарској
одлучно су и без икаквих ограда подржали кинеско, бугарско, румунско, чехословачко и албанско руководство. Међутим, новоизабрани први секретар ПУРП
Владислав Гомулка и пољски премијер Јозеф Циранкијевич (Jozef Curankiewicz),
нису се сагласили са таквом мером током састанка са Хрушчовом и члановима
Президијума ЦК КПСС Маљенковом и Молотовом у Бресту 1. новембра 1956.10
Веома узнемирени оваквом реакцијом, али одлучни да спроведу свој план независно од става осталих социјалистичких држава, Хрушчов и Маљенков су већ
наредног дана отпутовали на Брионе на разговоре са Титом. Очекивали су, према речима Хрушчова, да ће ови разговори бити још компликованији од оних у
Пољској, али догодило се сасвим обрнуто.11
Тако су бурни догађаји у Мађарској изнудили и четврти за редом, у релативно кратком року, сусрет Тита и Хрушчова. До њега је дошло у строгој тајности
у ноћи између 2. и 3. новембра 1956. у Титовој резиденцији на Брионима.
Боравак совјетске делегације и разговори на Брионима били су покривени велом највеће државне тајне, уз присуство малог броја сведока, а без вођења
икаквог записника током састанка. Њихова садржина се, ипак, може реконструисати на основу мемоара двојице учесника преговора – Никите Хрушчова и тадашњег југословенског амбасадора у Москви Вељка Мићуновића, на основу записника који је на Титово инсистирање, одмах после састанка (3. новембра), ипак
9
10
11

Csaba Bekes, The 1956 Hungarian Revolution and World Politics, Cold War History Project,
Working Paper Series, Budapest, september 1996.
Memuary Nikity Sergeeviča Hruščeva, Voprosy istorii, No 5, 1994, 75–76. (Леонид Гибијански,
Совјетско-југословенски односи и мађарска револуција 1956, Југословенски историјски
часопис, 1–2, Београд 1996, 161).
Л. Гибијански, н. д., 151–170.
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сачинио Мићуновић и на основу писмене преписке југословенског и совјетског
руководства крајем 1956. и почетком 1957. године.
Кад је реч о кључном питању, због кога је и дошло до Брионског састанка, Тито се, на „пријатно изненађење“ Хрушчова, сагласио са совјетским планом
– „Мора се интервенирати ако је у Мађарској контрареволуција.“12 Тако нешто
југословенски председник је окарактерисао као „мање зло“ од узмицања пред
неизбежном рестаурацијом грађанског система. Изражавајући своје неслагање
са политиком Имре Нађа и сам је поставио питање (често понављано од стране
Хрушчова): „Каква је то влада под којом убијају и вешају комунисте?“ Судећи
по Мићуновићевом записнику, „Хрушчову је пао терет с врата. Диже обе руке
у вис и каже: то, то!“13
Тако је Тито, прихватајући совјетску оцену о неопходности војне интервенције у Мађарској као једином начину за разбијање контрареволуције у овој
суседној земљи, Југославију претворио у саучесника у акцији која је била супротна прокламованим начелима мирољубиве коегзистенције и постулатима на којима се заснивала југословенска спољнополитичка оријентација. Иако је совјетска
страна већ донела одлуку о војној интервенцији и била одлучна да је спроведе
независно од подршке Југославије, одобравање примене силе ради рушења једне
легитимне владе која је уживала безрезервну подршку народа озбиљно је поткопало углед Југославије у свету.
Друго питање разматрано на Брионском састанку, а које је иначе произилазило из првог, било је ко ће да образује нову владу у Мађарској и какав ће
он програм прокламовати у моменту насилног преузимања власти. У жељи да
макар амортизује негативне последице свог изјашњавања за спољну интервенцију у Мађарској, Тито се залагао да се пре војне интервенције предузму одређене „политичке припреме“ и тако „спаси што се спасити може.“ У том смислу
инсистирао је „да се формира или прогласи нешто као револуционарна влада
састављена од Мађара, која би се обратила народу неким програмом.“ Међутим,
у првом моменту показало се да две стране имају различито виђење и личности
која би требало бити именована за премијера и садржине програма који би том
приликом требало да буде прокламован.
Тито је сматрао да војна интервенција мора бити пропраћена политичком
акцијом и да се „не би требало ослонити искључиво на оружје совјетске армије.“
Неопходним је сматрао обезбеђење „неке политичке припреме.“ Да би се стање у
Мађарској што пре нормализовало, по Титу, требало би формирати револуционарну, народну владу која би окупљала људе који се нису компромитовали за време
Ракошија и обједињавала све оне политичке снаге на линији „даље изградње социјализма.“ На челу те владе видео је као најпогоднију личност Јаноша Кадара.
Хрушчов се у првом моменту није сложио са оваквим решењем, дајући предност
кандидатури Ференца Миниха (Ferenc Munnich), „старога комунисте“ за кога су
га везивали војнички дани и двадесетогодишње познанство. После југословен12
13

АЈ, ЦК СКЈ, II/15; АЈ, ЦК СКЈ, III/67; В. Мићуновић, н. д., 158–159.
КПР, I–3-а. Забелешка о разговорима другова Тита, А. Ранковића, Е. Кардеља са Н. С.
Хрушчовом и Г. М. Маљенковом у току ноћи између 2. и 3. новембра 1956.
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ског енергичног одбијања и аргументације да је за време Ракошија Миних био
амбасадор у Москви, а Кадар на робији у Будимпешти, Хрушчов је попустио и
сагласио се да би за већину Мађара такво решење било прихватљивије.14
Разлике у ставовима совјетске и југословенске стране манифестовале су
се и око тумачења узрока бурних превирања у Мађарској и питања политичке
оријентације нове владе која би обезбедила нормализацију прилика. Хрушчов је
извор проблема у Мађарској видео у мешању Запада и деловању „реакционарних
елемената.“ Елиминисањем тих негативних утицаја ствари ће бити доведене на
право место. Титово виђење је било сасвим супротно и усмерено на апострофирање грешака прошлости. Он је, стога, инсистирао да нова влада осуди претходни режим Ракоши-Гере као главног кривца за насталу ситуацију и ескалацију
народног незадовољства. Сматрао је да се неповољан развој догађаја у Мађарској могао спречити довођењем правих људи на власт и другачијом политичком
оријентацијом. Зато је захтевао да нова влада прокламује програм усмерен на
превладавање „стаљинистичког наслеђа“ и на „реформисање социјализма“ уз
ослонац на новоформиране револуционарне одборе и радничке савете. Програм
нове владе, поред тога, требало је да зацрта оријентацију на демократске и равноправне односе са земљама социјалистичког лагера и перспективу повлачења
совјетских трупа.15
Иако југословенске сугестије нису била прихватљиве за совјетске преговараче, они су ипак према њима заузели начелно позитиван став. Супротстављање није имало никаквог смисла, јер је било јасно да ће курс владе формиране
путем совјетске интервенције бити потпуно зависан од директива из Москве.
Уступци ове врсте нису повлачили никакве конкретне совјетске обавезе, али су
зато Југославију по питању предстојеће совјетске интервенције доводили у позицију „саучесника“ и партнера који је спреман заједно са СССР-ом да подели
трошкове за „ствар социјализма.“
Југословенска подршка планираној совјетској војној интервенцији у Мађарској на Брионском састанку укључивала је и обавезу Југославије да се ангажује на добровољном повлачењу Имре Нађа са функције премијера и да подржи
акције усмерене на формирање нове „револуционарне радничко-сељачке владе.“
Југословенска страна је обећала да ће искористити своје контакте са људима из
Нађовог окружења да би га наговорила да заједно са најближим сарадницима из
владе поднесе оставку још пре почетка совјетске интервенције.16
Значај „акције уклањања Имре Нађа из матице догађаја“ обе стране су
током преговора на Брионима тумачиле потребом „умањења жртава и непотребног проливања крви.“17 Међутим, мотивација за реализацију оваквог плана произилазила је и из других, не толико хуманих разлога. Југословенско руководство
14
15
16
17

ЦК СКЈ, 507/IX, 119/I-78; КПР, 1–3-а; Вељко Мићуновић, Московске године 1956/1958,
Загреб 1977, 159–163.
КПР, I–3-а. Забелешка о разговорима другова Тита, А. Ранковића, Е. Кардеља са Н. С.
Хрушчовом и Г. М. Маљенковом у току ноћи између 2. и 3. новембра 1956.
АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX, 119/I-77, 78, 92; КПР, I–3-а; В. Мићуновић, н. д., 160–161.
Исто.
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је на овај начин покушало да умањи штету нанесену свом престижу у земљи и у
свету због подршке совјетској војној интервенцији, а Совјети су у томе видели
могућност да се ослаби отпор њиховој акцији у Мађарској и олакша устоличење
нове владе подређене њиховој контроли.
Преузимајући ову обавезу Тито је намеравао да искористи чињеницу
што се Имре Нађ, преко посредника, претходног дана обратио југословенској
амбасади у Будимпешти у вези са пружањем азила.18 Одмах после одласка совјетске делегације, југословенска влада је позитивно одговорила на Нађов захтев о
пружању азила и истовремено му сугерисала да дâ изјаву којом би се оградио
од актуелног антикомунистичког и антисовјетског курса у Мађарској, што би
практично значило његово повлачење из владе и осуду њеног политичког деловања. Тако нешто мађарски лидер није био спреман да прихвати. После снажне
совјетске интервенције у Мађарској у рано јутро 4. новембра и слома мађарске
револуције истога дана урадио је супротно југословенским инструкцијама – објавио је проглас преко мађарског радија којим је осудио совјетску акцију као незакониту. Потом се, пред налетом совјетских тенкова, са сарадницима из владе
и њиховим породицама склонио у југословенску амбасаду у Будимпешти. Од
тог момента, у први план, уместо револуционарних збивања у Мађарској, избијају драматични догађаји везани за људски аспект трагичне судбине и окончања
политичке каријере актера борбе за ослобођење од совјетске доминације и репресивног режима.
Колико је политика лавирања између сукобљених блокова по неки пут
компликована и незахвална, уверило се југословенско руководство после окончања совјетске оружане акције у Мађарској. Пажња светске јавности била је сконцентрисана у том моменту на збивања која су се одигравала око судбине групе
Имре Нађа која се склонила у југословенску амбасаду у Будимпешти, са свих
страна блокирану совјетским тенковима и војницима.
Суочено са совјетском еуфоријом после војног и политичког тријумфа
и лавином незадовољства западних сила, а конфузном реакцијом сопственог јавног мњења, југословенско руководство је требало да изнађе општеприхватљиву
политичку опцију којом би бар донекле сачувало престиж и свој образ пред светом. То се, како су догађаји убрзо показали, у овом случају показало потпуно
неостварљивим. Колебљив и недоследан став Југославије уз оријентацију на
компромис негативно је примљен и на Западу, и на Истоку, а унутар Мађарске
схваћен је као својеврсно лицемерје и политички конформизам.
Пошто је совјетско руководство одбило југословенски предлог да Имре
Нађ и његови сарадници буду пребачени из амбасаде у Будимпешти у Југославију, у складу са датим азилом и гаранцијама југословенске владе – дошло је до
18

Схвативши неминовност совјетске војне интервенције и одсуство спремности Запада да
енергичније одговори на мађарске апеле за подршком, Имре Нађ се 2. новембра 1956, преко блиског сарадника Золтана Сантоа (Zoltan Szanto), обратио југословенској амбасади
у Будимпешти, тражећи азил од југословенске владе за себе и друге комунисте из владе
заједно са њиховим породицама у случају да им животи буду угрожени од „погромашких
реакционарних група“ (АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX, 119/I-78, 95; АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX, 75/I-37).
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директног заоштравања односа на релацији Москва-Београд. Охрабрен брзим поразом протагониста мађарске револуције, совјетски врх није био вољан да схвати
деликатност позиције у којој се нашла Југославија, нити обавезе које је преузела
према члановима бивше мађарске владе склоњеним у амбасади у Будимпешти.
Уместо тога, категорички одбацујући југословенски предлог, инсистирао је да се
Нађ без оклевања преда совјетским трупама, односно изручи новоформираној
мађарској влади Јаноша Кадара.19
Совјетски захтев довео је југословенско руководство у безизлазну ситуацију. Оно није желело погоршање односа са СССР-ом и новом мађарском владом.
С друге стране, било је свесно да би испоручивањем Нађа и његових сарадника
совјетским властима и Кадаровој влади нарушило међународни престиж земље
и да би се још више погоршала и иначе лоша слика на Западу због југословенског држања током мађарске кризе. Поред тога, на тај начин би у великој мери
себе дискредитовало и у очима сопственог народа. Тито је проценио да је подржавајући војну интервенцију у Мађарској већ предалеко отишао у попуштању
СССР-у и да се мора изнаћи обострано прихватљив компромис који неће водити даљој ерозији његовог личног и националног дигнитета. У том смислу је 8.
новембра упутио писмо Хрушчову, нудећи му споразум и излаз из ћорсокака у
југословенско-совјетским односима.
У новој Титовој поруци Хрушчову у име ЦК СКЈ изражено је разочарање
југословенских комуниста које је „дубоко погодило помањкање разумијевања“
са совјетске стране. Указано је на „несагледиве последице“ по престиж југословенског руководства у земљи и свету које би изазвало кршење речи дате Нађу и
његовим сарадницима. Пошто Југославија не може себи да допусти изручење
мађарских комуниста, предложено је као компромисно решење – амнестирање
Нађа и његове групе која се склонила у будимпештанској амбасади. Кадар и његова влада, по овој солуцији, требали су да гарантују слободу и безбедност Нађу
и сарадницима и после изласка из југословенске амбасаде омогуће им несметан
повратак кућама.20
На ово писмо Хрушчов је 10. новембра одговорио контрапредлогом да
Нађ и члан његове владе Геза Лошонци (Geza Loczonczu) буду пребачени авионом у Румунију, а остатак групе која је нашла прибежиште у југословенској
амбасади би, уколико да изјаву о лојалности Кадаровој влади, био ослобођен и
могао да остане у Мађарској.21
Југословенско руководство није могло прихватити овакав предлог јер је
он фактички био раван изручењу Нађа совјетским властима. Било је очигледно
да би Нађово пребацивање у Румунију, државу социјалистичког лагера под совјетском контролом, имало кобан епилог по овог политичара и свело се на провидну комбинацију којом је Југославија покушала да се извуче из компликоване
ситуације у којој се нашла.
19
20
21

АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX, 119/I-77.
Исто, 507/IX, 119/I-78. Писмо ЦК СКЈ првом секретару ЦК КПСС, 8. новембар 1956.
В. Мићуновић, н. д., 178.
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Пошто је југословенска влада одбацила совјетски предлог о пребацивању
Нађа у Румунију, спор је пренет у домен преговора између Београда и Кадарове
владе. Тиме је совјетска страна, иначе, директно контролишући и одређујући курс
Кадарове политике, желела да створи утисак у свету и Југославији да се повукла
из спора и препустила новоформираној мађарској влади да сама разреши питање везано за судбину сопствених држављана. Међутим, управо тих дана дошло
је до оштре југословенско-совјетске полемике о главним узроцима мађарске и
кризе и уделу СССР-а, односно Југославије у свему томе.
Заоштравање у односима двеју држава започело је Титовим говором у
Дому армије у Пули 11. новембра 1956. Том приликом, Тито је мађарску кризу
окарактерисао као последицу совјетске подршке која је до последњег тренутка
пружана стаљинистичком режиму Ракоши-Гере. Из такве политике произашла
је и прва совјетска војна интервенција 24. октобра, која је била „апсолутно погрешна.“ „До ове погрешке је дошло због тога, што они нажалост још увијек
мисле, да војна сила рјешава све. А она не рјешава све. Ево, погледајте, како се
један голорук народ страшно одупире, кад има један циљ – да се ослободи и буде независан.“22
Покушавајући да оправда југословенску подршку другој совјетској интервенцији од 4. новембра, Тито је истовремено указао на разлоге који си ишли
у прилог таквој оријентацији: „Морам да кажем, да је стање у Мађарској заузело такве размјере... да се јасно видјело да ће ту доћи до страховитог покоља, до
страховитог грађанског рата, у коме социјализам може бити потпуно покопан и
због кога може доћи до трећег свјетског рата.“ Сходно томе, југословенски председник се запитао: „Шта је сада мање зло? Хаос, грађански рат, контрареволуција
и нови свјетски рат, или интервенција совјетских трупа које су тамо биле? Оно
је катастрофа, а ово је зло.“ Опредељујући се за „мање зло“, по Титовом тумачењу, Југославија је подржала совјетску интервенцију као објективну нужност
„с тим да се совјетске трупе обавезно повуку оног момента, када се стање у тој
земљи среди и умири.“23
Титово иступање у Пули представљало је очигледан покушај дистанцирања од совјетске политике у Мађарској због револта који је она изазвала у
свету и у Југославији. Стога је таква политика тумачена и као одраз „дефектног
гледања“ у СССР-у на односе међу социјалистичким земљама и конзервирање
старе праксе произашле из и даље присутног стаљинистичког наслеђа у совјетском руководству. Реакција совјетског руководства на отворену критику из Београда била је врло оштра, али није била јавна – њен главни терет је пао на југословенског амбасадора у СССР-у Вељка Мићуновића, који је у више наврата
био изложен бујици тешких оптужби и претњи на рачун своје владе од стране
Хрушчова и његових сарадника. При томе југословенска страна је упозорена да
ће на њен „увредљив напад“ на совјетско руководство и партију бити адекватно узвраћено, али да се неће ићи на мењање односа по државној, него само по
партијској линији.24
22
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Ј. Б. Тито, н. д., књ. XI, 229.
Isto, 228–230.
В. Мићуновић, н. д., 184–187.
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Разменом узајамних оптужби половином новембра 1956. године отпочело је, по други пут у послератној историји односа двеју држава, раздобље југословенско-совјетског сукоба. Овај пут сукоб није ни изблиза досегао размере из
1948, мада је његова садржина у много чему остала иста.
Југословенско руководство је у то време, лавирајући између Истока и
Запада, у намери да изнађе решење које га неће конфронтирати ни са једном ни
са другом страном, интензивирало преговоре са Кадаровом владом о коначном
разрешењу случаја Имре Нађ. При томе је инсистирало на свом ранијем предлогу, да мађарска влада треба да писмено гарантује да азиланти из југословенске
амбасаде могу слободно да се врате својим кућама без опасности да после буду
прогањани и да им на било који начин буде угрожена лична безбедност. У том
смислу је формулисано и Титово писмо Кадару од 18. новембра 1956.25
Иако невољно, уз оптужбу да се Југославија меша у унутрашње послове
Мађарске, Кадар се 21. новембра и формално сагласио са овим решењем и дао
писмене гарантије у наведеном смислу. Међутим, када су у складу са југословенско-мађарским договором наредног дана из будимпештанске амбасаде изашли
мађарски азиланти, совјетске војне снаге су их похапсиле и заједно са члановима њихових породица присилно пребациле у Румунију. Југословенске протесте
због кршења споразума, мађарска влада је одбацивала понављајући своју тезу о
мешању Југославије у њене унутрашње послове и одбијала било какву расправу
на ту тему, истичући да то питање „треба сматрати окончаним.“26
Обраћајући се СССР-у као главном актеру збивања у Мађарској, влада
у Београду је осудила, мада у благој форми, акт насилног одвођења угледних
мађарских комуниста и њихових жена и деце у Румунију Тај чин је окарактерисан као нешто што „нимало не служи угледу и стварању повјерења према Совјетском Савезу“, као „страшан ударац социјалистичком свијету“ и „негативна
појава својствена Стаљину.“27
Далеко оштрији став према совјетској политици силе у Мађарској заузео
је Кардељ 7. децембра у говору пред Народном скупштином. Осудио је киднаповање мађарских азиланата после изласка из југословенске амбасаде и наставак
војног ангажмана СССР-а у Мађарској. Оценио је да се политиком силе не може
разрешити кризно стање у Мађарској и да је потребно политичко решење у које
мора бити уграђена воља мађарског народа и из кога морају бити елиминисане
старе стаљинистичке снаге које су и изазвале кризу. За катастрофалну ситуацију
посредно је оптужено и совјетско руководство и конзервирање старих начела на
којима се заснивају односи међу социјалистичким земљама.28
Јавна осуда политике СССР-а публикована у штампи представљала је
својеврстан преседан у устаљеној пракси југословенско-совјетске партијске кореспонденције после нормализације односа током 1955. године. До тада су обе
стране своја партијска и државна спорења држале далеко од очију јавности,
25
26
27
28

АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX, 75/I-37.
ДАСМИП, ПА, Мађарска, стр. пов., ф-50, 420 587.
АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX, 119/I-83. Писмо Ј. Б. Тита и ЦК СКЈ Хрушчову и ЦК КПСС, 3. XII
1956.
Борба, 16. новембар 1956.
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ограничавајући се на уздржане коментаре у штампи. Кардељев оштар наступ,
у Москви је схваћен као отворен изазов и наговештај заузимања антисовјетског
курса у редовима југословенског руководства. На то је Мићуновића упозорио
Хрушчов током трочасовног разговора 12. децембра 1956. наглашавајући да је
то „непријатељски напад на Совјетски Савез у цјелини, на руководство и систем.
Није у питању Мађарска – већ СССР.“ О негативном пријему Кардељевог говора у СССР-у говорила је и опаска југословенског амбасадора да никада до тада
није видео Хрушчова тако бесног као приликом овог разговора.29
У складу са совјетским реаговањем био је и одговор на Титово писмо у
вези разрешењем кризе изазване хапшењем мађарских азиланата од стране трупа
СССР после изласка из амбасаде у Будимпешти. Не само што је одговор, сачињен 10. јануара 1957, у целини био негативан, него је садржао бројне оптужбе на
рачун југословенског руководства као подстрекача немира и кризе у Мађарској
кроз пропагирање „југословенског пута у социјализам.“ Окосницу Хрушчовљевих оптужби на рачун Тита чинила је аргументација концентрисана на чињеницу да југословенски председник заступао потпуно другачији став током тајних
разговора на Брионима уочи совјетске интервенције у Мађарској, од онога који
сада износи, оштро оптужујући СССР због овог чина и поступка према Имри
Нађу. Хрушчов је у уобичајено опширном писму (18 страна), упорно постављао
питање Титу како може сада да осуђује нешто што је пре само неколико месеци
подржавао. У том смислу га је подсетио и на речи које је Броз изговорио после
уласка совјетских трупа у Будимпешту, током разговора са совјетском војном
делегацијом на Брионима, 18. новембра 1956: „Да совјетске јединице нису биле
искоришћене за угушивање побуне, онда би у том циљу биле уведене у Мађарску југословенске јединице које су у то време биле покренуте према југословенско-мађарској граници.“30
Тајна преписка Тито-Хрушчов поводом случаја Имре Нађ на известан
начин заокружена је Титовим одговором на Хрушчовљеве нападе и оптужбе,
изложеном у опширном писму ЦК СКЈ упућеном ЦК КПСС 1. фебруара 1957.
Свест да се више ништа не може учинити по питању судбине групе Имре Нађа
дала је овом писму углавном карактер рекапитулације начелних ставова у вези
са збивањима у Мађарској, процесу дестаљинизације и односима међу комунистичким партијама и државама.31
Обе стране су, после размене узајамних оптужби о томе ко је крив за погоршање односа, задржале раније позиције. У датом моменту једино што им је
обема одговарало било је замрзавање партијских односа уз задржавање строго
дозираног степена сарадње на државном плану у зависности од моменталне ситуације и моменталних интереса.
Догађаји у Мађарској снажно су узбуркали међународне токове и допринели општем заоштравању односа Исток-Запад. Демаскирана је стварна садржи29
30
31

В. Мићуновић, н. д., 204–206.
АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX, 119/I-92. Писмо Хрушчова и ЦК КПСС Ј. Б. Титу и ЦК СКЈ, 10. I
1957.
Исто, 119/I-95. Писмо Ј. Б. Тита и ЦК СКЈ Хрушчову и ЦК КПСС, 1. II 1957.
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на совјетске „мировне офанзиве“, али и ординате у којима је сврсисходна побуна
народа против стране доминације и блоковске хијерархије. Апели мађарског народа упућени западним силама остали су без одјека – акција у туђој зони утицаја представљала је непојмљив чин за биполаризовани свет и била равна објави
рата супарничком табору.
Драматична завршница мађарске револуције у великој мери одредила
је и садржину будућих југословенско-совјетских односа. Несумњиве заблуде и
илузије о физиономији будуће сарадње присутне и на једној и на другој страни
– потпуно су се распршиле и уступиле место осећању разочарења и сумње у несуђеног партнера.
Хрушчов и његови сарадници схватили су да су погрешно проценили
југословенску кооперативност и да издашним обећањима на економском и финансијском плану нису постигли жељени циљ. Враћање Југославије у социјалистички лагер и њено добровољно подређивање совјетској контроли, тек сада је
схваћено као нереална и политички неутемељена поставка због које је непотребно утрошено много енергије и времена.

Нова спорења – старе оптужбе. Покушај изналажења
југословенско-совјетског компромиса
Југословенском руководству је после спора са Хрушчовом око разрешење мађарске кризе постало јасно да свака форма тешњег повезивања са СССР-ом
имплицира снажан совјетски притисак за укључивање Југославије у социјалистички лагер и самим тим подразумева губљење мукотрпно стечене националне
независности. Испоставило се да је чиста илузија очекивати од СССР-а да ће у
склопу процеса дестаљинизације одустати од старог система односа међу социјалистичким државама и дозволити да се односи међу њима темеље на принципима равноправности и поштовања суверенитета, како је то прокламовано на
XX конгресу КПСС.
У новонасталој ситуацији, после узајамног „опипавања пулса“, успостављање партијске и међудржавне сарадње било је могућно само у случају радикалног политичког заокрета у међународној стратегији Југославије или радикално
новог политичког курса СССР-а према Југославији и њеној ванблоковској политици. Прва опција се, без обзира на испољена очекивања у СССР-у током бројних састанака и размене опширних писама највишег руководства двеју држава,
показала крајње нереалном. Друга опција је представљала историјску неминовност, али је било потребно још доста времена да је совјетско руководство на тај
начин и схвати. У том смислу цела 1957, као и наредне три године прошле су
у спорењу Југославије са источноевропским државама на челу са СССР-ом по
разним идеолошким питањима и аутоматским преношењем тих размирица и на
шири план међудржавних односа. Тако су се ови односи постепено вратили на
стање карактеристично за период непосредно уочи нормализације југословенско-совјетских односа.
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Тумачећи главне разлоге неповољног политичког обрта на релацији Београд-Москва, на V пленуму Савезног одбора ССРJ Јосип Броз се осврнуо на
– како је рекао – „оно што је највише нервирало совјетске другове“ последњих
година у наступу југословенског руководства. Наиме, „У овом садашњем сукобу
битно је баш то што смо ми упорно остали при свом ставу да не желимо да се
укључујемо у неки лагер, јер смо принципијелно против блокова, а осим тога и
зато јер бисмо самим тим изгубили ону улогу коју Југославија игра у свијету и
која нам омогућава независан став у изражавању наших мисли о свим питањима
како унутрашњег тако и спољнополитичког карактера.“
Југословенски председник је констатовао да се нису испунила његова
очекивања да тај спор „неће ићи даље од идеолошког терена“, већ се „сукоб по
идеолошкој линији одразио и на унутрашњем плану, односно на наше међудржавне односе.“ Овакав обрт, који је у великој мери подсећао на раније стање у
југословенско-совјетским односима, имплицирао је, по Брозу, питање: „Да ли
ми њима можемо уопште више вјеровати, кад смо већ други пут дошли у једну
незгодну ситуацију?“32
Погоршање односа са СССР-ом испољено током периода 1957–1961,
озбиљно је компликовало реализацију југословенске политике еквидистанце и
отежавало ослобађање од предоминантне економске зависности у односу на Запад, окарактерисане као „дужничка замка.“ Спектакуларни споразуми о југословенско-совјетској привредној сарадњи закључени почетком 1956. требало је да
допринесу успостављању нужног баланса у економској сарадњи Југославије са
иностранством и ублаже дотадашње изразито једнострано привредно повезивање Југославије са Западом.
Потискујући идеолошко-партијске несугласице са СССР-ом и осталим
источноевропским државама у други план, Југославија је покушала да задржи
економске и кредитне односе са овим земљама на нивоу који је претходно био
договорен уочи неповољног обрта на партијском плану. Стога је прави шок у
Београду изазвало Писмо ЦК КПСС упућено ЦК СКЈ у коме је саопштено да
совјетска влада одлаже извршење кредитних обавеза према Југославији за неколико наредних година. Та одлука је донета на Пленуму ЦК КПСС од 20. до 24.
децембра 1956, приликом разматрања годишњег плана за 1957. годину. Тиме су
практично отказани раније склопљени уговори, преко потребни југословенској
привреди.33
Образлажући ову одлуку амбасадору Мићуновићу наводним „помањкањем средстава“, Хрушчов није крио да прави разлог за овакав негативан став
треба, ипак, тражити у политичкој сфери и да зато одговорност сноси југословенско руководство – „Југославија је она страна која је јавно напала СССР, а не
обратно.“34
32
33
34

Ј. Б. Тито, н. д., књ. XI, 276–283.
АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX, 119/I-85. Писмо Генералног секретара КПСС Н. С. Хрушчова ЦК
СКЈ и Ј. Б. Титу у вези са одлагањем економских уговора, 29. XII 1956.
В. Мићуновић, н. д., 236–237; КПР, I-5-б/СССР. Извештај о разговору са Н. С. Хрушчовом, 16. II 1957. године.

Југославија у хладном рату

334

Интерес за остваривањем економске сарадње са блоком источноевропских држава актуелизовао је потребу обнове трговинских преговора са СССРом и постизање каквог-таквог споразума у овом контексту. Стога је у совјетској
престоници готово два месеца боравила југословенска привредна делегација.
Неуобичајено дуга посета СССР-у није била резултат чињенице да се радило о
преговорима од посебног значаја за две државе, него последица игнорантског
односа совјетског министарства за трговину на чији позив су и дошли југословенски представници. После југословенског упозорења да ће повући своју делегацију, крајем фебруара 1957. коначно је потписан југословенско-совјетски трговински уговор изузетно скромног економског домашаја, али адекватан стању
у односима Москве и Београда.35
Негативан тренд у југословенско-совјетским односима, уз видно опадање интересовања на обе стране за настављање започете праксе директне комуникације и кореспонденције партијског и државног врха, настављен је све до
лета 1957. године. Тада је у извесној мери дошло до краткотрајног побољшања
међупартијских односа оствареног после посете југословенске војне делегације СССР-у јуна 1957.36 и приватне посете СССР-у потпредседника Савезног извршног већа Александра Ранковића и Едварда Кардеља и председника Народне
скупштине Србије Јована Веселинова, наредног месеца исте године.
Иако се радило о случајности, југословенске делегације су у СССР стигле у моменту када су из совјетског руководства одстрањени Молотов, Калгањин
и Маљенков, високи партијски и државни функционери, који су припремали пуч
за смену Хрушчова. У светској јавности није се веровало у коинциденцију и владало је уверење да је долазак Југословена у СССР повезан са могућом променом
совјетског спољнополитичког курса после ових „чистки.“ Међутим, чињеница
да је позив за „одмор“ упућен знатно пре ових бурних догађаја оповргавала је
основаност оваквих политичких спекулација.37
Наведеним посетама трасиран је пут за нови сусрет Тито-Хрушчов и
остварена могућност да се поново размотре и потисну у други план фактори који су довели до међусобног размимоилажења.
До састанка Тита и Хрушчова дошло је 1. и 2. августа 1957. у месту
Снагову, близу Букурешта. Ово место је познато по томе што је у њему 28. јуна
1948. одржан састанак Информбироа на коме донета Резолуција којом је Југославија искључена из „заједнице социјалистичких држава“, а КПЈ из „породице
братских партија.“ Сам избор треће земље и неадекватног места за југословен35
36

37

ДАСМИП, 1958, стр. пов., ф-3, 310. Економски односи са источноевропским земљама.
Југословенска војна делегација, предвођена државним секретаром за народну одбрану
генералом Иваном Гошњаком, стигла је 8. јуна 1957. у званичну посету СССР-у, на позив
совјетског министра одбране маршала Жукова. Југословенском министру су по доласку
на аеродром указане највише државне почасти (смотра војне јединице, интонирање химне) које се иначе указују само председницима држава или влада. У срдачној атмосфери
праћеној честим манифестацијама узајамног уважавања, вођени су разговори који су у
великој мери излазили из оквира војне проблематике.
ДАСМИП, 1957, стр. пов., ф-3, 162. Узроци промена у совјетском руководству и њихове
реперкусије на унутрашњем и међународном плану.
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ско-совјетски сусрет на врху, већ је довољно говорио о необичним и сложеним
околностима које су му претходиле.
Договор о месту састанка било је тешко постићи, јер је Хрушчов остао
доследан својој изјави „да они овога пута неће ићи у Југославију“ и да је ред на
Југословене да дођу у Совјетски Савез. Ту изјаву, дату после југословенско-совјетског сукоба око догађаја у Мађарској, Хрушчов је стално понављао иако му
је предочено да су у СССР-у у међувремену већ боравиле бројне југословенске
делегације. Пошто Хрушчов није био спреман да попусти, југословенска страна
је на крају прихватила совјетски предлог да се састанак одржи у некој од држава
социјалистичког лагера са којом се граниче и Југославија и СССР. На совјетску
иницијативу конкретизовано је да то буде Румунија, односно место Снагово.
Судећи по изузетно сажетом заједничком саопштењу са састанка које је
садржавало једва десетак реченица, али судећи и по осврту амбасадора Мићуновића на овај догађај, ни једна ни друга страна нису том састанку придавале већи
значај од самог чина превазилажења међусобне конфронтације и успостављања
минималног степена међудржавне сарадње у том контексту. Тито је потписао саопштење које су, у ствари, написали Хрушчов и његово сарадници, а које је, без
обзира на сажетост, садржало по једну концесију са обе стране. Југословени су
се сложили са формулацијом „о неопходној потреби учвршћења јединства и братске сарадње комунистичких и радничких партија и народа свих социјалистичких
земаља,“ а Руси су прихватили југословенску формулацију да се будући југословенско-совјетски односи морају заснивати „на основи равноправности, узајамне
помоћи, поштовања суверенитета и немешање у унутрашње ствари.“38
Сусрет у Румунији, иако без већег значаја у склопу опште силазне путање југословенско-совјетских односа, имао је велики политичко-пропагандни ефекат на ширем међународном плану за обе стране. У погледу СССР-а допринео је
стварању повољније слике о позадини актуелне „совјетске мировне офанзиве“
и у вези са елиминисањем „стаљинистичке групе“ Молотов, Каганович, Маљенков.39 За Југославију је овај догађај био важан ради успостављања каквог-таквог
баланса у сарадњи са Истоком и Западом као незаобилазног императива реализације политике еквидистанце и очувања ванблоковске позиције.
Пошто је наведени баланс и даље био нарушен и то у корист Запада,
уследио је нови потез југословенског руководства у истом смеру – признање
Немачке Демократске Републике. Тај акт, који је југословенско руководство већ
дуго наглашавало дипломатским каналима, наишао је на буру незадовољства на
Западу и резултирао моменталним прекидом дипломатских односа са Савезном
Републиком Немачком, која је иначе представљала кључног економског партнера
Југославије. Ипак, у Београду је оцењен као логична последица фактичког стања и објективна нужност, али и доказ о неоснованости оптужби комунистичког
блока држава да је југословенско руководство заузело прозападни курс ослањајући се на финансијску и економску помоћ НАТО држава.
38
39

Борба, 4. август 1957; В. Мићуновић, н. д., 337–341.
ДАСМИП, 1957, стр. пов., ф-3, 162.
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Очекивања у Југославији да ће после учињене концесије у вези са ДР Немачком доћи до отопљења у односима са социјалистичким лагером, показала су
се као пуста нада заснована на неутемељеној политичкој процени. Тај значајни
југословенски спољнополитички акт не само што није смањио притисак СССР-а
на Југославију да се и она прикључи групацији држава под совјетском контролом,
него је охрабрујуће и подстицајно деловао на видан пораст овог притиска. То се
посебно испољило током Саветовања комунистичких партија из целог света сазваног од стране ЦК КПСС поводом 40-годишњице Октобарске револуције.
На овом скупу, одржаном у Москви од 5. до 20. новембра 1957, обновљен
је покушај стварања нове међународне организације комунистичких партија
под совјетском контролом, сличне Коминформу. Свечан тон скупа, потенциран
театралним наступима учесника поводом „најважнијег датума у историји комунистичког покрета“, требало је да допринесе стварању атмосфере поверења и
братске солидарности идеолошки јединственог блока партија. Свим актерима
скупа су унапред подељене улоге које су они са више или мање одушевљења и
уверљивости одиграли.
Домаћини су, издашно делећи комплименте гостима за њихову доследност на путу изградње социјализма, урадили све да увере присутне како је монолитно јединство комунистичког покрета једини начин за пуну афирмацију и
реализацију марксистичко-лењинистичких постулата и националног просперитета. Случај Мађарске је у том контексту требало да покаже куда води претерана либерализација политичког система и одсуство енергичнијег мешања кључне
силе унутар социјалистичког лагера, СССР-а.
Репрезентанти свеукупног комунистичког покрета у свету, лидери 64
радничке и комунистичке партије са свих континената, потписали су Манифест
мира – документ којим су се комунисти обавезали да ће се борити за унапређење мира и сарадње у свету без обзира на то да ли се њихове странке налазе на
власти или, како је то углавном и био случај, у опозицији и илегали. Око овога
документа није било никаквог спора, јер није имао обавезујући карактер, нити
је било чиме мењао политички статус потписница.
Ужа група комунистичких лидера, представници 12 комунистичких партија на власти, имала је прилику да још једном изрази лојалност руководству
„прве земље социјализма.“ У томе је предњачила делегација КП Кине, која је
инсистирала на експлицитним, писмено датим овлашћењима лидерима КПСС у
вези са даљом институционализацијом сарадње унутар социјалистичког лагера,
„па макар то потписали само Кинези и Руси.“40
Општа идентичност гледишта о потреби конституисања нове међународне комунистичке асоцијације на челу са СССР-ом требало је да буде верификована чином потписивања Декларације 12 комунистичких партија, документа
који је током припрема за Московски скуп већ сачинила совјетска партијска делегација.41
40
41

О Саветовању у Москви видети шире: В. Мићуновић, н. д., 365–381; Лео Матес, Међународни односи социјалистичке Југославије, 1976, 185–194.
ДАСМИП, ПА, 1958, СССР, ф-118, 32 408. Московско саветовање 1957.

337

Драган Богетић

Историја 20. века, 2/2008

Будући да је после совјетске интервенције у Мађарској поново успостављено монолитно јединство унутар социјалистичког лагера, потписивање тог
документа није имало посебног смисла, ако је требало да се односити на 12 комунистичких партија на власти и иначе верних партијској дисциплини коју је проповедао СССР. Цела та церемонија првенствено је уприличена због разрешења
будућег статуса југословенске комунистичке партије у склопу оствареног степена институционализације међународне сарадње њој идеолошки блиских партија и земаља. Све је било изванредно изрежирано, осим наступа кључног актера
представе. Изостанак Јосипа Броза (због наводне болести) на Московском скупу,
наговештавао је одсуство спремности Југославије да се укључи у просовјетску
асоцијацију комунистичких партија од које се уз толике муке и опасности одвојила после сукоба са Стаљином.
Одбијање Југославије да потпише Декларацију 12 комунистичких држава бацило је велику сенку на скуп у Москви и још једном покопало совјетску
наду за повратак Југославије у социјалистички лагер. Тиме је на дужи период
елиминисана и спремност СССР-а, а самим тим и његових источноевропских
сателита, за успостављање било каквих значајнијих облика партијске и државне
сарадње са Југославијом.

Други југословенско-совјетски сукоб. Судар Титове
и Хрушчовљеве перцепције политике мирољубиве коегзистенције
Крајем 1957. и почетком 1958. године, Југославија се нашла у веома
опасној стратешкој позицији – над њом се поново надвила опасност да буде
истовремено изложена изолацији и од стране Истока и од Запада. Незахвалну
ситуацију Југославије посебно је упечатљиво представио у својим мемоарима југословенски амбасадор у Москви Вељко Мићуновић: „Руси су незадовољни јер
нијесу с Југославијом постигли ништа. Американци су незадовољни јер мисле
да су Руси постигли превише. Окрени – обрни: и Руси и Американци су огорчени – на Југословене!“42
Једнострани прекид дипломатских односа СР Немачке са Југославијом
октобра 1957 (пошто је југословенско руководство признало владу ДР Немачке), није довео само до погоршања односа са кључним економским партнером
Југославије у Европи, него и до нарастајућег неповерења Запада у целини према југословенском спољнополитичком курсу у коме се испољавала све већа кооперативност према земљама социјалистичког лагера.43 Сличан ефекат имао је и
југословенски захтев за обустављање америчке војне помоћи и инсистирање да
америчка војна мисија оконча рад у Београду до марта 1958.44
42
43

44

В. Мићуновић, н. д., 98.
САД су одлуку Југославије да успостави дипломатске односе са Источном Немачком (која
је довела до прекида дипломатских односа Југославије са СР Немачком), окарактерисале
као југословенско напуштање политике несврстаности и њено подређивање директивама
из Москве. (Foreign Relations of the United States (FRUS), Department of State, Washington,
1955–1957, 26 : 786–87).
TNA, FO 371, RY 1011/1, 136 806. Annual Review for 1957.
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Поновно суђење Миловану Ђиласу и његово хапшење наишло је на жестоку осуду британске Лабуристичке партије чије су водеће личности испољавале висок степен уважавања према овом политичару и његовим доктринарним
ставовима. Слично су реаговале и друге социјалдемократске партије у Европи,
упозоравајући на недемократски карактер режима у Београду и његов анимозитет према свему што носи западни предзнак. Револт у овом контексту је досегао
највишу тачку после суђења групи припадника старог режима због „противдржавне делатности, међу којима се налазила и неколицина социјалдемократа учлањених у Социјалистичку интернационалу.“ 45
Југословенски став према процесу деколонизације у Азији и Африци, који се у потпуности поклапао са ставом СССР-а, на Западу је у целини негативно
оцењен, посебно од стране најмоћнијих колонијалних сила Велике Британије и
Француске. Све отворенија југословенска подршка алжирском покрету отпора,
у Паризу је схваћена као бруталан изазов француској влади и одсуство жеље за
настављање раније присне сарадње двеју држава. Заустављање и присилно спровођење југословенског трговачког брода „Словенија“ у алжирску луку Оман од
стране француских ратних бродова, због сумње да је превозио оружје „алжирским побуњеницима“, довело је до новог заоштравања југословенско-француских
односа. Односи са западним силама су се додатно искомпликовали после англоамеричке војне интервенције у Јордану и Либану, 15. и 16. јула 1958. Овај потез
оквалификован је са југословенске стране истим атрибутима којим се користила
и званична Москва, а потом је испољено и отворено разумевање Југославије за
совјетске претње двема западним силама да ће се СССР и сам директно укључити у сукоб, уколико САД и Велика Британија одмах не повуку своје трупе са
јорданске и либанске територије.46
Упоредо са погоршањем односа Југославије са Западом, озбиљно се погоршавани и њени односи са групацијом источноевропских земаља. Сви елементи оштре конфронтације Југославије и земаља Коминформа карактеристични за
1948, после десет година давали су тон и „другом југословенско-совјетском сукобу“, како су на Западу често називали нагло погоршање односа Београда и Москве
током 1958. године. Кључни догађаји који су довели до поновног дефинитивног
прекида југословенско-совјетске међудржавне и међупартијске сарадње сводили
су се на југословенско одбијање да потпише Декларације 12 комунистичких партија на скупу у Москви одржаном новембра 1957. и усвајање Програма СКЈ на
Седмог конгресу у Љубљани априла 1958. Одбијање југословенских комуниста
да у Москви потпишу декларацију која је имала карактер оснивачког акта новог
Коминформа (односно одбијање да се укључе у нову асоцијацију социјалистичких држава под патронатом СССР-а) и усвајање документа сасвим супротног садржаја, са нагласком на самосталности комунистичких партија у избору пута у
социјализам, дефинитивно је распршило све илузије совјетског руководства да
је могућ повратак Југославије у социјалистички лагер. Свест о томе да је непо45
46

TNA, FO 371, RY 1011/1, 145 107. Annual Review for 1958.
Саопштење владе ФНРЈ (Борба, 16. јул 1958); TNA, FO 371, RY, 1022/10, 136 814. Yugoslav
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требно уложен велики труд око југословенско-совјетског приближавања и да су
узалудни били сви покушаји да се југословенско руководство увери у потребу
безрезервног подређивања „организованим и координисаним формама класне
борбе светског пролетаријата“, код Хрушчова и његових сарадника изазвала је
снажан револт и резултирала предузимањем низа спољнополитичких мера са циљем да се Југославији што је могућно више отежа међународни наступ и консолидација унутрашњег система. У том контексту отказани су Југославији раније
склопљени спектакуларни кредитни аранжмани, сужена је основа робне размене у складу са новопрокламованим совјетским принципом „узајамне користи“
(примењеним искључиво на Југославију), прекинута пракса размењивања посета на највишем државном нивоу и интензивирана антијугословенска кампања у
много чему слична оној која је вођена и у Стаљиново време.
Други југословенско-совјетски сукоб, суштински посматрано, отпочео
је оног момента када су конфронтиране стране исцрпеле сва идеолошка и политичка средства у одбрани свог виђења будуће платформе односа унутар комунистичког покрета.
Силна енергија утрошена са совјетске стране како би се Тито и његови
сарадници вратили у социјалистички лагер и одрекли свог спољнополитичког
концепта, није резултирала жељеним исходом. Југословенски покушај, пак, да
низом политичких уступака по разним међународним питањима докаже своју
оданост марксизму и лењинизму и приволи Москву да прихвати политичку реалност у Југославији, унапред је био осуђен на неуспех.
Свест о неминовности обнављања сукоба дефинитивно је испливала на
површину у време када је доживео потпун крах последњи совјетски покушај
укључивања Југославије у међународну асоцијацију комунистичких партија приликом прославе 40-годишњице Октобарске револуције у Москви на Саветовању
комунистичких и радничких партија новембра 1957. Титов изостанак на овом
скупу („због изненадних компликација изазваних акутним лумбагом“), бојкот југословенске делегације од стране представника осталих комунистичких партија
и од стране самог домаћина и, коначно, одбијање Југословена да том приликом
потпишу Декларацију 12 комунистичких партија – дефинитивно су означили завршетак једног раздобља преговора и нормализације односа двеју страна.47
Иако је званична Москва била спремна да после наведеног геста „непослушности“ Титових сарадника на Московском скупу отпочне оштру кампању
против Југославије и прекине сваку сарадњу са њом од тога је, на изненађење
већег дела међународне јавности, привремено одустала. Од новембра 1957, па
до априла 1958. дошло је до краткотрајног затишја у совјетској антијугословенској кампањи, праћеног углавном идеолошко-теоријским изношењем критичких
ставова према „југословенском ревизионизму“ и игнорантским односом према
свему што је имало везе са Југославијом.
Ово „затишје пред буру“ узроковано је углавном интерним политичким
разлозима Хрушчовљеве групе после победе над „стаљинистичком групом“ Молотов-Каганович-Маљенков на јунском пленуму ЦК КПСС и постепеним укла47

АЈ, СК СКЈ, 507/IX, 119/1–146. Општи преглед билатералних односа СКЈ и КПСС.

Југославија у хладном рату

340

њањем из врха совјетског руководства већине кључних људи који су, поред Хрушчова, били главни актери политичког живота СССР-а после Стаљинове смрти.
Иако је јунским пленумом практично санкционисан нови однос снага у КПСС
и државном апарату и створени услови за централизацију моћи у рукама Хрушчова, још увек све фазе ове радикалне смене власти нису у потпуности биле
окончане. Политичке турбуленције су додатно интензивиране после непопуларног чина смене, у народу и партијским редовима, омиљеног маршала Жукова,
октобра 1957. и током припремања терена за смену дугогодишњег председника
владе Николаја Булгањина. Бурна политичка превирања у Совјетском Савезу, која су пратила ове драматичне догађаје, нису представљала повољан контекст у
коме би се отпочело са отвореним нападом на Југославију, чије је руководство,
како се то видело приликом Титове посете СССР-у, уживало симпатије великог
дела совјетског народа.48
Политичка криза у совјетском руководству дефинитивно је превазиђена
тек крајем марта 1958, када је Хрушчов на седници Врховног совјета именован
за председника владе. Тиме је формално објединио и сам преузео државну и
партијску врховну власт.49 Више није постојала могућност да неко од његових
конкурената, јачајући позиције у влади, доводи у питање његову позицију у партији. Сада када је и државни и партијски апарат био под његовом контролом,
Хрушчов се могао енергичније посветити спољнополитичким питањима и у том
контексту спорној ситуацији насталој због „Титовог национализма.“
Непосредно уочи Седмог конгреса СКЈ, средином априла 1958, отпочео
је „други југословенско-совјетски сукоб“ који ће давати тон међудржавним односима Југославије и земаља социјалистичког лагера у наредном петогодишњем
периоду. Суштина југословенско-совјетског спора заснивала се на истом проблему који довео до конфронтације двају комунистичких руководстава и десет година раније. Титово настојање да самостално руководи земљом никако није могло
бити опција прихватљива за великодржавну политику совјетске комунистичке
олигархије, па била она персонификована у Стаљину, Хрушчову или неком трећем лидеру КПСС-а, свеједно. Југословенска ванблоковска политика подривала
је јединство комунистичког покрета и водила његовом осипању и слабљењу.
Толерисање „Титовог пута у социјализам“ и охрабривање других источноевропских земаља да се у већој или мањој мери осамостале од Москве, неминовно би
резултирало све већом инфериорношћу Варшавског уговора у односу на НАТО
пакт и социјалистичког лагера у односу на Запад. У таквим условима тешко би
било изводљиво очување социјализма као „светског процеса.“ 50
Хрушчов је, за разлику од Стаљина, схватио да Тита, као кључног и неприкосновеног протагонисту те политике, не може елиминисати са политичке
48
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сцене „једним покретом прста.“ Међутим, ни он није проникао у сву дубину Брозових унутрашњих сукобљавања као комунисте искрено лојалног идеји марксизма-лењинизма и харизматично настројеног вође, одлучног да задржи апсолутну
власт у земљи, али и да се свету наметне као моћни предводник обесправљеног
Југа наспрам завађеног Истока и Запада. Стога се, бар када је у питању Југославија, определио за једну, како се убрзо показало, доста јалову и несврсисходну
стратегију. Покушао је да неухватљивог Тита импресионира отварањем перспективе широког спектра економске и политичке сарадње са земљама идеолошки
блиским, у чијем друштву се Југославија не би осећала као страно тело, како је
то био раније случај (прво у оквиру Коминформа, а потом у склопу повезивања
са западним државама). Када ова тактика није успела, видно разочаран и револтиран Хрушчов се определио за политику притиска на Југославију, покушавајући
да је доведе у стање опште међународне изолације. То је био пут да се обезбеде
бар два спољнополитичка циља СССР-а: да се Југославија, евентуално, примора
да одустане од „неутрализма“, а да се, истовремено, по сваку цену спречи даље
осипање социјалистичког лагера.51
Формални повод за отпочињање другог југословенско-совјетског сукоба представљало је усвајање новог Програма СКЈ на Седмом конгресу СКЈ, одржаном крајем априла 1958. У неку руку тај скуп је деловао као манифестација
супротстављена новембарском Московском скупу на коме је санкционисано јединство окупљених партија под доминацијом КПСС, а усвојени Програм СКЈ,
усредсређен на потенцирање начела равноправности и самосталности у односима
социјалистичких држава и њихових партија, као документ супротстављен Декларацији 12 комунистичких партија, која је пропагирала супротну опцију.52
Објављивање Нацрта програма СКЈ уочи Седмог конгреса, у облику
обимне књиге и у огромном тиражу, а потом њено превођење на стране језике
и преношење на страним језицима преко бројних радио-станица, у Москви је
схваћено као отворен изазов југословенске стране и офанзиван корак против совјетског модела социјализма. Пропагирање овог програма представљало је својеврсно супротстављање московској Декларацији 12 комунистичких партија, не
само због временске и других коинциденција, него и због тога што је за велики
број кључних питања у вези са развојем социјализма нудио сасвим различита
решења од оних која су произилазила из Декларације. У Москви је Нацрт програма СКЈ схваћен као пројекат који није намењен само југословенским комунистима, већ има далеко амбициозније намере. Оне су свођене на југословенске
претензије за наметањем сопственог унутрашњег система другим земљама, на
хегемонију Југославије у међународном радничком покрету и бескомпромисну
борбу против совјетског модела социјализма коме се Југославија супротставља
већ читаву једну деценију.53
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Елементи сукоба Београда и Москве до кога је дошло крајем 50-их година прожимали су југословенско-совјетске односе све до распада југословенске
државе. Постојала су три главна извора несугласица која су стално изнова доприносила хлађењу односа Југославије и СССР-а. Практично није било значајнијег
састанка руководстава двеју земаља на коме совјетска страна није тражила од
београдских званичника одобрење за стационирање совјетске ратне флоте у јадранским лукама (првенствено у Бококоторском заливу). Поред тога, са совјетске
стране се упорно инсистирало на укључивању Југославије у процес периодичних
састанака лидера социјалистичких земаља на којима се утврђивала заједничка
међународна стратегија и обавезе чланица лагера. Трећи захтев који је представљао предуслов за побољшање југословенско-совјетских односа сводио се на
нужност формирања друштава југословенско-совјетског пријатељства која су, у
ствари, требало да представљају центре за окупљање и деловање информбироовских кругова у Југославији. Давање било које од ових концесија Совјетском
Савезу представљало би озбиљан преседан чије би се крајње консеквенце сводиле на губљење основних атрибута југословенске националне независности и
утапање Југославије у социјалистички лагер.54
Стални успони и падови у југословенско-совјетским односима нису блокирали веома развијену билатералну економску и војну сарадњу. Совјетски Савез
је био један од кључних трговинских партнера Југославије. У укупној робној размени Југославије са иностранством заузимао је високо треће место, одмах после
СР Немачке и Италије. Оно што је од посебног значаја у овом контексту јесте чињеница да је још почетком 60-их година па све до распада југословенске државе,
ова сила била и главни снабдевач Југославије војном опремом и наоружањем.
Радикалан обрт у избору новог војно-стратешког партнера на штету Сједињених
Држава није био резултат идеолошко-политичких калкулација југословенских
комуниста, него прагматичних комерцијалних економских интереса Југославије.
Пошто су САД обуставиле програм војне помоћи Југославији крајем 50-их година и захтевале од југословенског руководства да убудуће војну опрему плаћа
у доларима, Тито и његови сарадници су се окренули Совјетском Савезу, држави са којом је упражњаван клириншки систем плаћања. Уместо да скупе млазне
авионе, тенкове и ракетне системе плаћа конвертибилним валутама, Југославија
их је радије плаћала сопственим производима, првенствено танкерима високе
носивости и производима бродоградње и машинске индустрије, који су иначе
тешко налазили пласман на захтевном конвертибилном тржишту.
Драматично заоштравање југословенско-совјетских односа на прелазу
између 50-их и 60-их година поново је наметало југословенском руководству потребу редефинисања одређених сегмената међународне стратегије. Југословенским политичким круговима постало је јасно да је немогућно водити независну
политику и према Западу и према Истоку без подршке неког трећег утицајног
међународног фактора. За разлику од осталих европских држава, које су већ стотинама година свој опстанак и реализацију државних пројекција остваривале
54
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путем подршке одређене силе заштитнице, Југославија је изабрала, несумњиво,
оригиналан спољнополитички курс. Свесни да свој ауторитарни положај у земљи
не могу сачувати и у односима са иностранством уколико покровитељство траже
у Москви или Вашингтону, Тито и његови сарадници определили су се за једино
могуће решење – ослонац на беновалентне и крајње кооперативне афро-азијске
самодршце. Појединачно, они нису могли много помоћи јачању југословенске
међународне позиције и њеном отпору растућим притисцима Истока и Запада.
Али, сви заједно, обједињени у јединствен покрет, чинили су респектабилну
светску снагу и солидног економског партнера.
Међутим, у време када у југословенском руководству није било више
никаквих дилема о нужности реализације наведене политичке пројекције, остали актери (земље из Азије и Африке), без којих трансформација актуелног међународног политичког система није била могућна, нису показивали претерану
спремност нити заинтересованост да следе Југославију у њеним амбициозним
настојањима.

Међународни положај Југославије после првог самита
несврстаних земаља у Београду
Сва анахроност и аморфан карактер југословенске спољнополитичке
стратегије почетком 60-их година дошли су посебно до изражаја приликом одржавања репрезентативног скупа лидера ванблоковских држава у Београду, септембра 1961. Покушавајући да том самиту дају карактер оснивачког скупа нове
асоцијације држава, која би окупљала земље „трећег света“, Тито и његови сарадници су преузели сувише тежак задатак изналажења оптималног баланса у
наступу према водећим блоковским силама и истовременог преузимања улоге
заштитника „обесправљених“ афро-азијских народа. Задовољити и један и други
политички императив – није било могућно. Било какав компромис у том контексту водио је, опет, потпуном дебаклу и дестабилизовању међународне позиције
Југославије. У то се убрзо после Београдског самита уверио и сам Јосип Броз.
Није успео да убеди своје госте у потребу стварања покрета несврстаности, али
је зато, због свог антизападног наступа, озбиљно довео у питање будуће односе
Југославије са САД и осталим западним силама.
Током Конференције шефова држава или влада неангажованих земаља
у Београду, Јосип Броз није успео најбоље да избалансира поједине делове свог
говора са захтевима политике еквидистанце, али је неоспорно успео да се наметне као једна од кључних личности самита и у том смислу да обезбеди себи и
Југославији централно место у светској штампи и у дипломатским извештајима
великог броја држава.
Конференција је одржана од 1. до 6. септембра 1961, уз присуство 25
земаља у својству пуноправног учесника и три земље у својству посматрача.
Судећи по саставу учесника, Тито је само делимично остварио своју намеру да
на овом скупу буду заступљени сви делови света и да тако спречи да она добије
искључиво регионални, афро-азијски карактер. Југославија и Кипар су биле једине европске државе које су учествовале на скупу. Из Латинске Америке је као
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пуноправни учесник била заступљена само Куба, док су у својству посматрача
присуствовали Бразил, Боливија и Еквадор. Све остале земље су биле из Азије
и Африке. Неспремност држава Латинске Америке да се супротставе притиску
САД, без чије економске помоћи нису могле опстати, резултирала је њиховим
слабим одзивом, или нижеразредним рангом учешћа. Југославија је посебно била
разочарана апстинирањем Мексика, чија влада је у последњем моменту одустала од учествовања на Београдској конференцији.55 Током припрема за конференцију Југославија је дипломатским каналима у више наврата упућивала протесте
Вашингтону што на све начине покушава да „декуражира“ латиноамеричке државе у вези са њиховим активним учешћем на скупу у Београду.56 Посебан револт изражен је поводом притиска Стејт департмента на највећу и најутицајнију
државу Латинске Америке – Бразил. Тај притисак додатно је утицао на и иначе
сазрелу одлуку Жаниа Квадроса (Janio Quadros) да поднесе оставку на функцију председника владе Бразила.57 Ову одлуку је донео непосредно уочи самита у
Београду, скренувши пажњу на то да је изнуђена деловањем „мрачних снага из
иностранства“.58
Тито је на самиту заузео крајње оштар став према западним силама. Кад
су у питању њихови званичници користио је изразе: „реакционарне и фашистичке снаге“, „необуздане војне силеџије француске армије“, „дивљачке португалске оружане снаге“, „монструозне убице“. Западну политику је поистовећивао
са изразима „империјализам“, „насилништво“, „политика силе“, „пактоманија“,
„кратковида и неразумна политика“, „реакционарна политика“.59
Амерички политичари, па и део америчког јавног мњења, са великом пажњом су пратили наступ Југославије на Београдској конференцији. Стејт департмент је у ову сврху формирао посебну групу стручњака за праћење и анализу
ставова које је Тито изнео на самиту несврстаних. О Београдској конференцији
из Југославије је извештавало преко стотину америчких новинара.60
Све ове информације које су се из Београда сливале у Вашингтон иритирајуће су деловале на америчке политичаре и америчку јавност. Таква реакција није била условљена Титовим оштрим антиколонијалним ставом. Сједињене
55
56

57
58
59
60

Department of State, Confidential, 396.1-BE, Box 732, Central Decimal Files, Record Group
59 (RG 59) U. S. National Archives II, College Park, Maryland, USA; collected by James G.
Hershberg for GWCW/CWIHP.
КПР, I-3-а/САД. Забелешка о разговору друга Председника са подсекретаром САД Chester
Bowlesom, 30. јула 1961. године на Брионима; Исто. Забелешка о разговору државног
секретара Коче Поповића са амбасадором САД Џорџ Кенан-ом, одржаним 31. VIII
1961.
Department of State, Confidential, 396.1-BE, Box 732, Central Decimal Files, Record Group
59 (RG 59) U. S. National Archives II, College Park, Maryland, USA; collected by James G.
Hershberg for GWCW/CWIHP.
Раднички и националноослободилачки покрети, том И, Африка, Азија, Латинска Америка,
Београд 1968, 698.
Поздравни говор председника СФРЈ Јосипа Броза Тита; Говор председника СФРЈ Јосипа
Броза Тита у генералној дебати (Скупови несврстаних земаља, Београд 1974, 39–58).
КПР, I-4-a. Оцена писања светске штампе о Конференцији шефова или влада ванблоковских земаља; ДАМИП, 1961, ПА, ф-124, 39 980. Београдска конференција и односи
Југославија-САД.
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Државе, које су некада и саме биле колонија, нису биле претерано осетљиве на
овакву реторику. Оно преко чега амерички званичници нису никако могли да
пређу био је Титов некритички и апологетски став према совјетској најави обнове нуклеарних проба и Титова подршка Хрушчовљевој политици у вези са
решавањем немачког, односно берлинског питања.61 Тешко им је било да схвате
како неко ко је толико подржавао споразум САД, Велике Британије и СССР-а о
нуклеарном мораторијуму сада – када је цео свет на ивици рата – има разумевање за једнострано кршење тог споразума. Исто тако, нико у Вашингтону није
могао позитивно реаговати на југословенску подршку претензијама Москве у
Западном Берлину у моменту када је он насилно ограђен и одвојен од источног
дела града.62 И један и други совјетски потез су на Западу тумачени као опасна
жаришта драматичне кризе која свакога часа може прерасти у оружани светски
сукоб са несагледивим последицама. Стога је Титов говор на Конференцији ванблоковских држава у Вашингтону изазвао бујицу гнева и револта, чије разорно
дејство на будуће југословенско-америчке односе више ништа није могло да неутралише, нити ублажи.63
У првом моменту, реакција америчких званичника на Титов говор у великој мери се прожимала са нескривеним осећањем разочарења и изненађења.64
Југословенски наступ је окарактерисан као „шамар новој америчкој администрацији“ која је током свог полугодишњег деловања испољавала висок ступањ кооперативности према Југославији и покренула низ иницијатива за унапређење сарадње двеју држава. Кенеди је у више наврата истицао респект према политици
коју води Југославија и изразио заинтересованост да Тито посети САД.65 Избор
Џорџа Кенана (George Kennan) за амбасадора у Југославији, сам по себи, био је
посебан знак америчког уважавања југословенске политике. Радило се о угледном дипломати који је претходно био амбасадор у СССР-у, о изузетно цењеном
стручњаку за међународна питања, на чијој доктрини и политичким ставовима
се у великој мери темељила америчка спољна политика.66
Сам Кенан је са нескривеним задовољством прихватио задатак који му
је поверен од његове владе, испољавајући велики оптимизам у вези са својом
дипломатском улогом у Југославији.67 Стога није за чуђење то што га је после
Београдске конференције потпуно савладала резигнација и одсуство наде да се
може успешно даље носити са задацима које је пред њега постављала функција амбасадора у Београду.68 Такво његово расположење давало је тон разговору
који је непосредно по окончању Београдског самита водио са југословенским
министром иностраних послова Кочом Поповићем („Видело се да је Кенан лич61
62
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64
65
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ДАМИП, 1961, стр. пов., ф-2, 150.
КПР, I-5-б/САД; ДАМИП, 1961, ПА, ф-125, 427 289.
ДАМИП, 1961, ПА, ф-124, 39 980. Београдска конференција и односи Југославија–САД.
ДАМИП, 1961, ПА, ф-125, 427 289.
ДАМИП, 1961, ПА, ф-125, 430 010.
КПР, I-3-а/САД. Informativna beleška o George Kennanu.
КПР, I-5-б/САД.
ДАМИП, 1961, ПА, ф-124, 40 051. Забелешка о разговору потпредседника Савезног извршног већа Мијалка Тодоровића са амбасадором САД г. Кенаном, одржаним 11. X 1961.
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но узбуђен и погођен“.) У том духу, већ на самом почетку разговора Кенан је
југословенском министру скренуо пажњу да су ставови које је изнео Јосип Броз
на Конференцији ванблоковских земаља код њега изазвали високу дозу „разочарења“, „забринутости“ и „жалости“. Кад би његова влада прихватила оно на
чему је Тито инсистирао на Београдској конференцији „то би у најкраћем времену довело до пуне пропасти САД… – кроз шест месеци од Америке и њених
позиција не би готово ништа остало“. Кенан је подсетио саговорника на напоре
које је чинила нова америчка администрација, посебно председник Кенеди и он
лично, на унапређењу сарадње са Југославијом. Са резигнацијом је констатовао
„да ти напори нису дали никакве резултате“ и „да се југословенска влада врло
мало брине да ли ће америчке позиције бити сачуване или срушене“. Тим поводом наговестио је могућност ревизије америчке политике према Југославији и
обустављања економске помоћи.69
Са званичним ставом Сједињених Држава према Титовом наступу на Београдској конференцији, југословенска влада је упозната два дана после Кенановог
разговора са Кочом Поповићем. Тај став је био изложен у америчком ед-мемоару
који је Кенан уручио помоћнику министра за иностране послове Лео Матесу, 15.
септембра 1961.70 У том документу изражено је америчко „разочарење и забринутост због југословенске улоге на Београдској конференцији неангажованих земаља“ и „неумереног тона и пристрасног садржаја говора председника Тита“.71
На крају ед-мемоара најављена је могућност да у скорој будућности у САД буде
ревидирана политика подршке Југославији: „Влада Сједињених Америчких Држава осећа се принуђеном да озбиљно размотри улогу коју је на Конференцији
одиграла влада Југославије. С тачке гледишта америчко-југословенских односа,
импликације овакве ситуације мораће нужно, како сада тако и у будућности, бити предмет брижљивог проучавања“.72
После Београдске конференције америчке власти су одбиле да размотре
захтеве Југославије у вези са одобравањем инвестиционих кредита без којих је
практично била немогућна реализација југословенских развојних програма.73
Истовремено, Сједињене Државе су обуставиле и програм војних набавки (продају резервних делова) неопходних за борбену готовост југословенске армије.
У склопу актуелног погоршања односа неизвесно је било да ли ће САД испоручити Југославији уговорени контингент пшенице у складу са својим законом о
пољопривредним вишковима.74
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КПР, I-5-б/САД. Забелешка о разговору државног секретара Коче Поповића са амбасадором САД Џорж Кенан-ом, одржаним 13. септембра 1961.
ДАМИП, 1961, ПА, ф-125, 427 646. Забелешка о разговору друга Матеса са амбасадором
САД г. Кенан-ом, одржаним 15. септембра 1961. године у 12 часова.
КПР, I-5-б/САД. Aide-memoire.
Исто.
Уочи почетка Београдске конференције југословенска влада поднела је САД листу објеката за кредитирање предвиђених петогодишњим планом развоја. У ту сврху тражила
је кредит у износу од 479 милиона долара (ДАМИП, 1963, стр. пов., ф-2, 75. Преглед
југословенско-америчких односа. Инвестициони кредити).
ДАМИП, 1963, стр. пов., ф-1, 11. Политика Сједињених Држава и југословенско-амерички билатерални односи.
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Као што је то обично чинио у сложеним ситуацијама, Јосип Броз је одлучио да све финесе „високе“ политике и искушења са којима се суочавала Југославија изнесе пред своје грађане. На митингу у Скопљу, уприличеном поводом
пуштања у рад деонице аутопута „Братство и јединство“, 13. новембра, оштро
је критиковао „капиталисте у Америци“ што говоре „да Југославији треба обуставити сваку помоћ, да Југословене не треба хранити, да нашој земљи не треба
ни пшеницу продавати, да нам не треба дати авионе, да не треба примати наше
људе тамо“; што се на југословенски народ „врши економски притисак у вријеме када је наша земља овако тешко погођена сушом и када се налази у прилично тешкој ситуацији“. Истакао је да Југословени нису против америчког народа
од кога су добили велику помоћ када им је била потребна. Али, истовремено
је Американцима послао поруку у име свог народа „да ни овог пута нећемо одступити од својих принципа, без обзира да ли ћемо добити или нећемо добити
помоћ од Америке“. За сваки случај је напоменуо да ако САД не пруже помоћ
Југославији „то би могао бити повод огромном огорчењу наших грађана, што је
апсолутно непотребно“.75

Прва Титова посета Вашингтону –
последњи Кенедијев међународни ангажман
Када је Јосип Броз 17. октобра 1963. коначно крочио на северни травњак Беле куће срдачно се рукујући са председником Џоном Кенедијем, ни он
ни његов домаћин нису могли слутити колико ће њихова лична сарадња, чије
су темеље тек успоставили, бити кратког века. Ипак, садржајне компоненте новог раздобља југословенско-америчких односа, које је наступило после сусрета Тито-Кенеди, у великој мери су биле опредељене политичким премисама и
компромисним решењима која су давала тон шесточасовном разговору двојице
државника. Потискујући идеолошке анимозитете у други план, руковођени искључиво прагматичним државним интересима, Тито и Кенеди су успели да југословенско-америчке односе, који су у том моменту пали на најнижу тачку, поново поставе на солидну основу, адекватну новој међународној реалности и новом
спољнополитичком курсу који су следиле њихове државе.
Поучена негативним искуствима (стеченим током Титовог боравка у
седишту ОУН у Њујорку септембра 1960), у вези са могућом непријатељском
реакцијом прилично бројне скупине противника Титове посете САД, америчка
влада је уочи доласка госта из Југославије предузела ванредне мере безбедности.
По доласку у САД, 16. октобра, Тито је био смештен у Вилијемсбургу, граду у
држави Вирџинији, у чијој се непосредној близини налазио аеродром америчког
ратног ваздухопловства Ленглију, на који се претходно спустио авион југословенског председника после његове посете Мексику. Ова локација је одабрана да
би се избегао Титов сусрет са демонстрантима и спречиле немиле сцене које су
пратиле ову врсту сусрета.
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Ј. Б. Тито, Говори и чланци, књ. XVII, 162–164.
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Из Вилијемсбурга, Тито је наредног дана специјалним хеликоптером америчког председника пребачен директно до самог врта испред Беле куће, где га је
уз пуне војне почасти, интонирање националних химни и почасну артиљеријску
паљбу, дочекао Кенеди.76 Преподневна рунда разговора отпочела је одмах после
свечаног церемонијала пред Белом кућом. Разматране су само две теме: политичка ситуација у латиноамеричким земљама које је посетио Јосип Броз и односи
Исток-Запад. Иако је Кенеди био далеко боље обавештен о актуелној ситуацији
у Латинској Америци од свог госта, ипак је испољио интересовање о Титовим
утисцима по том питању. У ствари, то је био најбољи начин да се ближе упозна
са садржином разговора, које је пре посете САД водио југословенски председник са лидерима Бразила, Боливије, Перуа и Мексика.
Разматрање питања односа Исток-Запад практично је сведено на два
кључна комплекса питања: процену реалног домашаја и стварне позадине новог курса совјетске спољне политике и појашњење садржине све упадљивијег
југословенског приближавања социјалистичком лагеру.77 Од овог дела разговора
практично је зависио исход сурета Тито-Кенеди. Пред Титом је био тежак задатак да објасни своју безрезервну подршку актуелној Хрушчовљевој политици
и такорећи потпуну идентичност ставова званичног Београда и Москве о свим
важнијим међународним питањима. Таква југословенска стратегија тумачена је
на Западу као наговештај повратка Југославије у табор социјалистичких држава и њено трајно напуштање политике „неутрализма“, што је уједно био повод
за одлуку америчког Конгреса о укидању помоћи и укидању „клаузуле најповлашћеније нације“ Југославији.78
Тито је инсистирао на томе да Југославија нипошто не жели да квари односе са Сједињеним Државама и Западом због одређеног побољшања у односима
са СССР-ом. Колико су такве спекулације у Вашингтону бесмислене, аргументовао је чињеницом да се Југославија у економским односима са иностранством
углавном оријентисана на Запад, из чега је произилазило да би по њену привреду, али и политичку стабилност, било погубно конфронтирање са САД. У том
смислу, Титова посета Москви крајем прошле године и разговори са Хрушчовом
у Београду уочи Титове посете САД79 објашњени су као настојање Југославије
да обезбеди сарадњу са што ширим кругом држава и тиме да свој допринос напорима за успостављање мира и сарадње на општем међународном плану. При
76
77
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МИЈ, КПР, I-1–2/САД. „Председник Тито у Вилијемсбургу“ (Преглед, децембар 1963).
TNA, NY 103 145/6, 172 002. U. S. Visit of President Tito.
КПР, I-2/САД. Забелешка о разговорима Тито-Кенеди. Преподневни разговори. Латинска
Америка, 17. октобар 1963.
Јосип Броз је од 4. до 21. децембра 1962. са супругом и високим југословенским руководиоцима боравио на одмору у Москви, а од 20. августа до 3. септембра 1963, у сличној посети Југославији, са члановима породице и сарадницима боравио је Никита Хрушчов.
Учестали пријатељски и неформални сусрети Тита и Хрушчова, у америчком Конгресу су тумачени као крунски доказ повратка Југославије у табор просовјетских држава.
Стога је током разговора са Титом Кенеди био заинтересован да из прве руке чује оцену
и интерпретацију тих разговора. (ДАМИП, 1963, ПА, ф-118, 434 446. Телеграм амбасадора Вељка Мићуновића из Вашингтона Државном секретаријату за иностране послове
ФНРЈ).

349

Драган Богетић

Историја 20. века, 2/2008

томе, Тито је искористио прилику да се чак у два наврата похвали америчком
председнику како је приликом поменутих разговора у Москви и Београду утицао
на Хрушчова да још енергичније у својим јавним наступима потенцира значај
универзалне примене начела политике мирољубиве коегзистенције.80
Кенеди је углавном био задовољан Титовом елаборацијом политичких
премиса на којима ће трајно бити заснована будућа међународна позиција Југославије. Кратко је прокоментарисао излагање свог госта, уз опаску „да Југославија сасвим добро пролази са својом политиком“, а потом лежерно предложио
да прекину разговоре „пошто треба ићи на ручак“.81
Прелазећи на главну тачку дневног реда поподневног дела састанка,
актуелну ситуацију у југословенско-америчким односима, Тито је указао Кенедију на проблеме са којима се Југославија суочава у свом економском развоју
због рестриктивних мере које су према Југославији увеле САД после Београдске
конференције.82 Да би ублажио исказано незадовољство тим поводом, топло се
захвалио за обимну економску и војну помоћ коју су САД пружале Југославији
током последње деценије. Кенеди му је објаснио са каквим се све тешкоћама
суочавала његова администрација у жељи да помогне развој југословенске привреде, с обзиром на то да се у Конгресу налазе људи којима је тешко да схвате
„разноврсност комунистичких система“ и који на исти начин гледају на Југославију као и на Совјетски Савез, Пољску или Кину. То посебно долази до изражаја
у последње време, када се ставови Југославије о свим важнијим међународним
питањима такорећи не разликују од совјетских ставова. 83 Исказавши разумевање за сложену позицију свог саговорника у поменутом контексту, Тито је ипак
инсистирао на хитном повлачењу конгресног амандмана, којим је Југославији
укинута „клаузулa најповлашћеније нације“, без које није било могућно замислити одвијање даље нормалне трговинске размене двеју држава.
Судећи по првој реакцији Кенедија на Титову сугестију да се будући билатерални односи поставе на нову основу адекватну политичкој реалности и новим
кретањима у међународној заједници, Кенеди је изразио спремност да прихвати
предложена платформа и учини све што је потребно да би се југословенско-амерички односи поново вратили на онај ниво на коме су раније били.84
У склопу настојања САД да помогну економски опоравак Југославије,
Кенеди је обећао Титу да ће предузету енергичне кораке да се под хитно повуче
80
81
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КПР, I-2/САД. Забелешка о разговорима Тито-Кенеди. Преподневни разговори. Латинска
Америка, 17. октобар 1963.
ДАМИП, 1963, стр. пов., ф-1, 31. Посета председника Тита земљама Латинске Америке
и САД; Исто, 1963, ПА, ф-118, 434 446; КПР, I-2/САД. Забелешка о разговорима ТитоКенеди. Преподневни разговори. Латинска Америка, 17. октобар 1963; TNA, NY 103
145/6, 172 002. U. S. Visit of President Tito.
КПР, I-2/САД. Забелешка о разговорима Тито-Кенеди. Поподневни разговори. Латинска
Америка, 17. октобар 1963.
Исто, 11–13.
КПР, I-2/САД. Забелешка о разговорима Тито-Кенеди. Поподневни разговори. Латинска
Америка, 17. октобар 1963; ДАМИП, 1963, стр. пов., ф-1, 31. Посета председника Тита
земљама Латинске Америке и САД; Исто, 1963, ПА, ф-118, 434 446; TNA, NY 103 145/5,
172 002. Conversation between President Kennedy and President Tito, October 17, 1963.
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конгресни амандман којим је предвиђено да се Југославији укине „клаузула најповлашћеније нације“. Тито је искористио прилику да му се директно захвали за
помоћ коју су САД пружиле Југославији поводом земљотреса у Скопљу. Имајући
у виду да је Југославија суочена са проблемом смештаја преко 100.000 лица која
су остала без крова над главом, Кенеди је обавестио Тита да САД намеравају да у
року од месец дана ставе тим лицима на располагање 250 модерних монтажних
барака, које ће у Скопљу подићи амерички војни персонал. Пошто је зима била
на прагу, Тито је овакав потез оценио као изузетно важан у склопу напора да
се ублаже последице земљотреса. У сваком случају, оба поменута геста „добре
воље“ америчког председника додатно су позитивно утицала на превладавање
атмосфере неповерења у југословенским политичким круговима у вези намера
САД према Југославији.
У сличном тону, по завршетку разговора сачињен је заједнички коминике, у којем је истакнуто: „Разговори су вођени у срдачној и пријатељској атмосфери и одликовали су се искреношћу у дискусији.“ Ипак, најважнији став тог
документа односио се на усаглашену платформу будућих југословенско-америчких односа: „Оба председника изразила су наду да ће односи између две земље,
данас, када директна помоћ није више потребна, моћи даље да се развијају и на
другим пољима, нарочито на пољу развоја нормалне спољне трговине, економских контакта, као и културних, научних и других размена“.85
Готово одмах после одласка Јосипа Броза из САД, Кенеди је предузео
мере за реализацију договора са југословенским председником о повлачењу конгресног амандмана којим је Југославији укинута „клаузула најповлашћеније нације“. Захваљујући његовом залагању, та рестриктивна мера је убрзо стављена
ван снаге.86 Међутим, овај гест добре воље према Југославији био је и последњи
његов политички акт на плану унапређења актуелног тренда југословенско-америчких односа у духу разговора које је водио са југословенским председником
у Њујорку. Тито је био последњи државник чији је домаћин био председник Кенеди. Само месец дана после сусрета двојице државника, политичка каријера
најмлађег председника у историји САД прекинута је атентатом у Даласу. Видно
узбуђен, Јосип Броз се одмах јавио телефоном америчкој амбасади, прочитао
своју изјаву на државном радију и лично се уписао у књигу жалости у амбасади
САД. У изјави новинској агенцији Танјуг, 22. новембра, Тито је истакао да му је
вест о Кенедијевој смрти пала утолико теже, јер је са америчким председником
недавно водио искрене и срдачне разговоре. На основу тих разговора Кенеди
је на Тита „оставио снажан утисак и као државник, и као човјек... Смрћу предсједника Кенедија амерички народ губи једну заиста крупну личност у својој
хисторији, а мирољубиви свијет искреног поборника мира. Народи Југославије
85
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КПР, I-1–2/САД. „Председник Тито у Вилијемсбургу“, Преглед, децембар 1963, 12–13.
Конгрес је крајем октобра повукао поменути амандман. Међутим, будућу примену „клаузуле најповлашћеније нације“ у односима са Југославијом условио је периодичним доношењем, за сваку наредну фискалну годину, посебне одлуке председника државе, којом
се одобрава такав третман Југославије. (ДАМИП, 1963, ПА, ф-118/САД, 42 510, 436 324,
437 285).
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дубоко жале овај велики губитак који је претрпео народ Сједињених Америчких
Држава, утолико више што је предсједник Кенеди својим односом према нашој
земљи показао да је пријатељ југословенских народа“.87
Када би се Титова изјава поводом смрти председника Кенедија подвргла
дубљој анализи из данашње перспективе, онда би она имала далеко мање форму
епитафа, а више карактер пролога новом раздобљу југословенско-америчких односа. Иако је после Кенедијеве смрти дошло до великих персоналних промена
у структури америчке власти, праћених променом неких одредница спољнополитичког курса, нова платформа југословенско-америчких односа, уобличена током
сусрета Тита и Кенедија у Њујорку, није изгубила актуелност. Њене политичке
премисе трајно су остале детерминирајући фактор односа двеју држава, упркос
бројним искушењима која су стално пратила њихову даљу сарадњу и спорење.

Почетак Вијетнамског рата и југословенска
политика еквидистанце
Проблеми очувања нивоа југословенско-америчке сарадње дошли су до
изражаја управо у моменту када су амерички бомбардери кренули у прве борбене акције против северновијетнамских комуниста. По ко зна који пут, у оштрој
колизији су се поново нашли основни постулати југословенског концепта политике мирољубиве коегзистенције и премисе америчке перцепције императива сузбијања комунистичке опасности широм афро-азијског простора. Међутим, овај
пут обе стране су располагале богатим искуством како ублажити, ако већ није
могуће избећи, узајамну конфронтацију и захлађење односа. Званични Београд
је у том смислу избегавао оштре квалификације на рачун америчке интервенције
у Вијетнаму, а влада САД је формално изражавала висок ступањ разумевања за
југословенске мировне иницијативе по питању изналажења прихватљивог компромиса у новонасталој ситуацији.
Иако су званичници из Београда опрезно и бојажљиво реаговали на америчко бомбардовање Вијетнама, ни на који начин нису били спремни да се одрекну својих спољнополитичких постулата за које су се залагали на самитима и
министарским конференцијама несврстаних. У том духу, прихватили су се улоге главног актера мобилисања ванблоковских држава у циљу вршењу притиска
на велике силе да приступе конкретним мерама за хитно разрешење кризе. У
таквом наступу, Тито и његови сарадници видели су могућност да се ојача међународна позиција Југославије, а покрет несврстаности извуче и политичке кризе која је, управо у време Вијетнамског рата, озбиљно доводила у питање његов
даљи опстанак. Водећи широку преписку са лидерима афро-азијских држава,
Тито им је изложио своју идеју о потреби заједничког наступа ради сузбијања
даље ескалације рата у Вијетнаму и изнео предлог о сазивању нове Женевске
конференције по узору на ону из 1954, на којој би заинтересоване стране изнашле адекватан компромис. Ради предузимања ових мера и усклађивања даљих
међусобних активности, Југославија је упутила позив шефовима 23 несврстане
87

Ј. Б. Тито, н. д., 429–430.
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земље за одржавање заједничког састанка. Већина држава је прихватила позив
и одлучено је да се конференција амбасадора несврстаних земаља одржи 15.
марта у Београду.88
Југославија је, као један од иницијатора Београдског састанка, изложила већ на самом почетку нацрт текста који би у виду апела за решење вијетнамске кризе требало да усвоје присутне несврстане земље. Тај нацрт сводио се на
захтев за „тражењем мирољубивог решења путем преговора у духу Женевске
конференције о Индокини и закључцима Каирске конференције несврстаних, а
у складу са легитимним аспирацијама вијетнамског народа“. Међутим, југословенски нацрт текста садржао је и формулацију којом се „осуђује америчка агресија“, што је наишло на негативан пријем већине учесника Београдског састанка
и озбиљно довело у питање његов даљи ток. У циљу превазилажења негативног
обрта, усвојена је компромисна и уопштена формулација у виду осуде „стране
војне интервенције“. Та формулација се могла тумачити и као осуда интервенције САД у Вијетнаму, али и као осуда интервенције регуларних северновијетнамских војних јединица на територију Јужног Вијетнама. Због тога што у коначном
тексту апела није било конкретне осуде политике САД, Куба и Мали су одбили
да га потпишу. Ипак, број потписника тог текста је био већи од броја учесника
Београдског састанка. Накнадно су га потписали и Кенија, Танзанија, Уганда,
Непал и Судан, па је стога у каснијој дипломатској преписци често називан Апел
17 несврстаних земаља.89
Упркос чињеници да није ни најмање допринео побољшању атмосфере у контексту разрешења вијетнамске кризе, апел је значајно привукао пажњу
светске јавности и омогућио посебно Југославији, као најактивнијој у тој групи,
али и земљама потписницима, да афирмише своје спољнополитичке ставове и
наметне се као релевантан актер креирања светске политике. Одмах по његовом
објављивању уследила је бурна реакција свих земаља, директно или посредно,
инволвираних у Вијетнамски рат. Кина, влада Северног Вијетнама и представници Фронта националног ослобођења Јужног Вијетнама оштро су критиковали
тај документ због тога што у њему није осуђена америчка агресија и затражено хитно повлачење америчких трупа из Вијетнама.90 Влада Јужног Вијетнама,
пак, одбацила је апел, јер јој није било прихватљиво било какво решење које
имплицира преговоре са „побуњеницима“ Фронта националног ослобођења.
Источноевропске државе, уз одређене резерве, углавном су позитивно примиле
Апел несврстаних.91
Мада је у југословенском руководству преовладавало једнодушно негативно мишљење о Џонсоновој међународној стратегији, а о њему лично становиште да представља персонификацију политике силе, чини се да та једнодушност
није у потпуности испољена и око кључног питања актуелне југословенске међу88
89
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ДАМИП, 1965, стр. пов., ф-1, 52. Најновији развој догађаја у вези са Вијетнамом.
Исто.
Исто; ДАМИП, 1966, стр. пов., ф-I, 13. Извод из Записника са састанка Колегија ДСИПа одржаног 21. II 1966.
ДАМИП, 1965, стр. пов., ф-1, 52. Најновији развој догађаја у вези са Вијетнамом.
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народне стратегије – питања будуће политике према САД. Радило се, у ствари,
о дилеми која се актуелизовала још после Стаљинове смрти и нормализације југословенско-совјетских односа, дакле у време када Југославија почиње постепено да сужава своје савезништво са Западом на рачун све ширег приближавања
Истоку и отварања према светском Југу. Од тада се трагало за правим одговором
на питање: да ли у духу прокламоване политике мирољубиве коегзистенције ићи
на оштру и отворену критику америчких империјалних аспирација и ризиковати погоршање односа са САД, или у први план ставити прагматичне развојне
императиве, што је подразумевало избегавање сукоба са Сједињеним Државама
по сваку цену, како би се обезбедила реализација преко потребних кредитних
аранжмана и програма економске сарадње, нужног за опстанак југословенске
економије.
Одређен степен политичке поларизације унутар југословенског руководства по наведеном питању испољио се почетком 1960-их, у време одржавања
Прве конференције несврстаних земаља у Београду. Та поларизација се, с обзиром на природу система, није отворено испољавала, нити се сводила на бурну
политичку полемику. Она се, условно говорећи, манифестовала као различита
перцепција актуелних спољнополитичких приоритета којом су се руководили, с
једне стране, протагонисти „сиповске“, а с друге, протагонисти „партијске“ линије, односно, различита перцепција поменутих приоритета од стране противника
и протагониста тесног везивања за СССР. У суштини, све то се могло свести на
неку врсту сукоба прагматизма и идеологије. О постојању тих разлика у државном врху касније је говорио и сам Коча Поповић, који је у поменутом периоду
био министар иностраних послова. Судећи по његовим казивањима, уз одређене
ограде, на једној страни су биле кључне личности југословенске дипломатије, а
на другој Тито и највиши партијски и државни функционери. Ови други су све
више испољавали незадовољство што „наша дипломатија не иде у корак са новом
климом у односима с Москвом“, указивали да „прагматизам наше дипломатије
одступа од партијске линије“ и инсистирали на „истеривању антисовјетизма из
глава наших кадрова“.92
Титове безрезервна подршка ставовима СССР-а готово по свим међународним питањима и антиамерички став на Конференцији несврстаних земаља у
Београду, септембра 1961, довели су до драматичног погоршања југословенскоамеричких односа, које је озбиљно угрозило међународну позицију Југославије и
претило разорним ефектом по југословенску економију у великој мери ослоњену
на кредитне аранжмане и трговину са САД.93 Таква ситуација је уз велике напоре
југословенске дипломатије, али и уз Титову нараслу кооперативност према САД,
превазиђена после две године. Током првих фаза Вијетнамског рата у Титовој
личности, али и међу креаторима југословенске спољне политике, поново почиње да тиња увек актуелан сукоб између идеолошких афинитета и императива
очувања националне независности. Несклоност Коче Поповића ка тесној сарад92
93

Aleksandar Nenadović, Razgovori s Kočom, Zagreb 1989, 24–30.
Драган Богетић, Погоршање југословенско-америчких односа после првог самита несврстаних земаља у Београду, Историја XX века, бр. 2, Београд 2006, 71–86.
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њи са СССР-ом испољавао је и његов заменик Марко Никезић, који је 24. априла
1965. преузео дужност министра иностраних послова. Заједно са амбасадором
Вељком Мићуновићем залагао се за очување добрих односа са САД и избегавање конфронтације са овом силом због њене спољне политике.94 Показало се да
је спровођење таквог курса јако тешко у ситуацији када су САД отворено пропагирале политику мешања у унутрашње прилике у свим земљама „угроженим од
комунистичке опасности“, а када су из Москве стизали оптимистички сигнали
о спремности на сарадњу и подршку економском опоравку Југославије.
Џонсонове поруке да ће „згазити комунизам“, да ће „показати комунистима“ и да ће подржати све оне земље којима прети „опасност од комунизма“
представљале су својеврстан изазов југословенским комунистима, на који се
морало одговорити. Осетивши се лично прозваним Тито је, 9. маја, поводом међународног празника победе савезника над нацизмом, оштро одговорио америчком председнику на његове јавне наступе. Садржину и позадину тих наступа,
југословенски лидер је повезао са антикомунистичком садржином и позадином
претњи које су уочи Другог светског рата радо изговарали Хитлер и Мусолини.
Говорећи о „двадесетогодишњици побједе над фашистичком мрачном силом“,
Тито се запитао: „Нема ли аналогије између онога што је претходило Другом
свјетском рату и онога што се данас збива у међународним односима“. Овакву
аналогију видео је у томе што се свет поново „налази на ивици нове ратне катастрофе“, а „протагонисти силе и насиља се служе и данас истим или сличним
крилатицама, плашећи свијет поново тобожњом комунистичком опасношћу“.
Подсетио је да су се и Хитлер и Мусолини, у време када су покушавали да подјарме читав свет, служили паролом о комунистичкој опасности и тако „плашили
малодушне и наивне људе и успављивали будност народа и државника према
ономе што се стварно иза тога крило“.95
Ипак, судећи по извештајима југословенског Министарства иностраних
послова, за прво полугође 1965. године, југословенско-амерички односи су задржали позитиван тренд, а билатерална економска сарадња достигла највиши
ниво у послератној историји односа ових двеју држава. Све је указивало да ће
се у робној размени током 1965. постићи рекорд и да ће Југославија остварити
планирану амбициозну цифру од 60 милиона долара извоза робе у САД. Успешно су окончани преговори о продаји пољопривредних вишкова, обновљена је
сарадња са Експорт-импорт банком, дати охрабрујући наговештаји са америчке
стране у погледу тражених кредита код Међународне банке и Међународног
монетарног фонда. САД су се у овом периоду, независно од оштрих југословенских квалификација на рачун њихове политике према Вијетнаму, уздржале од
било каквих мере или акта који би били уперени директно или индиректно против Југославије. У том смислу, ни председник Џонсон, ни Конгрес, ни америчка
штампа, нису се негативно изјашњавали о Југославији. Осам месеци после посете Југославији, председник Спољнополитичког одбора Сената САД, Џемс Вилијем Фулбрајт (James William Fulbright), поднео је изузетно повољан извештај
94
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ДАМИП, 1965, стр. пов., ф-10, 116; КПР, I-5-б/САД.
J. Б. Тито, Говори и чланци, књ. XX, 158–159.
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америчком Конгресу о југословенској спољној и унутрашњој политици.96 Југославију је окарактерисао као „стабилног и лојалног партнера који има изузетно
компетентно и енергично руководство, спремно да без обзира на догме проналази у пракси најбоље путеве“. 97
Међутим, у југословенским дипломатским круговима је процењено да
се овде ради о „једном привременом стању“, које сигурно неће још дуго потрајати. Југославија неће моћи још дуго да игра на карту посредника између САД и
блока социјалистичких и афро-азијских држава. У контексту америчких настојања за превладавањем вијетнамске кризе, није било за очекивати да ће ту улогу
прихватити Руси, Кина или Вијетконговци. Стога се пред Југославију постављао
тежак задатак, да под хитно уобличи будућу платформу међународне стратегије у
условима када се очекивало повећано ангажовање САД у Вијетнаму. Та платформа морала је представљати оптималан баланс између југословенског интереса
да сачува свој углед у покрету несврстаности и у односу на блок социјалистичких држава (а самим тим и своје право да критикује политику великих сила) и
интереса Југославије да очува тренд сарадње са САД (без чега је била немогућа
реализација југословенских развојних програма). Између ових двају сегмената
постојао је огроман раскорак и уколико се не би обезбедила адекватна пропорција, Југославија не би могла очувати ниво економске сарадње са САД, а то би
значило тотални крах програма привредне реформе који је управо у Београду конципиран и оцењен као једино решење за излаз и акутне економске кризе. Пошто
је Југославија у ово време тражила од САД преко 300 милиона долара кредита,
постављало се питање шта би могла предузети уколико по том питању добије
негативан одговор из Вашингтона. Јасно је било да ни на једној другој страни не
би могла да постигне макар делимичну финансијску компензацију.98
Југословенско-америчка спорења око Вијетнама означиће и крај једног
раздобља у коме је Југославија уживала издашну економску и финансијску помоћ САД. Немоћ Тита и његових сарадника да одиграју улогу посредника између
Американца и Руса, као и минорна улога Југославије у настојањима да се преко
покрета несврстаности преброде анимозитети Вијетнамаца према Американцима
у циљу отпочињања преговарачког процеса, резултирали су опадањем интереса
САД за тесном сарадњом са Југославијом. Званични Вашингтон није више био
спреман да толерише оштру југословенску кампању против рата у Вијетнаму,
у ситуацији када је позиција Југославије унутар покрета несврстаности, али и
њен кредибилитет унутар блока социјалистичких земаља, био у наглом опадању.
96
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Сенатор Фулбрајт боравио је у Југославији од 6. до 14. новембра 1964, током потписивања Споразума о културно-просветној размени Југославије и САД (тзв. Фулбрајтовог
програма). Југославија је била прва социјалистичка земља са којом су САД закључиле
овакав споразум, а уједно и прва земља у којој приликом свечаности поводом потписивања овог споразума присуствовао и сам Фулбрајт. Америчког сенатора су примили и
са њиме водили исцрпне разговоре највиши југословенски руководиоци, поред осталих
и министар иностраних послова Коча Поповић и председник Тито. (КПР, I-3-а/САД, к.
181. Посета сенатора Фулбрајта Југославији).
КПР, I-3-а/САД, к. 181. Билатерални односи.
Исто.
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Додуше, заоштравање у југословенско-америчким односима се, по обичају, није
одмах осетило. Оно је дошло до изражаја тек у наредној, 1967. години, када се
југословенски комунисти поново суочавају са драматичним последицама недовољно избалансиране политике лавирања међу блоковима.

Арапско-израелски рат 1967. и односи
Југославије са великим силама
Током периода које је непосредно претходило јунском рату, а нарочито
током времена које је уследило после овог рата, југословенско руководство је
безрезервно подржавало политику арапских земаља, а оштро осуђивало политику Израела. Нико у Београду није био спреман да се суочи и са чињеницом
да су арапске земље у великој мери испровоцирале агресију Израела, негирајући право овој држави на опстанак и припремајући се да је ликвидирају. Титу и
његовим сарадницима нису много сметале упорно понављане претње арапских
лидера да ће блискоисточну кризу разрешити „бацањем Израела у море“ и оружаним обрачуном са Јеврејима.99
Тито се потрудио да међу првима оштро осуди изненадни израелски
напад на УАР. Само неколико часова по отпочињању ратних дејстава израелске
авијације, 5. јуна 1967, југословенски председник је дао изјаву у којој је изразио своје огорчење тим поводом, истичући да је Израел као и пре десет година
„и овога пута иступио као агресор и инструмент империјалистичке политике
силе и притиска на суверене арапске земље“. Позвао је УН „да одмах предузму
мјере за хитну обуставу агресије и обезбјеђење мира на Блиском истоку“ и упутио апел свим мирољубивим снагама „да у том правцу неодложно удруже своје
напоре“.100
Само дан после обуставе оружаних акција на Блиском истоку, 11. јуна,
на заједничкој седници Председништва и Извршног комитета ЦК СКЈ под председништвом Јосипа Броза, договорене су мере које ће Југославија предузети у
склопу подршке арапским земљама.101 У духу тих мера, истог дана упућена је и
протестна нота влади Израела поводом његове агресије и неспремности да се
повуче са окупираних територија, а потом и нота о прекиду дипломатских односа.102
Иако у југословенском руководству није било већег колебања око потребе заузимања непопустљивог става према Израелу, ескалација сукоба на Блиском
истоку знатно је искомпликовала општу међународну позицију Југославије. Оптужујући Сједињене Америчке Државе као подстрекача и инспиратора израелске
агресије, Тито је улазио у све отворенију конфронтацију са овом силом од чије је
99
100
101
102

КПР, I-3-а/УАР, к. 192. Забелешка о разговору Председника Републике са амбасадором
УАР Абузеидом, на Ванги 30. маја 1967.
Борба, 6. јун 1967.
Југословенски преглед, Информације и документи, септембар 1967, година XI, Београд
1967, 384.
Хроника међународних догађаја, 1967, Београд 1968, 1357; Александар Лебл, Прекид
дипломатских односа СФРЈ-Израел 1967. године, Токови историје, 1–4, Београд 2001.
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економске и финансијске помоћи зависио успех опоравка југословенске привреде
конципиран управо прокламованим курсом програма привредне реформе.
С друге стране, блискоисточна политика Југославије довела је у питање
актуелни курс према блоку социјалистичких држава. У жељи да директно утиче
на интензивирање подршке угроженим арапским земљама од стране социјалистичких земаља и Совјетског Савеза, Југославија се силом прилика укључила у
систем периодичног окупљања тих земаља. Колика је то жртва била за званичнике
из Београда можда најбоље говори чињеница да је њихово вишегодишње упорно одбијање да присуствују оваквим лагерским „саветовањима“ представљало
један од главних извора сукобљавања са совјетским руководством.103
Најапсурдније у свему је било то што је Југославија, трудећи се да убеди Арапе да у стању општег очајања због срамног пораза одустану од даљег ратовања које би се очигледно завршило још трагичнијим епилогом – ризиковала
да навуче гнев арапског света и изгуби његово поверење. Арапско разочарење
и револт због неспремности СССР-а да се директно укључи у рат лако се могло
проширити и на Југославију, која је заговарала мирно разрешење спора, без директног мешања великих сила. Југословенско инсистирање на прагматичној и
рационалној арапској политици није у почетку наилазило на позитиван пријем
код дела арапског народа.
Ипак, процењујући да ће сав овај ризик и жртвовање одређених премиса
дотадашње спољнополитичке стратегије допринети југословенској пенетрацији
на Средњем истоку и ширем афро-азијском простору, Тито и његови сарадници
кренули су у својеврсну дипломатску офанзиву. Она се кретала у три основна
правца.
Пре свега, југословенски политичари и дипломате интензивирали су контакте са представницима арапских земаља покушавајући да их убеде у опортуност уобличавања заједничке платформе разрешења кризе коју би форсирале све
несврстане државе, а коју би, захваљујући посредовању Југославије, подржао и
блок социјалистичких земаља предвођен Совјетским Савезом. Други правац међународне активности Југославије био је усмерен ка мобилизацији социјалистичких држава, првенствено СССР-а, на интензивирању помоћи арапским земљама
изложеним агресији Израела. Иако су југословенски комунисти били склонији
билатералним облицима сарадње са тим државама, драматична збивања на Блиском истоку принудила су их да у овом контексту направе озбиљан преседан.
Мада су београдски званичници у САД видели главног кривца за ескалацију кризе на Блиском истоку, трећи ниво њихове дипломатске офанзиве сводио
се на све учесталије контакте са представницима управо ове силе. Захваљујући
103

Још од сукоба са Стаљином Тито је стално одбијао да делегација југословенских комуниста присуствује заједничким састанцима европских комунистичких партија, страхујући
од обавеза које су том приликом од стране совјетске КП наметане осталим учесницима.
Третирајући овај вид окупљања КП као инструмент совјетске хегемонистичке политике,
Тито је одбио учешће и на последњем „саветовању“ ове врсте одржаном марта 1967.
у чехословачком месту Карлове Вари, што је довело до озбиљног захлађења у југословенско-совјетским односима. (ДАМИП, 1967, стр. пов., ф-9, 13. Поводом саветовања
КП Европе у Карловим Варима).
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контактима са САД, Југославија се све више наметала као искрени заступник
арапских интереса, незаобилазни представник несврстаних земаља и важан посредник између Истока и Запада, Арапа и Израела. Међутим, иако је ова компонента југословенске блискоисточне политике прихваћена као важна карика будуће
међународне стратегије Југославије, њена примена у пракси уследила је нешто
касније. Њој је претходила неуобичајено оштра антиамеричка кампања.
Та југословенска кампања достизала је у одређеним моментима такве
размере да се стицао утисак да су агресију на арапске земље извршиле Сједињене Америчке Државе, а не Израел. Судећи по изјавама званичника из Београда,
у том контексту, само је било питање дана када ће „светски империјализам“ (односно САД) у свом надирању из Средњег истока ка Балкану покушати да ликвидира режиме у Албанији, Бугарској и Југославији, као што је то већ учињено у
Грчкој, а покушава се спровести и на Кипру.104
Заузимање реалнијег става југословенског руководства о разрешењу блискоисточне кризе одвијало се упоредо са сазревањем става о штетности даљег
форсирања антиамеричке кампање. На састанку у Министарству иностраних
послова, на коме су учествовали југословенски државни секретар Марко Никезић, доскорашњи амбасадор у САД Вељко Мићуновић, нови амбасадор Богдан
Црнобрња и кључне личности југословенске дипломатије, негативно су оцењени
ефекат политике сукобљавања са САД и неодмерене критике на рачун те државе.
Никезић и Црнобрња су се сложили да су односи Југославије са САД „достигли
најнижу тачку и да се не сме ићи ниже од тога“. Обојица су се заложили за интензивирање дипломатских контаката у циљу превладавања незадовољавајућег
стања, за акцију која би „снизила температуру“ и обезбедила „мирнији тон“ у
југословенско-америчким односима. Констатовано је да дотадашња политика не
само што није доприносила разрешењу блискоисточне кризе, него је и озбиљно
компликовала стабилизацију југословенске економије ослоњену у великој мери
на планирану америчку финансијску подршку. Мићуновић је оценио као необјективну и званичну процену Југославије да САД стоје иза антијугословенски
настројених грчких пучиста и ратоборних изјава појединих италијанских политичара. Одбацио је спекулације београдских званичника да се ту уопште ради
о ланцу догађаја који указују на „надирање САД из Средњег истока ка Средоземљу“ коме се сада на путу налази Југославија и указао на унутрашње факторе
који су довели до бурних збивања у Грчкој, Кипру и Италији.105
Током разговора Тита са председником Врховног суда САД Карлом Вореном у Белом двору, југословенски лидер је иницирао директну личну преписку са
104

105

Ставови, одлуке и акције државних органа и руководства политичких организација.
(„Југословенски преглед“, Информације и документи, септембар 1967, година XI, Београд 1967, 383–394; ДАМИП, 1967, стр. пов., ф-4, 54. Стенографске белешка о југословенско-бугарским разговорима, 6. јун 1967. 21–27; ДАМИП, 1967, стр. пов., ф-6, 99.
Записник са Колегија Државног секретаријата, одржаног 20. јула 1967; КПР, I-2/33.
Белешка са Саветовања руководилаца КП и шефова социјалистичких земаља, одржаног у Москви 9. и 10. јуна 1967. године, 10–11).
ДАМИП, 1967, стр. пов., ф-6, 97. Записник са Колегија државног секретара за иностране
послове одржаног 13. јула 1967.
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америчким председником Џонсоном, као најбољи пут да се боље усагласе ставови двеју држава о кризи на Блиском истоку и обезбеди евентуално посредовање
Југославије у разрешењу арапско-израелског спора. Ову иницијативу амерички
председник је са задовољством прихватио, указујући на неоспоран ауторитет Јосипа Броза у арапском свету, али и на конструктивне иницијативе које је покренуо на састанцима лагера социјалистичких земаља.106
Делимично су ставови из ове преписке и Титових разговора са лидерима арапских земаља уграђени у Резолуцију 242, усвојену у Савету безбедности
УН, 22. новембра 1967.107 Ту резолуцију нису прихватиле ни арапске земље, ни
Израел. Сукоби на Блиском истоку и крвави обрачуни двеју страна остали су део
политичке свакодневице до данашњих дана.

Југославија и војна интервенција Варшавског пакта
у Чехословачкој 1968
Војна интервенција пет земаља чланица Варшавског пакта у Чехословачкој, августа 1968, резултирала је радикалном променом курса југословенске
међународне стратегије према двема суперсилама – Совјетском Савезу и Сједињеним Државама. До тада изузетно присни односи са првом земљом социјализма се нагло погоршавају, а заоштрени односи са САД се нагло поправљају. По
ко зна који пут у својој послератној историји, Југославија се суочавала са озбиљним тешкоћама у својим настојањима да води избалансирану политике према
блоковима и да се шире отвори ка афро-азијском свету.
Сталан страх југословенског руководства, после сукоба са Стаљином
1948, од евентуалног совјетског уплитања у унутрашња политичка збивања у
Југославији, кулминирао је у време војне интервенције пет земаља Варшавског
пакта у Чехословачкој. Објашњења из Кремља да се ради о легитимној акцији у
духу социјалистичког интернационализма схваћена су у Београду као отворена
претња југословенском режиму и наговештај сличне акције против Тита и његових сарадника. Паника међу југословенским комунистима је додатно подстакнута „млаким“ реаговањем западних сила на агресију у Чехословачкој и њиховим
прећутним признавањем ексклузивног права СССР-а да, по својој вољи, уређује
односе унутар социјалистичке групације држава. У том смислу, постављало се питање да ли Запад и Југославију третира као чланицу просовјетске, социјалистичке породице и да ли је у том контексту спреман да се пасивно држи и у случају
да се сличан сценарио, који је управо потресао Праг, понови и на београдским
106
107

Foreign Relations of the United States (FRUS), 1964–1968, Volume XVII, Eastern Europe,
Department of State, Washington, doc. 184. Editorial Note from July through September
1967.
Том резолуцијом било је предвиђено: 1) хитно повлачење израелских снага са окупиране територије, 2) прекид свих непријатељства, 3) признавање суверенитета, територијалног интегритета и политичке независности свих држава овог подручја, 4) упућивање специјалног изасланика УН на Блиски исток, 5) гарантовање слободне пловидбе
међународним водама овог региона, 7) решавање проблема избеглица и 8) стварање
демилитаризоване зоне. (Хроника међународних догађаја, 1967, година V, Београд 1968,
1505).
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улицама. Оваква размишљања чинила су се оправданим, с обзиром да је то било време када је несумњиво постојао прећутни договор двају блокова о подели
зона утицаја у Европи, који се, после провизорног разрешења берлинске кризе,
стриктно поштовао. Једина „сива зона“ у тој констелацији била је и даље Југославија, чије је руководство последњих година у свим важним међународним
питањима слепо следило курс Москве.
У време интервенције трупа Варшавског уговора у Чехословачкој, југословенско-совјетска сарадња достигла је највишу тачку у 20-годишњем раздобљу
које је наступило после Титовог сукоба са Стаљином. Оваквом тренду посебно
је допринело све израженије погоршање односа између Вашингтона и Београда,
узроковано ескалацијом Вијетнамског рата. Идентичне квалификације Београда
и Москве на рачун „америчког империјализма“ и „злочиначке политике“ у Вијетнаму, доприносиле су приближавању Југославије социјалистичком лагеру, али
и њеном наглом удаљавању од Сједињених Држава. У духу такве југословенске
политике био је и радикалан заокрет у југословенском избору новог војно-стратешког партнера и конципирању система преоружања директно везаног за војне набавке из СССР.
Колико је југословенско нарушавање раније избалансиране политике
према блоковима било целисходно, показало се после војне интервенције у Чехословачкој. По ко зна који пут у својој послератној историји Југославија се
осећала угроженом од идеолошких савезника, а била упућена на обнављање сарадње са својим идеолошким противницима. Да би ова помало апсурдна законитост попримила додатно обележје уједначености, утицао је и сам хронолошки
след југословенско-совјетских сукоба. Ти сукоби су избијали један за другим у
правилним временским интервалима сваких десет година. До првог сукоба Југославије и СССР-а дошло је 1948, после објављивања Резолуције Информбироа.
Други сукоб је избио 1958, због одбијања Југославије да се тешње веже за социјалистички лагер и доношења новог Програма СКЈ, који је Москва оценила
као удаљавање од марксистичке доктрине и начела за која се залаже блок источноевропских држава. И на крају, трећи сукоб је избио, опет после десет година,
августа 1968, после оштре југословенске кампање поводом војне интервенције
пет чланица Варшавског пакта у Чехословачкој.
Иако је у југословенском руководству преовладавало мишљење да ће
Југославија још дуго бити потенцијално изложене опасности од интервенције
Совјетског Савеза и његових сателита, током октобра 1968. процењено је да јој
та опасност моментално не прети. Наиме, уочено је да нема значајнијег покрета
јединица Варшавског пакта у суседним земљама, нити њихове концентрације
и престројавања, који би у том моменту могли прерасти у оружану агресију. У
прилог оваквој процени ишла је и чињеница да су управо у то време обновљене совјетске испоруке Југославији млазних авиона (МиГ-21) и војне опреме, у
складу са ранијим споразумима двеју држава о војној набавци. Стога је југословенско политичко и војно руководство донело одлуку да се постепено редукују
мере борбене готовости ЈНА, уз појачану делатност визуелних осматрачких служби на границама. На основу наредбе Команде Ратног ваздухопловства и про-
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тивваздушне одбране, уместо „повишене борбене готовости“ уведене су „мере
одржавања сталне борбене спремности за одбијање изненадног напада из ваздуха, првенствено ваздушног десанта“.108
Међутим, то што је привремено опасност од напада блока социјалистичких земаља прошла, у Београду није тумачено као разлог за опуштање и оптимистичку перцепцију будућег тренда југословенско-совјетских односа. У склопу
детаљне анализе међународне стратегије СССР-а после војне интервенције у
Чехословачкој, у извештају Државног секретаријата иностраних послова СФРЈ,
„доктрина о ограниченом суверенитету“ означена је као „дугорочна претња и
опасност“ по Југославију. Процењено је да званичници из Кремља неће у скорој
будућности одустати од својих настојања да Југославију укључе у „социјалистички Комонвелт“ (како су сада називали социјалистички лагер). Тим пре што се
Југославија двоструко нашла на путу реализације њихових спољнополитичких
интереса: као социјалистичка држава, која је доводила у питање совјетски концепт унутрашње и спољне политике и као балканска и медитеранска држава, чији је геополитички положај могао имати кључну улогу у совјетској пенетрацији
на Блиски и Средњи исток. У том контексту се тумачило и совјетско игнорисање
принципа о уређењу односа између двеју држава, формулисаних у Београдској
и Московској декларацији, и упорно совјетско инсистирање да основу будућих
односа чине начела „марскизма-лењинизма и интернационализма“ којих су се
придржавале остале социјалистичке земље.109 Оцењено је да САД и СССР „настоје да изграде такво стање у свету које ће им дугорочно обезбедити монополистички положај у кључним питањима међународних односа“. Војна интервенција у
Чехословачкој, у том смислу, „делује на учвршћење блоковске поделе европског
континента, оживљава тенденције ка затварању блокова и пооштравања блоковских стега“. У таквом контексту „не искључује се ни могућност да мале земље
постану предмет трговине између поменутих великих сила“.110
Конфронтација са лагером социјалистичких држава онемогућавала је
Југославији да задржи курс несврстане политике и избалансиран однос према
блоковима. Поновна оријентација Југославије на једнострану тесну политичку
и економску сарадњу са Западом, попут оне у време сукоба са Стаљином, озбиљно би искомпликовала и иначе проблематичну унутрашњу ситуацију. У Београду
су посебну забринутост изазивали нејасна перспектива и могућност раскидања
уговорених југословенско-совјетских трговинских и кредитних аранжмана.111 По108
109
110
111

Александар Радић, Вежба Авала. Југословенска одбрана од Варшавског пакта 1968.
године, Историја XX века, 2, Београд 2006, 98–100.
ДАМИП, 1968, стр. пов., ф-3, 83. Основне карактеристике међународне политике СССР и Лагера.
КПР, I-3-а/СССР, к. 174. Неки елементи за оцену међународне ситуације.
СССР је у спољнотрговинској размени Југославије током 1968. године заузимао прво
место у укупном југословенском извозу и треће место у укупном југословенском увозу.
У том смислу СССР је био трећи по значају југословенски спољнотрговински партнер
(после Италије и СР Немачке). Удео СССР-а у укупној југословенској робној размени
са иностранством износио је 15% (395 милиона долара). За Југославију су од посебног значаја били повољни кредитни аранжмани уговорени са СССР-ом претходних
година. Они нису имали комерцијални карактер, већ форму финансијске помоћи за
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ред тога, цео војно-одбрамбени систем на коме су почивали организација, устројство и борбена готовост југословенске армије, зависили су од набавке опреме и
наоружања из СССР-а.112 Заоштрени односи са СССР-ом утицали су и на нагло
опадање интересовања за сарадњу са Југославијом, испољеног од појединих несврстаних земаља, које су економски и војно зависиле од подршке ове силе (то
је био случај, чак, и са југословенским кључним арапским партнерима Египтом
и Сиријом). Стога су се званичници из Београда суочавали са озбиљним препрекама у реализацији свог спољнополитичког императива – формирања покрета
несврстаности.113
Интерес за ублажавање конфликта у међусобним односима био је далеко
мање изражен у Совјетском Савезу. Он се назирао само у условној форми. Званичници из Москве су испољавали овај интерес под условом да Југославија промени политику и испољи више разумевања за совјетску пенетрацију на простору
Балкана, Медитерана и Блиског истока (и одобри стационирање совјетске ратне
флоте у својим јужним лукама). Поред тога, совјетски званичници су сарадњу са
Југославијом сматрали пожељном уколико би се она коначно придружила блоку
социјалистичких држава (укључила се у саветовања лидера комунистичких партија, више уважавања показала према начелу социјалистичког интернационализма
и одобрила стварање Друштва југословенско-совјетског пријатељства на својој
територији, у коме би главну реч водили просовјетски расположени југословенски грађани). Додуше, интерес Москве за побољшање односа са Југославијом
испољавао се и у контексту њених настојања да ојача свој донекле погоршан
међународни положај. Тим чином, СССР би донекле отклонио сумње Запада у

112

113

изградњу југословенске индустрије. Будући да је у то време знатно смањена помоћ
Запада, реализација тих аранжмана била је од приоритетног значаја, не само за спровођење југословенске привредне реформе, него и за спровођење основних премиса новог
југословенског спољнополитичког концепта. (Статистички годишњак СФРЈ, 1970, година XVII, Београд, јул 1970; КПР, I-3-а/СССР. Подсетник о СССР-у и југословенскосовјетским односима; Исто. Претње отказом уговора и смањењем економске сарадње).
Током 1962. године Југославија је приступила радикалном заокрету у избору новог
војно-стратешког партнера (прекинула је војну сарадњу са САД) и конципирала систем
преоружања директно везан за војне набавке из СССР. У време војне интервенције у
Чехословачкој гро југословенске елитне авијације чинили су совјетски млазни авиони
МиГ-21, док су раније набављени амерички млазњаци Ф-84Д и Ф-86Д Сејбри углавном
били неупотребљиви. У Совјетском Савезу купљени су и тешки хеликоптери, транспортни авиони, савремени модели тенкова, ракетних система и радара, као и огромни
контингенти пратеће опреме. За радикалну преоријентацију у избору новог војно-стратешког партнера југословенско руководство се определило (ако апстрахујемо идеолошку мотивацију) због комерцијалних разлога јер је таква преоријентација, у условима
клириншког система плаћања, омогућавала склапање аранжмана који нису компензовани конвертибилним валутама него адекватним контингентима робе из Југославије
(нарочито извозом бродова и танкера из југословенских бродоградилишта). (КПР, I-3а/СССР. к. 174. Информација о војној политици СССР и односима ЈНА са совјетском
армијом).
ДАМИП, 1968, стр. пов., ф-13, 58. Политика несврстаности у светлу догађаја око
ЧСР; КПР, I-5-б/ЧСР. К. 236. Забелешка о реаговању афричких и арапских земаља у
вези ЧСР и реперкусију на конференцију несврстаних; КПР, I-3-а/СССР. к. 174. Неки
елементи за оцену међународне ситуације. Политика несврстаности.
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вези са агресивним аспирацијама у Европи и на тај начин допринео стварању повољније атмосфере за наставак преговора о одржавању европске конференције о
безбедности и сарадњи, који су, поред осталога, обустављени због наговештаја
војне интервенције СССР-а у Југославији. И на крају, совјетско руководство је
испољавало интерес за сарадњом са Титом и његовим сарадницима и у нади да
би они престиж Југославије унутар групе несврстаних земаља могли искористити
за оштру антизападну и антиамеричку кампању, заступајући идентичне ставове
у свим међународним питањима као и земље социјалистичког лагера.114 И у том
смислу, совјетска подршка заједничком и организованом деловању несврстаних
земаља била је условна, само уколико би окосницу тог деловања чинила „оштра
критика империјализма и колонијализма“.115

Обнова сарадње Југославије и САД после
војне интервенције у Чехословачкој
Правило које је давало тон целокупном послератном раздобљу спољнополитичког развоја Југославије – да погоршање односа са СССР-ом неминовно
значи истовремено побољшање односа са САД – потврдило се и после војне интервенције у Чехословачкој. По обичају, да би се југословенско-америчка сарадња обновила, званичници из Београда су морали отклонити сумње Стејт департмента у погледу своје искрености да воде независну политику у односу на блок
просовјетских држава. Овај пут, Тито и његови сарадници су своју правоверност
морали доказати у најкраћем могућем року, јер је спољна опасност увелико куцала на рата. Панику међу југословенским комунистима око опасности репризе
чехословачких догађаја на београдским улицама додатно је подстицало „млако“
реаговање западних сила на агресију у Чехословачкој и њихово индиректно признавање ексклузивног права СССР-а да, по својој вољи, уређује односе унутар
социјалистичке групације држава. У том смислу, постављало се питање да ли
Запад и Југославију третира као чланицу просовјетске, социјалистичке фамилије
и да ли је у том контексту спреман да се пасивно држи и у случају да се сличан
сценарио, који је управо потресао Праг, понови и на београдским улицама. Оваква размишљања чинила су се оправданим, с обзиром на то да је то било време
када је несумњиво постојао прећутни договор двају блокова о подели зона утицаја у Европи, који се, после провизорног разрешења берлинске кризе, стриктно
поштовао. Једина „сива зона“ у тој констелацији била је и даље Југославија, чије је руководство последњих година, у свим важним међународним питањима,
слепо следило курс Москве.116
114
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ДАМИП, 1969, ПА, ф-81, 422 207. О садашњим односима Југославије са СССР и осталим земљама Варшавског уговора; КПР, I-3-а/СССР. Извештај амбасаде у Москви
ДСИП-у: Поводом посете Брежњева Југославији. О совјетским мотивима и интересу
за посету; Вељко Мићуновић, Московске године 1969/1971, Београд 1984, 14–15, 44–45,
82–84, 113–114.
КПР, I-3-а/СССР. Однос СССР према политици несврставања.
У време интервенције Варшавског уговора у Чехословачкој, југословенско-совјетска сарадња је достигла највишу тачку током 20-годишњег раздобља које је наступило после
Титовог сукоба са Стаљином. Оваквом тренду посебно је допринело све израженије

Југославија у хладном рату

364

Током разговора са америчким амбасадором Елбриком, 23. августа 1968,
Тито је указао на опасности које носе овакве нагодбе великих сила на рачун малих држава. У том смислу, препоручио је САД „да испоље разум и покажу више
флексибилности према малим земљама, а не да се сада поступак према Чехословачкој схвати као зелено светло за поступке сличног карактера. Овим велика земља губи престиж и не би требало још даље ескалирати овај одијум“.117
Пошто су у Стејт департменту углавном процењивали да југословенска
страховања од интервенције СССР-а имају реалну основу, у контактима дипломата из Југославије и САД све значајније место је имало разматрање дилеме: Да
ли војна интервенција у Чехословачкој представља једну ограничена акција или
увод у даљи продор СССР у Средоземље и Блиски исток (а самим тим и Југославију, која је на том путу важно могуће упориште Руса). Доктрина „ограниченог
суверенитета“ која је управо у ово време јавно обзнањена као део званичне политике СССР-а додатно је актуелизовала поменуту дилему.
Даље совјетско продирање у област Медитерана директно би угрозило
америчке НАТО савезнике Италију, Грчку и Турску. На редовном састанку Савета министара Северноатлантског пакта, одржаном у Бриселу од 14. до 18. новембра, Раск је, разматрајући премисе будуће стратегије западне војне алијансе
после интервенције у Чехословачкој, истакао да су Југославија и Аустрија земље
које се налазе у „сивој зони“, која је од посебног интереса за НАТО. На његово
инсистирање, у текст завршног коминикеа састанка унесена је формулација у
којој се СССР упозорава да се у интересу мира уздржава од употребе силе и мешања у унутрашње ствари других земаља.118
Иако је влада САД, после првобитне уздржане реакције поводом интервенције у Чехословачкој, све енергичније и све отвореније изражавала одлучност
да се супротстави репризи чехословачког сценарија на београдским улицама, током свих разговора југословенских и америчких званичника на ту тему стално
се постављало питање: шта би конкретно требало чинити садржину америчке
подршке југословенској независности. И у Београду и Вашингтону постојала је
сагласност о томе да будућа билатерална сарадња не би смела садржавати ништа што би евентуално испровоцирало Совјетски Савез и навело га да у револту
повуче екстремнији спољнополитички потез према Југославији. У том смислу

117
118

погоршање односа између Вашингтона и Београда, узроковано ескалацијом Вијетнамског рата и арапско-израелског сукоба. Идентичне квалификације Београда и Москве
на рачун „америчког империјализма“ и „злочиначке политике“ у Вијетнаму доприносиле су приближавању Југославије социјалистичком лагеру, али и њеном наглом удаљавању од САД. У духу такве југословенске политике био је и радикалан заокрет у избору
новог војно-стратешког партнера и конципирању система преоружања директно везаног
за војне набавке из СССР.
КПР, I-3-а/САД, к. 181. Забелешка о разговору Председника Републике са амбасадором
САД Б. Елбриком, у Београду, 23. августа 1968.
КПР, I-3-а/САД, к. 182. Информација о ставу САД према Југославији у вези са војном
интервенцијом земаља Варшавског пакта у ЧССР-према званичним изјавама претставника владе САД; КПР, I-3-а/СССР. к. 175. Ставови и резерве СССР према односима
СФРЈ са западним земљама и критике изједначавања политике двеју суперсила; „Хроника
међународних догађаја“, година VI, Београд 1968, 1780.
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постепено је обликовала обострано прихватљива формула оптималних модалитета америчке подршке Југославији и југословенског наступа у деликатној ситуацији. Она је подразумевала слање јасних сигнала из Вашингтона совјетским
званичницима да би агресија на Југославију довела до оштре реакције Сједињених Држава и озбиљне конфронтације двеју суперсила. Поред ове компоненте,
са југословенске стране је посебно инсистирано на томе да уколико САД желе
стварно да подрже очување југословенске независности, да то учине кроз обострано прихватљив програм снажне економске и финансијске подршке спровођењу курса привредне реформе Југославије и компензације нараслих ванредних
југословенских војних трошкова за одбрану земље од евентуалног напада просовјетских сателита. Тито и његови сарадници су током октобра 1968. процењивали да је моментална опасност од непосредног напада земаља Варшавског пакта
на Југославију углавном прошла, али да та претња потенцијално остаје дугорочно актуелна, као и сам интерес СССР-а за експанзијом у простору на коме Југославија представља озбиљну препреку. Најбољи начин да Југославија успешно
парира притисцима Кремља представљала је стабилна унутрашња економска и
политичка ситуација.119
Оваква југословенска међународна стратегија уживала је потпуну подршку како одлазеће, тако и нове америчке администрације, коју је предводио
председник Ричард Никсон. О заинтересованости САД за даље унапређење сарадње са Југославијом сведочило је и срдачно писмо које је Никсон упутио Титу
два дана пре преузимање председничке функције у САД. У том писму први пут
у целокупној послератној југословенско-америчкој кореспонденцији један амерички председник је званично изразио жељу да посети Југославију и лично упозна Тита. Сусрет двојице председника у Београду, додуше, није се одиграо тако
брзо како је то прижељкивала југословенска страна,120 али је пресудно утицао
на реафирмацију основних принципа који су чинили ранију платформу југословенско-америчких односа, установљену током прве Титове посете Вашингтону
и сусрета са председником Кенедијем још 1963. године. Збивања у свету после
Кенедијеве смрти потиснула су привремено ове принципе у други план, па је
очигледно дошло време да се они поново афирмишу.

Политика еквидистанце током 70-их и 80-их година.
Југословенско напуштање несврстаног сврставања уз СССР
Крајем 60-их и почетком 70-их коначно су завршена спољнополитичка
лутања Југославије и њено непрекидно трагање за оптималном међународном
стратегијом. У том смислу, 1970. и 1971. представљају године којима почиње
119

120

ДАМИП, стр. пов., ф-5, 144. Информација о неким моментима из спољне политике
САД и стању југословенско-америчких односа, 15. октобар 1968; FRUS, 1964–1968
Vol. XVII, Eastern Europe. Conversation with Yugoslav Ambassador Bogdan Crnobrnja on
Monday, Washington, September 23, 1968.
Тито је готово одмах по пријему Никсоновог писма упутио позив америчком председнику да посети Југославију, што је овај прихватио. Међутим, због сложених међународних околности и политичких збивања у САД и Југославији, ова иницијатива није
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раздобље када ће клатно југословенске несврстане политике коначно заузети
равнотежни положај, у коме ће се задржати све до распада југословенске државе, почетком 90-их година. Током целог тог дводеценијског раздобља Југославија је углавном успела да одржи избалансиран однос према блоковима, заснован
на до тада непопуларном начелу еквидистанце. Оваквом значајном обрту у обликовању југословенске спољне политике допринела су првенствено два важна
међународна догађаја: војна интервенције пет земаља Варшавског пакта у Чехословачкој августа 1968. и формирања покрета несврстаности на самиту несврстаних у Лусаки, септембра 1970.
Војна интервенција Варшавског пакта у Чехословачкој утицала је на
југословенско руководство да одустане од крајње неизбалансиране несврстане
политике у корист Совјетског Савеза, а против Сједињених Држава. Иако је до
тада одбијала да се укључи у блокове, Југославија је безрезервно подржавала политику блока просовјетских држава (практично сви ставови Југославије о кључним међународним питањима били су или идентични или врло слични ставовима
СССР-а). Стога је, у време интервенције у Чехословачкој једино Југославија, и
на Истоку и на Западу, третирана као својеврсна „сива зона“ у Европи, за коју се
више није тачно знало да ли припада „фамилији просовјетских, социјалистичких,
држава“ или не. Оваква политика довела је Југославију у позицију да озбиљно
страхује од потенцијалне опасности од репризе чехословачких догађаја на београдским улицама. Тим пре што је управо у то време прокламована и фамозна
„Брежњевљева доктрина“ („теорија ограниченог суверенитета социјалистичких
држава“), која се сводила на ексклузивно право СССР-а да сам процењује да ли
је у некој држави угрожен социјализам, а потом у циљу његовог наводног спасавања, сам одлучи да ли ће војно интервенисати.121
Други догађај који је омогућио вођење избалансиране политике према
блоковима током наредне две деценије био је Самит несврстаних у Лусаки, на
коме је коначно остварена дугогодишња Титова идеја о неопходности формирања покрета несврстаности. У Лусаки су на његову иницијативу формирана прва
стална тела, први институционални механизми несврстаних, који су омогућили
континуирано и координисано заједничко деловање несврстаних земаља у међународним односима. Тако се Југославија коначно ослободила незахвалне улоге играча на танкој линији између Истока и Запада, где је само један погрешан
корак значио тоталан дебакл и губљење тла под ногама. Формирањем покрета
несврстаности Југославија се могла ослонити на далеко солиднију подлогу и
створити услове за тријумфалан повратак у Европу, додуше заобилазним путем
преко Азије и Африке.
После Конференције у Лусаки наступио је период који је често називан
„златно доба“ несврстаности. Такав назив се чини оправданим, јер је тада дошло
до наглог гранања институционалних механизама сарадње његових чланица и

121

реализована током текуће године. Председник Никсон посетио је Југославију крајем септембра 1970 (КПР, I-5-б/САД. Кратак хисторијат нашег позива Р. Никсону да посети
Југославију).
КПР, I-3-а/СССР, к. 175. Теорија ограниченог суверенитета. Јавне и интерне изјаве
совјетских руководилаца и карактеристични написи у штампи.
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њиховог све учесталијег и све офанзивнијег заједничког наступа у сфери међународних односа. Све то омогућило је Југославији да уплови у мирније међународне воде и без већих спољнополитичких турбуленција спроводи прокламовану
међународну стратегију.
После скупа у Лусаки уследила је прва посета једног америчког председника Југославији. Разговори Тита и Никсона, почетком октобра 1970, били су у
великој мери рефлексија ојачане улоге Југославије у свету несврстаних (Тито је
после Никсонове посете често говорио: „Никсона је Лусака довела у Југославију!“).122 Током узвратне Титове посете Сједињеним Америчким Државама, крајем октобра и почетком новембра 1971, усвојен је документ који је представљао
дугорочну платформу будућих односа Југославије и САД. Такав документ до тада САД нису никад сачиниле ни са једном државом. Пошто су у њему прецизно
формулисана начела будућих односа САД и Југославије, по узору на Београдску
декларацију коју су 1955. потписали Хрушчов и Тито, овај документ је касније
најчешће помињан као Вашингтонска декларација.123
Вашингтонска и Београдска декларација представљале су платформе
на којима су се заснивали односи Југославије са двема суперсилама у наредне
две деценије, односно током 70-их и 80-их година. Додуше, и САД, и СССР су и
даље на све начине покушавале да Југославију колико је то било могућно више
подреде својим политичким циљевима. При томе, свака од њих је примењивала
различиту стратегију притиска на Југославију, с обзиром на различиту понуду
којом је могла привући југословенско руководство.
С обзиром на све оштрију економску кризу у Југославији, САД су користиле свој предоминантан утицај на кључне светске финансијске институције
– Међународни монетарни фонд и Међународну банку за развој, без чијих кредита би југословенска привреда у најкраћем року доживела тотални колапс. Од
момента када је Југославија упала у „дужничку замку“, САД су могле издејствовати одређен степен либерализације југословенске привреду, али и шире либерализације политичког и друштвеног живота у земљи.
Званичници из Москве су, пак, прилику да ојачају свој утицај у Југославији видели у све јачем заоштравању међурепубличких сукобљавања у Југославији и јачању центрифугалних сила у том контексту. Брежњев и други
совјетски руководиоци све чешће су се отворено обраћали Титу, а касније и
122
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КПР, I-3-а/САД, к. 182. Забелешка о разговору Председника Републике са председником
САД Ричардом Никсоном 1. октобра 1970. у Београду; КПР, I-3-а/САД, к. 182. Стенографске белешке са разговора Делегације Сједињених Америчких Држава коју предводи
председник Ричард Никсон и Делегације Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије коју предводи председник Јосип Броз Тито, 1. 10. 1970; КПР, I-3-а/САД, к.
182. Део стенограма са 12. седнице Председништва СКЈ, одржане 3. октобра 1970.
који се односи на посету Никсона.
КПР, I-2/САД. Забелешка о разговору Председника Републике Јосипа Броза Тита са
Председником САД Ричардом Никсоном, 28. октобар 1971; Забелешка о разговору
Председника Републике Јосипа Броза Тита са Председником САД Ричардом Никсоном,
30. октобар 1971; Југословенско-америчка заједничка изјава; ДАМИП, 1971, стр. пов.,
ф-2, 43. Извештај о посети Председника Републике Сједињеним Америчким Државама, 14. новембар 1971.
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његовим наследницима, да им помогну да разреше ову ситуацију, наравно утапањем Југославије у социјалистички лагер и применом „доктрине ограниченог
суверенитета“ на Југославију. Иако се осећао немоћним да заустави ескалацију
међунационалног сукоба, Тито ни у једном моменту није био спреман да прихвати „другарску“ понуду совјетских званичника, јер је био свестан да би тиме
практично био демонтиран режим. Стога је током целог овог раздобља 70-их и
80-их година, мада у благој форми, долазило до повремених спорова у југословенско-совјетским односима.
Постојала су три главна извора несугласица која су стално изнова доприносила хлађењу односа Београда и Москве. Практично није било значајнијег
састанка руководстава двеју земаља на коме са совјетске стране од београдских
званичника није тражило одобрење за стационирање совјетске ратне флоте у јадранским лукама (првенствено у Бококоторском заливу). Поред тога, совјетска
страна је инсистирала на укључивању Југославије у процес периодичних састанака лидера источноевропских земаља, на којима су утврђиване заједничка међународна стратегија и заједничке обавезе чланица лагера. Трећи захтев, који је
представљао предуслов за побољшање југословенско-совјетских односа, сводио
се на захтев Москве да се и на територији Југославије формирају друштва југословенско-совјетског пријатељства, односно центри за окупљање и деловање
информбироовских кругова у Југославији. Давање било које од ових концесија
Совјетском Савезу представљало би озбиљан преседан, чије би се крајње консеквенце сводиле на губљење основних атрибута југословенске националне независности и утапање Југославије у социјалистички лагер.
Настојања да врате заблуделу Југославију у социјалистички лагер, совјетски званичници су покушали да остваре и индиректним путем. Преко држава чланица покрета несврстаности које су водиле просовјетску политику, првенствено преко Кубе, лансирали су теорију о „природном савезништву” покрета
несврстаности са Варшавским пактом. Покушај да се оваква стратегија наметне
покрету несврстаности нарочито је дошао до изражаја током Конференције шефова држава или влада несврстаних земаља, одржане септембра 1979. у Хавани.
Западни медији су у то време интензивно извештавали о својеврсном, како су то
називали, „бокс мечу“ између брадатог Кастра и оронулог Тита, који се завршио
убедљивом победом овог другог. Пошто је Јосип Броз већ следеће године умро
– то је била уједно и његова последња политичка победа.124
Од момента када је Тито сишао са светске и југословенске политичке
сцене, прво обазриво, а потом све отвореније и све чешће постављало се питање
сврсисходности југословенске несврстане политике, односно питање: зашто се
Југославија удаљила од Европе, а приближила и везала за њој далеке и стране
цивилизације. Таква политика се у домаћој јавности често осуђивала као својеврсно „бекство из Европе“.
Ипак, ако желимо објективно да проценимо реалан учинак југословенске
политике несврстаности и одговоримо на ово питање, морамо имати у виду чи124

Бојана Тадић, Особености и дилеме несврстаности у време VI самита у Хавани, Београд 1982.
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њеницу да је Југославија управо захваљујући оваквој својој спољнополитичкој
оријентацији, и у Европи, и у свету, играла далеко значајнију улогу него што је
то било реално с обзиром на величину њене територије и њену стварну економску и војну моћ.
Kада говоримо о „југословенском бекству из Европе“, морамо се суочити
и са неумољивим економским параметрима и подацима. У целом том периоду годишњи удео Европе и САД у укупној југословенској економској и финансијској
сарадњи са иностранством износио у просеку чак 78%, док се удео земаља у развоју сводио на 20-так процената. У овом контексту јавља се својеврсна противречност која је давала тон целокупној каснијој југословенској спољнополитичкој
оријентацији – политички, Југославија се све више приближавала новоослобођеним земљама Азије, Африке и Латинске Америке; економски и финансијски,
па и цивилизацијски, Југославија је, ипак, остала у Европи.
Међутим, да бисмо били објективни у овом контексту, морамо имати у
виду и негативну страну југословенске политике несврстаности. Обликовањем
овакве спољнополитичке оријентације, Југославија је своју судбину директно везала за судбину биполарног система у свету. Стога, рушењем Берлинског зида и
распуштањем Варшавског пакта – урушен је и међународни контекст у коме је
једино могла опстати и изграђивати се социјалистичка Југославија.
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Dragan Bogetić

YUGOSLAVIA IN COLD WAR
Summary
In the first postwar years Yugoslavia was a part of monolithic family of socialist
states which were completely subdued to the policies of their older, omnipotent brother
– Soviet Union. However, Tito’s attempts to secure a minimum of initiative within the
socialist camp led to the dramatic collision of Yugoslavia with Moscow in 1948. Aware
that the price of reconciliation with the Soviet Union would amount to a complete loss of
Yugoslavia’s basic independence, as well as his political and even physical removal, Tito
was refusing any concessions to Stalin. Therefore the collision deepened. Due to the changes in international context, conflict ended in a victory of David over Goliath (a frequent
wording in the West). Yugoslavia radically changed its position in international relations.
Prior close friends, role models and protectors became bitter enemies, and prior enemies
became allies and important economical partners. Rapid closure of Yugoslavia to the West
was a phenomenon unseen in the Cold War context. Until then, no case of communist country cooperation with the states of ‘Western’ ideological and political orientation was
recorded in the divided Europe. Tensions between the internal system of governance and
strategy in foreign relations was complicating Yugoslavia’s position in international relations and was causing constant ups and downs in the cooperation with the West. However,
the awareness of the existence of mutual interest in fostering cooperation aided in overcoming frequent misunderstandings.
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„ХЕГЕМОНИСТИ“ И „РЕВОЛУЦИОНАРИ“:
КПЈ/СКЈ и културна елита у Југославији
средином 20. века*
АПСТРАКТ: У чланку се, на основу поступања КПЈ/СКЈ према припадницима културне елите у социјалистичкој Југославији, истражује њена национална политика. Разлика у односу партије према културним елитама два
најбројнија народа Југославије своје узроке имала је у идеолошким ставовима Коминтерне усвојеним и спровођеним од стране КПЈ/СКЈ, као и у контексту хладног рата који је изискивао очување компактне, контролисане
и прозападно оријентисане Југославије докле год су постојали СССР и блок
социјалистичких држава, а КПЈ/СКЈ је то гарантовала.

Титов приступ националном питању у Југославији, који је тежио да очува јединство земље, али и да уважи њене различитости, настао је као средство
политичке борбе Комунистичке партије Југославије (КПЈ)1 против осталих претендената на власт током рата, нарочито против избегличке владе и њене снаге
на терену – Југословенске војске у отаџбини.2 Титов чланак „Национално питање у Југославији у свјетлости народно-ослободилачке борбе“ из децембра 1942,
који је био објављен у листу Пролетер и у коме се он залаже за братство, слободу, равноправност и јединство југословенских народа, најважнији је текст на ту
*

1

2

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
КПЈ је 1952. преименована у Савез комуниста Југославије. Због тога ћемо је у овом раду,
када говоримо о ширем контексту, скраћено наводити као „КПЈ/СКЈ“ или само „Партија“, осим у оним ситуацијама где је њено помињање везано за период у коме је називана
КПЈ.
О начину решавања националног питања у Југославији од стране КПЈ види: Gligorijević,
Branislav, Kominterna, jugoslovensko i srpsko pitanje, Beograd 1992, 335 (даље: B. Gligorijević,
Kominterna); Petranović, Branko, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Beograd 1992,
506–536 (даље: B. Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu); Zgodić, Esad, Titova nacionalna politika. Temeljni pojmovi, načela i vrijednosti, Sarajevo 2000, 162–164.
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тему.3 Концепт који је ту изнет јављао се касније у најсведенијем виду у форми
крилатице „братство и јединство,“4 која је, у ствари, представљала само додатно
редуковане Стаљинове тезе о националном питању, претходно изведене из Марксовог става да „не може бити слободан народ који угњетава друге народе.“5
У поменутом Титовом чланку о националном питању каже се: „Рођена
на Крфу, у Лондону и Паризу, версајска Југославија је постала најтипичнија земља националног угњетавања у Европи. Хрвати, Словенци и Црногорци били су
потчињени народи, неравноправни држављани Југославије. Македонци, Арнаути
и други били су поробљени и подвргнути истребљењу. Муслимани, њемачка и
мађарска мањина служили су као монета за поткусуривање или као инструмент
у борби против Хрвата и других народа Југославије. [...] Упорно и глупо брбљање хегемонистичке клике да су Срби, Хрвати и Словенци само племена једног
те истог народа, имало је за циљ србизацију Хрвата и Словенаца. Југославија је
била само маска за ту србизацију [...].“6 У наведеним Титовим ставовима нема
ни оригиналних идеја ни за конкретно поднебље везаног искуства или знања.
У питању је најбуквалнија примена теоријских поставки марксизма-лењинизма
на југословенску ситуацију, како је то дефинисано у Кратком курсу историје
СКП(б): „Царска Русија била је тамница народа. Многобројни неруски народи
царске Русије били су потпуно бесправни, непрестано изложени свакојаким
понижењима и увредама. [...] Царска влада свесно је распиривала националне
раздоре, хушкала један народ на други, организовала јеврејске погроме, татарско-јерменски покољ у Закавказју. [...] Царска влада тежила је да угуши сваку
појаву националне културе, водила је политику насилне ’русификације’ неруских
нација. [...].“7 Историјски контекст Другог светског рата у оквиру кога се одвијао
међунационални обрачун и борба за власт у очима југословенских комуниста је
олакшао поистовећивање руске и југословенске „револуционарне ситуације“ и
примену совјетских „решења“.8
Политика КПЈ према најбројнијем народу у Југославији уобличена је још
1924. на V конгресу Коминтерне, када је клише о „угњетачком руском народу“,
3

4

5
6
7
8

У напомени анонимног приређивача стоји: „[...] Као дубоко научан и оригиналан, чланак
друга Тита о националном питању у свјетлости народно-ослободилачке борбе имао је
огроман теоријски и практично-политички значај. Преведен је на све југословенске језике и издан безброј пута.“ Наведено према: Броз, Jосип Тито, Изградња нове Jугославије,
t. I, Београд 1947, 130–139, нап. стр. 295 (даље: J. Броз, Изградња).
Видети: Броз, Jосип Тито, Борба за ослобођење Jугославије 1941–1945, Београд 1947,
280–281, 287 (даље: J. Броз, Борба); Броз, Jосип Тито, Изградња, т. II, књ. I, Београд
1947, 11–13; V конгрес Комунистичке партије Југославије. Стенографске белешке, Београд 1948, 230. Крилатица се понекад јављала и у форми „братство-јединство“. Видети:
Станковић, Ђорђе; Димић, Љубодраг, Историографија под надзором. Прилози историји
историографије I, Београд 1996, 162.
Staljin, Josip, O osnovima lenjinizma. K pitanjima lenjinizma, Beograd 1945, 66 (даље: J.
Staljin, O osnovima lenjinizma).
„Национално питање у Југославији у свјетлости народно-ослободилачке борбе“, у: J.
Броз, Борба, 132–133.
Историја Свесавезне комунистичке партије (бољшевика). Кратки курс, Београд 1945,
8–9.
Детаљније у: B. Gligorijević, Kominterna...
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који тлачи мање народе у оквиру руске империје, пренет на „малу империјалистичку државу“ Југославију у којој друге нације трпе „српску хегемонију“.9 На
ВИИ конгресу Коминтерне 1935. кристалисала су се становишта да у „насилно
створеној Југославији [...]“ влада „[...] великосрпска војно-фашистичка диктатура [...]“, а „у циљу учвршћења хегемоније великосрпске буржоазије и насилног
посрбљавања угњетених народа под фирмом југословенства“.10 На питању борбе
против „српске хегемоније“ још почетком тридесетих година јавило се подударање политике КПЈ и усташа, чији су покрет комунисти сматрали „објективно
револуционарним“.11 Да би се сузбио страх мањих нација од српске доминације
у КПЈ, у међуратном периоду је одлучено да се у оквиру ње формирају посебне
КП Словеније, Хрватске и Македоније. Тиме су и у Русији и у Југославији националне и верске мањине биле мотивисане за борбу против легитимне централне
власти „старог режима“ и против припадника најбројнијег народа као његовог
главног ослонца. Позивајући се на Лењина, Стаљин је с правом тврдио: „Револуција у Русији не би побиједила [...] да руски пролетаријат није имао симпатије
и подршку угњетених народа бившег руског царства“.12 Помажући долазак на
власт „пролетаријата“, односно комунистичких партија која су владале у његово
име, незадовољне нације Русије и Југославије су се, уместо сопственог ослобођења, избориле за опште, знатно потпуније и насилније потчињавање тоталитарној Партији и вођи.
Различит однос КПЈ/СКЈ према „хегемонској“ и „револуционарним“ нацијама јасно се испољавао и током Другог светског рата, тако да су четници, из
перспективе српских националиста, како је то својевремено приметио и записао
књижевник Јован Поповић, Титове борце називали „партизанским усташама“.13
Бранко Ћопић, и сам крајишки партизан, у својој прози је поменуо да су српски
сељаци комунистима, који су их позивали на устанак, неповерљиво одговарали:
„Немам ја с Турцима и Хрватима споразума као ти и твоје друштво“.14 Бивши
лички партизан Мирко Рапаић наводи и бројне друге примере да су Срби у Хрватској српске комунисте називали „хрватским јањичарима“ и „црвеним усташама“.15 Српски сељаци о политици Коминтерне нису ништа знали, а подударност
тих политика открила им се када су Титове „усташе“ почеле да их убијају као
и Павелићеве. Идејне основе на којима је почивала политика КПЈ/СКЈ, постављене од Коминтерне, биле су такве да су после рата припадници хрватске културне елите, чак и када су били дубоко и очигледно увучени у колаборацију са
9
10

11
12
13
14
15

Видети: B. Gligorijević, Kominterna, 116–122; B. Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu,
674–675.
„Sedmi kongres komunističke internacionale, Moskva, 25. jul–21. avgust 1935“, Prvi deo,
Komunistička internacionala. Stenogrami i dokumenti kongresa. Sedmi kongres, t. 11, Gornji
Milanovac 1983, 197. Iz izlaganja Blagoja Parovića (pod pseudonimom „Šmit“) na VIII sednici 29. jula 1935.
B. Gligorijević, Kominterna..., 258–262.
J. Staljin, O osnovima lenjinizma…, 67–68.
У причи Нага Асја, која је објављена у: Popović, Jovan, Istinite legende, Sarajevo 1957, 278.
Ћопић, Бранко, Пролом, Београд 1955, 287.
Рапаић, Мирко, Црна хроника о српским комунистима, Београд 2002, 28, 46, 123, 166
–167, 178.
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окупацијским режимом, лакше налазили разумевање и наклоност Партије него
припадници српске елите.
Једна од последица тих идејних основа било је и то да су после рата утицајне друштвене улоге и државне функције припале оном делу српске културне
елите који је прихватао и спроводио такву политику Партије. Током сукоба око
Информбироа извршена је чистка кадрова у КПЈ, а будући да је међу српским
комунистима било изражено русофилство, они су се чешће опредељивали за Стаљина него за Тита и процентуално више били „очишћени“ из структура моћи.16
Како је у својој анализи 1954. године приметио први секретар америчке амбасаде у Београду, Едвин Крецман (Edwin Kretzmann), после смене Ђиласа 1954.
године Партију су водили претежно хрватски и словеначки кадрови: од 14 чланова најужег руководства четворица су били Хрвати, тројица Словенци и тројица Срби, „укључујући и Пијаду који је жидовског подријетла“.17 Они појединци
у најужем руководству Партије, који су преживели сукоб са СССР-ом, а могли
су временом израсти у српске лидере, елиминисани су постепено, на овај или
онај начин, неки као сувише либерални, други као сувише крути и догматични:
Милован Ђилас 1954, Слободан Пенезић 1965, Александар Ранковић 1966, Коча
Поповић, Марко Никезић и „либерали“ 1972. године.18

Проскрипције 1941–1946: превенција,
кажњавање и застрашивање
Током 45 година социјалистичке Југославије јавно се могло говорити
једино о злочинима снага поражених у Другом светском рату. Међутим, падом
берлинског зида и сломом европског социјализма пале су и многе инхибиције.
У јавности су се почели појављивати људи спремни да кажу нешто од тој болној
теми, па чак и они најћутљивији, од којих то нико не би очекивао. Један остарели Титов партизан, уморан и мучен несаницом, одлучио је да своју душу олакша
пред филмском камером: „Тога дана, разумеш ти мене, приведе се онај ко треба
да се стреља до траншеје и скине се нешто са њега, то се нормално користило
после за наше. Практично је било стрељање, разумеш ти мене, у потиљак из пиштоља. Приведено је, разумеш, тој траншеји од једно четри стотине, пет стотина, мање није. Мени није успео нико да побјегне. Ја сам извршавао свесно свој
задатак. [...] Кад је рат завршен дошао сам у Ниш, дође вече, око поноћи, када
16

17
18

У односу на бројност популације, највећи број осуђених „информбироваца“ био је међу
Србима, Црногорцима, Македонцима и Бугарима. Banac, Ivo, Sa Staljinom protiv Tita.
Informbirovski rascjepi u jugoslavenskom komunističkom pokretu, Zagreb 1990, 148–149.
О судбини српских кадрова у Хрватској видети: Višnjić, Čedomir Partizansko ljetovanje.
Hrvatska i Srbi 1945–1950, Zagreb 2003 (даље: Č. Višnjić, Partizansko ljetovanje...).
Крецманова опажања и пребројавања наведена су према: Jakovina, Tvrtko, Američki
komunistički saveznik. Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.–1955.,
Zagreb 2003, 367 (даље: T. Jakovina, Američki komunistički saveznik...).
О Титовом односу према националном питању у Југославији и руском фактору види:
Kuljić, Todor, Tito. Sociološko-istorijska studija, Zrenjanin 2005, 158–160, 172, 182, 186, 269
и даље (даље: T. Kuljić, Tito...).
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сам задатке обично извршавао, некога да убијем зликовца, а сада нема никог, рат
је престао. Изађем на улицу, лутам, немам кога да убијем. Она психоза не да ми
мирно да спавам.“19 Каква је веза те исповести, међу хиљадама сличних, али неизговорених исповести, са културом у Југославији?
Управо над поменутом траншејом у јесен 1941. године почело мењање у
Југославији постојећих култура, а са њима и свести њених становника. Претпоставке за то јавиле су се већ током Априлског рата 1941. године, када је Гестапо
наредио да се у Немачкој и окупираним земљама похапсе сви српски студенти
„и сва она лица, која се морају рачунати у такозвану српску интелигенцију“.20
Они за које се сматрало да ће бити лојални Трећем рајху потом су пуштени кућама, док су остали отерани у концентрационе логоре. Од око 60.000 припадника
„стваралачке интелигенције“, колико их је било у Југославији пред Други светски
рат, око 40.000 је током рата погинуло, умрло, било одведено у заробљеништво
или емигрирало.21 Последња трећина, дочекавши ослобођење од окупатора, суочила се са КПЈ, коју је „Императив успостављања новог друштва, насталог у
одрицању било каквог следбеништва са старим, приморавао [...] да се још увек
неспремна за тако сложени задатак, упусти у процес формирања новог типа интелектуалца“.22 Иако није могуће потпуно реконструисати судбину слоја који
је стварао културу у Југославији, доступни показатељи ипак откривају каквим
критеријумима је била усмеравана и на који начин је била спровођена „друштвена педагогија“.
Нови културни модел, који је стизао са новим типом власти, крчио је
себи пут и тражио место у друштву као што је то чинио и на свим другим пољима: насиљем. Прве егзекуције припадника грађанског слоја, који су сматрани за
„класне“ непријатеље, а међу којима је било интелектуалаца и уметника, извршене су у јесен 1941. у Ужицу, непосредно пре повлачење партизана из града пред
пристижућим немачким трупама. После тортуре и испитивања, 28. новембра је
убијен и бивши комуниста Живојин Павловић, аутор књиге Биланс совјетског
термидора, у којој је оштро критиковао Стаљинову политику тридесетих година.23 Припадник јединице која је извршила стрељање сећао се да је Павловић,
иако рањен, покушао да побегне са стратишта. Погођен у леђа и ухваћен, рекао
19

20
21

22
23

Ljubojev, Petar, Evropski film i društveno nasilje (Svet minulog kolektivizma), Novi Sad/Beograd 1994, 287 i 286 (даље: P. Ljubojev, Evropski film...). Исказ једног од извршилаца
стрељања наведен према документарном снимку објављеном у серији: Историја, мит
и савременост, Телевизија Нови Сад, фебруар 1991.
Кољанин, Милан, Јевреји и антисемитизам у Краљевини Југославији 1918–1941, Београд 2008, 503.
Dimić, Ljubodrag, Agitprop kultura. Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 1945–1952, Beograd 1988, 95 i 21. Димић се позива на књиге: Janićijević, Milisav, Stvaralačka inteligencija
međuratne Jugoslavije, Beograd 1984. i Milić, Vladimir, Revolucija i socijalna struktura, Beograd 1978.
Перишић, Мирослав, Фирмирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945–1958, (рукопис докторске дисертације одбрањене 2007. године на Филозофском факултету у Београду. Ментор проф. др Ђорђе Станковић), 82.
Павловић, Живојин, Биланс совјетског термидора: Приказ и открића о делатности и
организацији Стаљинског терора, у: Пројекат Растко, http://www.rastko. org.yu/rastkoru/delo/12909#_Toc205629409, (28. август 2008).
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је: „Другови, немојте ме бацати живог, завршите ваш посао“.24 Молба је услишена. Због тих збивања, која откривају терористичку природу КПЈ/СКЈ, Тито је,
поред свих државничких послова, нашао времена да лично надгледа снимање
и прегледа материјал за филмски ратни спектакл Ужичка република (Живојин
Митровић, 1974), у коме је историјска фактографија драстично прерађена да би
се добио идеолошки углачан и политички лакиран филмски мит.25
У истој групи Ужичана, под оптужбом да је „енглески шпијун“, стрељан је и академски сликар Михајло Миловановић, ратни сликар Врховне команде Српске војске у Првом светском рату. Када су месец дана касније немачке
окупационе власти дозволиле откопавање масовне гробнице, нађено је око 80
лешева људи убијених с леђа, пуцњем у главу.26 Ужичка епизода је нарочито значајна јер представља матрицу збивања у многим другим градовима, а посебно
1944. и 1945. године, када су партизанске и совјетске јединице овладале целом
земљом. Услед политичке штете коју је КПЈ претрпела због злочина које су њени
припадници извршили почетком рата била је одложена „друга фаза револуције“,
која је подразумевала суров обрачун са „класним непријатељем“, укључујући и
масовна стрељања особа за које се претпостављало да су могући политички противници.27 Репресивна политика је настављена крајем рата, а главна мета био
је грађански слој и, посебно, интелектуалци. Један од Титових генерала, Павле
Јакшић, касније се сећао да је у време када се сазнало за велике југословенске
губитке на Сремском фронту од „неких команданата Прве армијске групе“ слушао да је требало „пустити крв српској буржоазији“, а „теорију“ о „[...] ’пуштању српске крви’ као леку за Југославију“ касније му је, наводно, поновио и Владимир Бакарић.28
Проскрипције културних стваралаца је још 1943. године отпочео бивши
надреалиста, а током рата комесар Космајског партизанског одреда Ђорђе Јовановић, текстом у коме је тврдио да „издајник своје отаџбине не може да буде
песник, музичар, сликар, нити било какав културни стваралац“ и да „није [...]
довољно да један српски културни радник не буде на страни окупатора, већ је
неопходно да се бори против њега“.29 Поименце су поменути писци Светислав
24
25
26

27
28
29

Видети у: P. Ljubojev, Evropski film... 286. Опширније о том догађају: стр. 280–289. Цитат
је наведен према исказу у документарном снимку објављеном у серији: Историја, мит
и савременост, Телевизија Нови Сад, фебруар 1991.
Nikodijević, Milan, Zabranjeni bez zabrane. Zona sumraka jugoslovenskog filma, Beograd
1995, 131 (intervju sa Mladomirom Đorđevićem Purišom, januar 1993).
Шапоњић, З., „Повратак Михаила Миловановића“, у: Глас јавности, бр. 1161, год IV,
29. октобар 2001, 17 (даље: З. Шапоњић, Повратак Михаила Миловановића...). Тим податком се релативизује претходна тврдња егзекутора да је у Ужицу стрељано 400–500
људи. Могуће је да тада нису била откопана сва стратишта. Међутим, од тачног броја
убијених за нашу тему су важнији изразито идеолошки критеријуми погубљења.
О тим збивањима видети: Dedijer, Vladimir, Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita III,
Beograd 1984, 110, 131, 133.
Jakšić, Pavle, Nad uspomenama I, Beograd 1990, 587.
Jovanović, Đorđe, „Štuka-kultura“ у: Tešić, Gojko, Zli volšebnici. Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti 1917–1943, III, Beograd–Novi Sad 1983, 484 i 486. Прво издање у: Glas
JNOFS, II/1–2, 1943, 4–6 (даље: Đ. Jovanović, Štuka-kultura...).
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Стефановић, Велмар Јанковић, Никола Трајковић, Драгиша Васић, Станислав
Краков и Десимир Благојевић; филозофи Владимир Вујић и Милош Ђурић; музичар Светомир Настасијевић; ликовни уметник Мајзнер; управник Народног
позоришта Јован Поповић и трупа кабареа Централа за хумор. Ђорђе Јовановић није превидео ни пасивност својих некадашњих књижевних и политичких
истомишљеника: „[...] Књижевници [Душан] Матић и [Александар] Вучо и ’научник’ Др Љуба Живковић својим држањем под фашистичком окупацијом оличавају неизбежну судбину данашњих ликвидатора, које ликвидирање борбе, коју
су некада водили, доводи до издаје“.30 Није прошло много времена, и партизани
су ушли у градове.
Многе ликвидације извршене су без икаквог судског поступка и писаног
трага, а касније су добиле еуфемистички назив „дивља чишћења“.31 Један од изузетака, чија сврха је било застрашивање становништва и симпатизера бившег
режима, било је објављивање списка 105 стрељаних Београђана у Политици крајем 1944. године.32 Исти лист је такву судбину књижевника Григорија Божовића
обнародовао јануара 1945. године.33 Тада је у Новом Саду стрељан књижевник
и новинар Велислав Спасић, док је књижевник Сима Пандуровић осуђен на пет
година губитка националне части због објављивања током окупације.34 На списку стрељаних осванула су и имена београдских глумаца Александра Цветковића, Јована Танића и Љубе Васиљевића, док су у Нишу била стрељана седморица
глумаца Нишког позоришта. Бројне друге њихове колеге биле су похапшене, а
међу њима и Олга Спиридоновић, Нада Ризнић, Гордана Гошић, Рут Парнел, Нада Аранђеловић, Никола Цвејић, Станоје Јанковић, Мирко Милосављевић, Владета Драгутиновић и Жанка Стокић, која је касније била отпуштена са посла и
осуђена на осам година губитка националне части.35
У оним случајевима где је пресуда уопште и постојала, њено образложење садржало је да су осуђеници на неки начин сарађивали са окупационим
властима или вршили неку јавну функцију под квислиншком „владом“ Милана
Недића. Поред кажњавања због колаборације, што је чињено и у другим земљама
које су биле окупиране, у Југославији, где је почело наметање новог друштвеног
и политичког уређења, то је била прилика да се прореди и застраши грађанство
и, посебно, интелектуални кругови, за које се знало да нису наклоњени комунистима. Декан Техничког факултета у Београду и сликар Бранко Поповић, који је
30
31
32
33
34
35

Đ. Jovanović, Štuka-kultura..., 4–6.
Cvetković, Srđan, Između srpa i čekića. Represija u Srbiji 1944–1953, Beograd 2006, 171–250
(даље: S. Cvetković, Između srpa i čekića...).
„Саопштење Војног суда Првог корпуса НОВЈ о суђењу ратним злочинцима у Београду“, у: Политика, 11828, 27. новембар 1944, 1.
Крстић, Драган, Психолошке белешке 1974–1975, Београд 1992, 167–168; Јовановић,
Александар, „Приповедачка хроника српскога југа“, поговор у: Божовић, Григорије, Приповетке, Београд 1990, стр. III–IV; S. Cvetković, Između srpa i čekića..., 472, 493, 517.
Arsić Ivkov, Marinko, Krivična estetika. Rečnik s primerima iz prakse, Novi Sad–Beograd
2003, 120 (даље: M. Arsić Ivkov, Krivična estetika...).
M. Arsić Ivkov, Krivična estetika..., 120; Драгнић, Алекс, Титова обећана земља Југославија,
Београд 2004, 353; S. Cvetković, Između srpa i čekića..., 187.
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стрељан новембра 1944. уз образложење да је учествовао у изради Српског цивилног плана,36 патриотски је иступио приликом демонстрација 27. марта 1941. године.37 И други појединци који су били стрељани или затворени због колаборације
у својим биографијама су имали и јавна иступања против комунистичке идеологије и партизанског покрета. Тиме су били фокусирани као идеалне егземпларне
жртве у време када се нова власт још није била учврстила и када је располагала
једино неоспорним аргументом голе силе. Они могући опоненти, који су измакли
првом таласу „револуционарне правде“, прошли су осетно блаже, истрпевши затварање, оскудицу и јавно понижавање, али сачувавши голи живот.
За смртне казне и робију због „колаборације“ задужени су били војни
судови.38 Према доступним подацима, у Србији су партизани стрељано мање од
двадесет културних делатника, док ван Србије, колико је познато, нико из културне елите није био убијен.39 Карактеристично је и опажање, изречено у то време
на седници Јединственог народноослободилачког фронта Србије, да се „за исту
кривицу у Хрватској добија 12 година робије, а у Србији изгуби глава“.40 У то
време широм Југославије су били организовани судови части, где су правно неквалификоване особе блиске КПЈ судиле за различите видове „сарадње са окупатором“. Идеолошка сврха тих поступака била је „ликвидација прошлости“41,
а политички циљ жигосање и кажњавање предратне друштвене, политичке, привредне и културне елите и њена дискредитација.42 Посебан аспект осуде на губитак националне части било је одузимање права на јавно деловање.43 То се највише одражавало на положај културних стваралаца, који су тиме, практично, били
живи сахрањени. Само у Словенији таквих пресуда је било преко хиљаду.44 С
обзиром на то да је становништво те републике чинило око 10% становништва
Југославије, можда није претерано ако би се за целу државу тај број помножио
са десет. Међутим, број осуђених лица је вероватно већи од 10.000, јер су неке
пресуде обухватале читаве групе људи: глумце, предузетнике или занатлије.
36
37
38

39
40
41
42
43
44

Њиме је пројектована улога Србије у склопу поретка насталог ратом и окупацијом. Од
десет главних сарадника на њему двојица су стрељана, а остали су осуђени на суду части.
S. Cvetković, Između srpa i čekića..., 260–263.
Крлежа је пратио радио пренос масовног митинга на Теразијама, а белешку о томе оставио је у свом дневнику. Наведено према: Поповић, Радован, Крлежа и Срби, Београд
1997, 58 (даље: Р. Поповић, Крлежа и Срби...).
Vodušek Starič, Jera, Kako su komunisti osvojili vlast 1944.–1946., Zagreb 2006, 298–306
(даље: J. Vodušek Starič, Kako su komunisti...); Radelić, Zdenko, Hrvatska u Jugoslaviji
1945.–1991. Od zajedništva do razlaza, Zagreb 2006, 61–63 (даље: Z. Radelić, Hrvatska u
Jugoslaviji).
Стрељано је, међутим, у Хрватској, од стране партизана, 38 од укупно 332 новинара акредитована при влади НДХ. Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji..., 154.
Митровић, Момчило, Изгубљене илузије. Прилози за друштвену историју Србије 1944–
1952, Београд 1997, 76.
J. Vodušek Starič, Kako su komunisti..., 313.
Митровић, Момчило, Изгубљене илузије. Прилози за друштвену историју Србије 1944–
1952, Београд 1997, 73–141; Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji..., 63; J. Vodušek Starič, Kako
su komunisti..., 306–313.
J. Vodušek Starič, Kako su komunisti..., 308.
Isto, 312.
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Својеврсна потврда оправданости и идеолошка верификација спроведених проскрипција дата је у реферату Радована Зоговића на Првом конгресу
књижевника, 17. новембра 1946, који је именовао ствараоце, идејне и уметничке
правце који су, непосредно или посредно, служили окупатору. Он их дели у три
категорије: 1) „фашисти“, „профашисти“ и „националисти“: Миле Будак, Светислав Стефановић, Велмар Јанковић, Мирко Јаворник, Тине Дебељак, Тодор
Манојловић, Антон Мизетео, Драгиша Васић, Младен Ђуричић, Нарте Великона; 2) „троцкисти“ и „троцкизери“: Мирко Кус Николајев, Савић Штедимлија,
Веселин Брезнанац, Иван Софта и Б. Л. Лазаревић; 3) „религиозни мистичари“,
„млађи формалисти-декаденти“ и „старији апсолутни ларпурлартисти“: Антун
Бонифачић, Сима Пандуровић, Љубо Визнер, Ђуро Виловић, Олинко Делорко.45
Сврха Зоговићевог накнадног жигосања била је да се остали ствараоци на пољу
културе подсете на судбину непријатеља и непослушних уметника, да се они тиме застраше и идеолошки усмере у правцу који Партија жели.
У оним случајевима када су писци и сликари били убијени власти су настојале да се и њихова дела уклоне из јавности. Божовићеве приповетке су после Другог светског рата први пут штампане 1990. године, док је прва изложба
слика Бранка Поповића била организована тек септембра 1996. године.46 Прва ретроспективна изложба слика Михајла Миловановића организована је новембра
2001. године у Ужицу. Претходних деценија неке његове појединачне слике биле
су доступне јавности, али је његово име или прећуткивано или су слике приписиване другим ауторима.47 О тој другој „смрти“ водили су рачуна њихове колеге
уметници и критичари који су учествовали у новој власти. Када је Друштво за
културну сарадњу Србије са СССР-ом августа 1945. године послало у Москву
литературу коју је тражио професор ГИТИС-а (Государственны институт театрального искусства) Сергеј Игнатов, у пропратном писму је напоменуто: „Што се
тиче драмских дела Светислава Стефановића, она нису вредна пажње, пошто
су лишена уметничке вредности и на сцени се нису изводила. Светислав Стефановић је за време окупације сарађивао са непријатељем и осуђен је од Народног
суда“.48 Он је стрељан јер је био комесар Српске књижевне задруге током рата и
члан немачке комисије за утврђивање совјетских злочина у Виници.
Рекло би се да прави смисао тог и других сличних поступака није био
толико у затирању њиховог дела због њега самог, већ пре због брисања сваког
трага који је водио ка тим егзекуцијама и мрачним почецима режима. Дела убијених аутора стално су подсећала на датум и начин њихове смрти. Касније, у време нешто либералнијег односа Партије према стваралаштву, истрајавало се на
селективном „забораву“, јер би сазнање о тим крвавим чисткама бацила ружно
45
46
47
48

„Реферат књижевника Радована Зоговића: О нашој књижевности, њеном положају и
њеним задацима данас“, у: Глас ЈНОФС, 18. XI 1946, 4.
Komlenović, Uroš, Izložba kao parastos, Vreme, 28. septembar 1996, 52–55.
З. Шапоњић, Повратак Михаила Миловановића..., 17.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), fond R-5283 (ВОКС), op. 17, d.
531, l. 133. Društvo za kulturnu saradnju Srbije sa SSSR, 8. avgusta 1945. VOKS-u. U potpisu: Инициативный совет Театральной секции: Милан Предич, Велибор Глигорич, Милан
Дединац, Милан Джокович, Йован Попович.
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и политички шкодљиво светло на Титов режим у време када је грађена фама о
„социјализму са људским ликом“ и када се режим најтоплије препоручивао западном делу Земљине кугле.

Формализовање статуса: уметник у служби
тоталитарне државе
Поред репресије, други, знатно важнији, масовнији и плодоноснији начин дисциплиновања културне елите било је формализовање статуса уметника.
То значи да је приступ у јавност водио искључиво кроз институције партијске
државе, а сви они уметници који нису имали чланске карте разних удружења и
савеза (литерарних, музичких, ликовних, филмских и других стваралаца), нису
постојали за јавност. Са становишта стварања културног амбијента, то је било
исто као и да су мртви. Они којима је био потврђен статус књижевника добијали су чланске карте, које су обнављане сваке године, а које су значиле могућност објављивања, друштвени статус, право на разне финансијске бенефиције
и покровитељство Партије. Са своје стране писци су били обавезни да „узму
активно учешће у великим кампањама и потхватима изградње земље“, у склопу
чега је требало „у удружењима организовати припрему књижевног и културног
материјала, песама за певање, инсценација итд., екипе књижевника које ће, по
раније утврђеном распореду, боравити у току грађења на прузи“.49 То је значило инструментализацију и бирократизацију уметничког стваралаштва, без чега
нема официјелне уметности. Совјетски модел потчињавања и употребе културе
тиме је у Југославији био спроведен у потпуности.
Средство којим је без много буке ограђена група одабраних за статус
књижевника била је тзв. ревизија чланства, која је имала републички и савезни
ниво. На савезном се расправљало само о онима о којим на републичком нивоу
не би била донета коначна одлука. Тако је Оскар Давичо, председник Удружења
књижевника Србије, 28. новембра 1946. упутио предлог секретару Савеза књижевника Југославије, Чедомиру Миндеровићу, да се од 88 чланова Удружења
искључи њих 20, а да о судбини још њих 19 одлучи Савез.50 Одлуком Пленума
Савеза књижевника Југославије, поред неких мање познатих имена, 1947. године искључени су и Тин Ујевић, Јелена Лобода Зринска, Владимир Ковачић,
Добриша Цесарић и Тито Строци.51 Тин Ујевић зато што је за време окупације
„био уредник хитлеровског листа за хрватске раднике запослене у ’Трећем рајху’. Данас је он један од оних малобројних писаца, које Савез књижевника Југославије није, из морално-политичких разлога, хтио примити у своје чланство“.52
49
50
51
52

Arhiv Jugoslavije (AJ), 498, F12. Zapisnik sa sednice Plenuma Uprave Saveza književnika
Jugoslavije, u Beogradu 25–25. januara 1947. Potpisali sekretar Č. Minderović i predsednik
I. Andrić.
AJ, 498, F 69. Dopis Uprave Udruženja književnika Srbije upućen Savezu književnika Jugoslavije, 28. novembra 1946.
AJ, 498, F12. Zapisnik sa sednice Plenuma Uprave Saveza književnika Jugoslavije, u Beogradu 25–25. januara 1947. Potpisali sekretar Č. Minderović i predsednik I. Andrić.
Зоговић, Радован, Примјер како не треба правити ’Примјере књижевности’, Борба, бр.
109, год. XII, 8. мај 1947, 4.
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Вероватно су и греси осталих „жигосаних“ били сличне природе. Због колаборације био је осуђен и писац Милан Беговић, а Комитет за културу и уметност
Владе ФНРЈ интервенисао је путем МИП-а да се његове драме не изводе ни у
Чехословачкој.53
Жалбе Зринске и Цесарића уродиле су плодом на републичком нивоу,
па је Друштво књижевника Хрватске (ДКХ) задужило Мирослава Крлежу да
заступа интересе њихових колега на пленуму Савеза књижевника Југославије,
јер „на основу факата изнесених у овој жалби, видљиво је да Цесарић није објавио ништа проусташког“.54 Међутим, ако је већ објављивање „проусташког“
садржаја било инкриминисано, онда је посебно интересантан „случај“ Бранимира Ливадића-Визнера (Wiesner) који је био искључен из Друштва књижевника
Хрватске (ДКХ) јер његово стваралаштво „нема трајну вриједност, а осим тога
је компромитован сурадњом до задњег дана за вријеме окупације“.55 Међутим,
убрзо је дошло до преокрета у ставовима председника ДКХ Мирослава Крлеже,
који је, „размисливши накнадно“ о Ливадићу, нашао да је „1. закључак неправилно донесен. 2. да повлачи за собом искључење већег броја других, сличних
књижевника. 3. његово уређивање Савременика и борба са тадашњим реакционарима била је, за оно вријеме, напредна и имала значаја за хрв[атску] књижевност. Стога повлачим свој глас и молим Пленум да не доноси коначни закључак.
Мирослав Крлежа“.56
Тај преокрет мање чуди ако се зна да је и сам Крлежа рат провео у Загребу, верујући да ће партизани бити „сатрти“.57 Различити степени и форме сарадње
„већег броја других, сличних књижевника“ са Павелићевим режимом мотивисали су их на солидарност и међусобну заштиту. Крлежа, као најутицајнији међу
њима, стари комуниста и лични Титов пријатељ, имао је у томе водећу улогу. У
таквом друштвеном и политичком амбијенту и са таквом подршком Ливадић је
могао, иако је био главни уредник Хрватске ревије за време Независне Државе
Хрватске (НДХ), да у својим „дописима“ књижевним удружењима дрско сравњује
своју „кривњу“ са „кривњом“ Анте Старчевића за политику Куена Хедерварија,
да тврди како се вазда „борио неустрашиво у редовима најнапреднијих књижевника“ и да алудира на сличност ждановистичке хајке у СССР против Михаила
Зошченка и своје позиције у Југославији!58
53

54
55
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Дипломатски Архив, Савезно министарство иностраних послова, политичка архива (ДА,
СМИП, ПА,), 1948, Ф27, пов. бр. 47952, од 26. ИИИ 1948. Одељење за информације МИП
амбасади ФНРЈ у Прагу, на основу дописа Комитета за културу и уметност Владе ФНРЈ
пов. бр. 340, од 22. ИИИ 1948, потписао Ерих Кош.
АЈ, 498, Ф 69. Записник сједнице управног одбора Друштва књижевника Хрватске од
31. ИИИ 1947.
АЈ, 498, Ф 69. Записник сједнице управног одбора Друштва књижевника Хрватске од
31. ИИИ 1947.
АЈ, 498, Ф 69. Записник сједнице управног одбора Друштва књижевника Хрватске од
31. ИИИ 1947. Наведени текст је дописан Крлежином руком на крају документа.
Ћосић, Добрица, Писци мога века, Београд 2002, 65.
АЈ, 498, Ф 69. Ливадић управном одбору Друштва књижевника Хрватске 11. VII 1947;
Ливадић Савезу књижевника Југославије, 27. октобра 1947.
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Прича за себе је пријатељ59 Крлеже и Марка Ристића, Густав Крклец,
који је 1944. у Загребу, главном граду НДХ, у издању Хрватског издавалачког
библиографског завода, штампао књигу песама под насловом Тамница времена
(1939.–1941.) – да би читаоцу одмах било јасно које време аутор сматра „тамновањем“. По тематици то је претежно патриотска поезија, где се, поред осталог,
може прочитати и: „То није живот! Вјечно иза плота/жеђати жарко барем кап
живота.//Без звиезда бити, без сунца, без сјаја,/суморан сужањ усред завичаја.//
Гасити страсти, жудње, жеље живе,/кроз ноћи мртве и кроз дневе сиве.//Бити
ко мрав на изгубљеној стази/по којој тежка, туђа нога гази.//И знати, да је само
савјест чиста/ко оштар нож, што осветнички блиста“.60 Неко ко је у тренутку када се Црвена армија примицала Балкану у Загребу објавио овакве стихове и од
Павелића добио орден Томислава I реда61, а при том се сматрало да је био „усташки конзул у Земуну и издавао лист који се звао Граничар“,62 морао је да има
снажне заштитнике код нове власти да би прошао без озбиљнијих консеквенци.
Крклеца је, највероватније, заштитио Крлежа, и то у толикој мери да је 1947. у
оквиру књиге Изабране пјесме, поново штампао и Тамницу времена, за коју је
Министарство просвјете НР Хрватске знало да је изашла „као посебна књига
за вријеме усташа у Загребу“.63 Није прошло много времена, а Крклец ја постао
председник Матице хрватске (1950–1953), а потом Друштва књижевника Хрватске и Савеза књижевника Југославије.64
Ипак, од неких претећих алузија нико га није могао заштитити. Поводом
једног Крклецовог текста о Давичу огласио се Добрица Ћосић: „Текст недостојан песника и грађанина. Никаквих амбиција и потреба немам да делим моралне
лекција Густаву Крклецу. Нека његови биографи говоре о његовом моралном и
идеолошком профилу. Песнику Густаву Крклецу нико не оспорава право да мисли и пише своја убеђења о свачијој поезији, само без политичких инсинуација.
Постоје, знамо, неки идеолошко-морални принципи које морамо поштовати и
ми што пишемо, а можда још више они који нас штампају. Не радимо ли тако,
ризикујемо све.“65 Није Крклецова биографија тада била тајна у партијским и
59
60
61
62

63
64
65

Тако га Крлежа назива у свом писму Марку Ристићу од 16. јуна 1941. Према: Р. Поповић,
Крлежа и Срби..., 56.
Vidi: Krklec, Gustav, Tamnica vremena (1939.–1941.), Zagreb 1944, 22. Navedena knjiga
poštuje pravopis koji je bio uveden u NDH.
Mihajlović, Borislav Mihiz, Autobiografija – o drugima I, Novi Sad 2003, 195. Navodno je tokom rata Krklec napisao i jedno pismo Draži Mihailoviću i doturao hartiju partizanima – „za
svaki slučaj“.
Č. Višnjić, Partizansko ljetovanje..., 182. Милорадовић, Горан, „Jугословенска књижевна
сцена четрдесетих и педесетих година ХХ века (Да је Крклец био опуномоћени представник НДХ у Србији тврди се и у совјетском документу намењеном информисању њихове
државне и партијске делегације пред пут у Београд 1955. године. Тај документ је објављен
у: Совјетска специјалистичка анализа, Годишњак за друштвену историју, X, св. 1–3,
2003, 229–262.
AJ, 314, F9, 449. Ministarstvo prosvjete NR Hrvatske Komitetu za kulturu i umetnost Vlade
FNRJ sa Pov. br. 2224, od 7. VI 1947.
Види: Leksikon pisaca Jugoslavije, III, K–LJ, Novi Sad 1987, 437.
Ćosić, Dobrica, Najveći zadatak danas: produžiti čovekov vek“, Vjesnik u srijedu, 191–192,
IV, 28. prosinca 1955, 11.
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књижевним круговима, али Ћосићева увијена претња путем новина није имала
много смисла, јер „идеолошко-морални принципи“ нису важили за све подједнако. Када је, упркос својој биографији, Крклец био послан у Београд на скупштину СКЗ, то је од његових колега из Србије било дочекано питањем: „Зар нам
никога другог нису могли послати, већ Густава Крклеца?“66 Могли су, али нису
морали. А ни хтели. То слање се може схватити и као мера односа снага између
Срба и Хрвата у социјалистичкој Југославији.
Упркос нестанку усташке државе 1945. неке културне институције у Хрватској су и после рата очувале свој кадровски континуитет са њом, што је нарочито било видно Србима из Хрватске. Један од најистакнутијих представника
Срба у државним и партијским структурама НР Хрватске, генерал Раде Жигић,
био је ухапшен октобра 1950. и убијен марта 1954. на Голом oтоку. Приликом
саслушавања у вези ставова према резолуцији Информбироа он је говорио и о
разлозима свог незадовољства послератним стањем српског народа у Хрватској,
нагласивши да у оквиру Југославенске академије знаности и умјетности (ЈАЗУ)
у Загребу има остатака „[...] изразито непријатељских елемената, који несметано раде против ове власти “.67 Жигић је посебно поменуо Крклеца и „познатог
србофоба“, историчара књижевности Миховила Комбола, који је фебруара 1945.
изјавио да Србе „треба до једног милиона потући, а остало има да се приклони
нама. [...]“, док је, према Жигићу, писац и послератни председник Друштва књижевника Хрватске Славко Колар, током бомбардовања Београда 1941. године,
изјавио да „треба бомбардовати док је и један тај гад жив“.68 Колар је тек крајем
1951. године удаљен из Управе Савеза књижевника Југославије, када је изгубио
и чланство у тој организацији.69 Очигледно располажући подацима полицијске
провенијенције, Жигић је тврдио да управо у Југославенској академији знаности
и умјетности има много „клерикално-усташких елемената“, које, по његовом мишљењу, „форсира“ угледни и утицајни секретар академије Бранимир Гушић.70
Осим њега, постојање шовинизма у оквиру чланства ЈАЗУ констатовао
је и организациони секретар КП Хрватске и потпредседник владе НР Хрватске,
такође Србин, Звонко Бркић, приметивши да се то огледа пре свега у погледу
језика.71 Када је 1950. основан Југославенски лексикографски завод (ЈЛЗ) у Загребу, а Крлежа постао његов директор, за свог помоћника и „десну руку“ узео
је Мату Ујевића, који је у време НДХ био главни редактор Хрватске енциклопедије.72 У садржају нове Енциклопедије Југославије одражавали су се, поред
осталог, културни и национални ставови хрватског дела уредништва. Роксанда
Његуш, сарадница српског дела редакције, рекла је маја 1967. књижевнику Ми66
67
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72

Č. Višnjić, Partizansko ljetovanje..., 182.
Č. Višnjić, Partizansko ljetovanje..., 182.
Č. Višnjić, Partizansko ljetovanje..., 182–183.
AJ, 498, F12, 16. Stenografske beleške sa plenuma Uprave Saveza književnika Jugoslavije, 2.
XI 1951. u Sarajevu.
Č. Višnjić, Partizansko ljetovanje..., 182–183.
T. Jakovina, Američki komunistički saveznik..., 425.
Čengić, Enes, S Krležom iz dana u dan, II, Zagreb 1985, 88–89 (даље: E. Čengić, S Krležom
iz dana u dan...).
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хајлу Лалићу да је од свих вођа Првог српског устанка у Енциклопедији поменут
само Карађорђе јер „осталима Крлежа и усташка клика око њега, не признају
никакву вриједност историјску“.73 Милан Ћурчин, још један запослени у ЈЛЗ,
писао је свом пријатељу Сави Косановићу: „Крлежа овдје сједи као на Олимпу и
њега се посао у Лексикографском заводу ништа не тиче. Окупио је око себе разне сумњиве типове и клерикалце на челу с Матом Ујевићем“.74 Када је Крлежа,
који је имао дискреционо право да бира сараднике, сазнао за то писмо, Ћурчин
је сместа био отпуштен.
Али, и ван ЈАЗУ, Лексикографског завода, Матице хрватске и ДКХ било
је хрватских уметника који су деловали у време окупације, у оквиру институција НДХ, а прошли су са симболичним казнама. Рођак Влатка Мачека, пијаниста
и композитор Иво Мачек, наступао је за време НДХ као солиста и у коморном
саставу више пута, 10. априла 1943. свирао је на прослави годишњице НДХ, потом и код немачког посланика Кашеа, а као солиста или пратилац гостовао је у
Словачкој, Румунији и Рајху. Пред судом части изјавио је: „Осуђујем своје јавно
дјеловање у НДХ то више што сам по увјерењу био антифашист. С обзиром на
сурадњу с окупатором, изјављујем да сам се сматрао угроженим од усташких
власти, те ради тога нисам имао одважности, да исту одбијем“.75 После рата Мачек је од Суда части био кажњен забраном јавног наступања у трајању од једног
месеца, а потом је именован за доцента на државном конзерваторијуму у Загребу.
Није прошло много, а Иво Мачек је постао председник Савеза музичких уметника Југославије, да би већ 1953. предводио делегацију која је за време Конгреса
музичких уметника посетила председника Тита.76
Диригент Борис Папандопуло је током окупације био директор Загребачке опере. Партизане је, наводно, помагао месечном новчаном помоћи, али је
извршавао и све послове за усташки режим. Суд части га је после рата казнио
са шест месеци забране наступања као диригента. Потом је постављен за директора опере у Ријеци.77 Сплићанка, балерина Ана Хармош-Роје, била је 1941.
постављена за руководиоца у загребачком казалишту, 1943. је гостовала у Бечу,
а током 1943–4. радила је као предавач берлинске државне балетске школе и,
како су тврдили њени претпостављени у позоришту, „вјеровала у дисциплину
нацизма у стручном раду“.78 Суд части Хрватског народног казалишта (ХНК)
казнио ју је са месец дана забране јавног наступа, а почетком 1947. године је
73
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Р. Поповић, Крлежа и Срби..., 143. Белешка из Лалићевог дневника, за дан 21. маја 1967.
E. Čengić, S Krležom iz dana u dan..., II, 56.
АЈ, 314, Ф1, 393. Карактеристика Иве Мачека, издата од стране помоћника ректора Државног конзерваторија у Загребу Натка Девчића и шефа Музичког одсјека Министарства
просвјете НР Хрватске Станка Врињанина. У документу стоји да је Иво био „нећак“
Влатка Мачека.
D. P. Muzička reprodukcija, Vjesnik SSRNH, 2551, god. XIV, 16. svibnja 1953, 5 (intervju sa
Milanom Horvatom i Ivom Mačekom).
АЈ, 314, Ф1, 393. Карактеристика Бориса Папандопула коју је Министарство просвете
НР Хрватске упутило Комитету за културу и уметност Владе ФНРЈ, са пов. бр. 120, од
19. И 1948.
АЈ, 314, Ф1, 389. Карактеристика Ане Хармош-Роје коју је Хрватско народно казалиште
упутило Министарству просвјете НР Хрватске, са пов. бр. 15, од 1. II 1947.
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већ постала руководилац, прима балерина и балетски педагог.79 Лоше је прошао
једино професор клавира Стражњицки, који је био кажњен суспензијом јер је
свирао на јавним концертима током окупације. Потресен том одлуком, бацио се
са Савског моста у Загребу.80 Та смрт, међутим, пре је била последица његовог
карактера, него државне репресије. Они мање осетљиви спокојно су наставили
да граде каријере.
Хрватски ликовни уметници не само да су гајили нетрпељивост према
новој власти, него су испољили и спремност на отворену демонстрацију свог
става. Од једанаест чланова жирија за доделу награде Владе ФНРЈ за ликовну и
примењену уметност у 1949. тројица су била из Хрватске: Антун Аугустинчић,
Грга Гамулин и Ернест Томашевић. Међутим, они „а) нису уопште учествовали
у оцењивању радова из других република, те су примили оцене својих колега из
тих република као довољне; б) Ернест Томашевић, члан жирија из Загреба, није
сарађивао у раду жирија чак ни у Загребу; в) сви хрватски уметници показали
су отпор и нерасположење, па чак чинили и велике сметње раду жирија у Загребу, због присуства у жирију Грге Гамулина (већи број уметника није хтео, због
њега, да отвори своје атељее члановима жирија, а известан мањи број њих их је
отворио тек на интервенцију Агитпропа ЦК КПХ)“.81 Хрватски уметници показали су потпуну незаинтересованост за збивања у другим деловима Југославије,
а већина је и отворено бојкотовала Гамулина јер је био експониран као промотер реализма. Ипак, Антун Аугустинчић, као најугледнији и најутицајнији међу
њима, остао је у жирију и идуће године. На његов статус наведена збивања нису утицала. Чињеница да је пре рата направио споменике краљевима Петру I и
Александру I Карађорђевићу, а током рата бисту Анте Павелића, није умањила
значај који је стекао као председник предратног Друштва пријатеља Совјетског
Савеза, потпредседник АВНОЈ-а и аутор прве бисте Ј. Б. Тита, коју је направио
током јесени 1943. године у Јајцу.82
Остали хрватски уметници нису морали много да се брину докле год су
се кретали у оквиру његовог примера, јер у домену ликовних уметности он је био
ауторитет какав је Крлежа био у литератури. Уколико би ипак дошло до каквих
проблема, интервенисала је „виша инстанца“, односно политички врх Хрватске.
Крлежа је причао да је сликар Љубо Бабић „креирао [...] новчанице Независне
државе Хрватске и цртао неке амблеме, па је послије рата требало да буде стри79
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АЈ, 314, Ф1, 389. Карактеристика Ане Хармош-Роје коју је Хрватско народно казалиште
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АЈ, 317, Ф1. Предлог жирија за ликовне уметности за награду Владе ФНРЈ у 1950. години, Београд 8. III 1950. Ђорђе Поповић и Предраг Милосављевић, који су потписали
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јељан. У Београду су стријељали стотињак интелектуалаца који су сурађивали с
окупатором, па је требало то учинити и на овој страни. Међутим, Бабић заиста
никада није био усташа, чинио је такођер услуге покрету. Стево Крајачић му је
спасио главу“.83 Бабић вероватно није био усташа, као што ни они стрељани у
Београду нису били ни недићевци, ни љотићевци, ни четници, али је „револуционарна правда“ ипак била подељена асиметрично. Таква је, уосталом, била
и тоталитарна присила која је владала Југославијом: чизма маршала Тита није
газила све „братске народе“ подједнако – њена гвоздена пета била је намењена
источној половини земље.
Ту бу се, можда, још једном требало замислити над Крлежиним речима
које су изговорене крајем 1947. године приликом избора Ј. Б. Тита за почасног
члана ЈАЗУ: „Да није било далековидне политике Титове и његових сурадника,
[...] хрватски народ би се послије Другога свјетскога рата нашао у положају неразмјерно неповољнијем но што је био онај послије слома Аустрије год.[ине]
1918. Компромитиран пред свијетом квислиншком политиком једне клике пустолова и убојица, наш народ би се нашао послије покоља, на крају рата, освојен
и поробљен оружјем свих оних међународних политичких фактора који су му
одувијек порицали право на слободу и политичко самоодређење“.84 Победом комуниста у Југославији хрватска елита се избавила одговорности за недела НДХ
у оквиру чијих институција је током рата градила каријере и неговала континуитет националне културе. Нова политичка елита социјалистичке Хрватске пружила је руку старијој, културној.
Како је деловао друштвени механизам, који је у хрватском случају био
јачи од државног, Крлежа је објаснио у разговору са Енесом Ченгићем 1973.
Када је Миховилу Комболу, који је у време НДХ постао професор Загребачког
свеучилишта и штампао своју књигу, запретило хапшење после рата, Крлежа се
најпре обратио познатом песнику и председнику Президијума Сабора НР Хрватске Владимиру Назору, тражећи да се он заузме за Комбола код нових власти.
Назор је то одбио, уз образложење да је Комбол заиста штампао под окупацијом. Иако га је Крлежа подсетио да су штампали и други, па и сам Назор, песник
је остао чврст у свом ставу. Крлежа се потом обратио Бакарићу и, како се сам
касније присећао, „Комбол је спашен затвора, а знате како је када побједник послије буре правду дијели“.85 То се нарочито добро видело у Србији током 1944.
и 1945. године, а и касније.
Они у Београду ако су избегли метак, могли су после неколико година
да се, у промењеним политичким околностима, надају тихој рехабилитацији. То
се дешавало ретко, незванично и уз обавезну прећутну сагласност власти, али
без помињања немилих догађаја из прошлости. Тако је 1950. Милан Дединац
објавио чланак којим се рехабилитује проказана глумица Љубинка Бобић, али
83
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се не објашњава њено одсуство из позоришта после рата: „Многи су у једном
тренутку могли помислити да је Љубинка Бобић сишла с позорнице. У првим
месецима после ослобођења Београда, па и касније, скоро је није било на сцени:
готово цео репертоар који је она некада играла у староме ’Манежу’ – а ’Манеж’
је важио кроз низ година као њена кућа – био је ишчезао, као и они који су га
подржавали“.86 Дединац је нарочито подвукао њену улогу у Нушићевој Власти,
чиме је, индиректно, подсећао да је она пре рата имала и одређену улогу у критици „старог режима“.87 Он је акцентовањем баш те улоге глумицу, с једне стране,
препоручио новим властодршцима, а с друге још једном показао да је и даље
политички најважнија била подела на оне „за“ нови режим и оне „против“ њега.
На не тако давне плотуне стрељачких водова којима је најављена смена власти
подсећа само једна танана алузија у Дединчевом чланку о „ишчезавању“ њеног
репертоара и оних који су га „подржавали“.
Ситуација у Словенији била је сличнија збивањима у Хрватској него у
Србији. Јавна дифамација, више као застрашујући пример осталима него као
тежња за дељењем правде, погодила је двојицу словеначких писаца 1948. На
састанку Управе Савеза књижевника Југославије, на предлог Чедомира Миндеровића, искључени су из Савеза књижевника Мирко Кошир и Борис Факин
(Торкар Игор), јер су на процесу у Љубљани 20. априла те године осуђени као
издајници народа.88 Кошир је потом нестао из књижевних кругова, док се Торкар, после издржане затворске казне, крајем педесетих, уз прећутно допуштење
власти, вратио у културну јавност, заједно са Душаном Пирјевецом и још неким
проскрибованим ауторима.89 Међутим, казнити неколико појединаца није било
исто што и променити стварне друштвене прилике. Крајем 1951. године на састанку Агитпропа КПЈ Милован Ђилас је морао да констатује: „У Словенији
клерикалци су узели Друштво књижевника у своје руке. То су облици кроз које
делује класни непријатељ и ми треба то да разбијемо. Како пропада револуција?
Ако пропадну они кадрови који су је носили“.90 Ђилас, међутим, није рекао ко
су „револуционарни кадрови“ у Словенији из чијих руку је Друштво „узето“, а
пропустио је и да објаснио како се то могло десити.
*
У хладноратовској ситуацији у којој је Западу пре свега било важно сузбијање и контрола могућих совјетских савезника на Балкану, за политику КПЈ/СКЈ
није било битно да ли су српски кадрови у култури били „модернисти“ или „реалисти“, а у политици да ли су били „либерални“ или „чврсторукаши“ – важно
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је да су им популарност и утицај у Србији и међу Србима расли. То је био критеријум приликом разних „чистки“, „диференцијација“ и уклањања са положаја, а
не „национална симетрија“, како се то понекад тумачи.91 Услед тога, некадашња
политика Коминтерне према Србима, а коју је и даље спроводила КПЈ/СКЈ, после
Другог светског рата се, у промењеним околностима, „поклопила“ са интересима Запада у Југославији. Иронично може да звучи да је потенцијално совјетско
геостратешко ширење на Балкану било спутавано деловањем Партије чији су
кадрови, а пре свих Тито, били васпитани у духу марксизма-лењинизма. Међутим, употреба управо тог провереног и уходаног механизма била је најпоузданији начин и услов на који је Запад морао да пристане, ако је желео да Југославија
остане компактна и ван Источног блока држава током хладног рата.
Ставови Коминтерне, које је преузела и током своје владавине спровела
КПЈ/СКЈ, давали су основни тон националној политици у социјалистичкој Југославији све до њене пропасти, што се јасно испољило кроз различит однос према
српској и другим националним културним елитама. Остале елементе под чијим
утицајем се формирала културна политика чинили су сложени међунационални
односи, културне различитости, привредна неразвијеност, друштвена структура
и, изнад свега, историјски контекст хладног рата. Један савременик, несклон да
прихвати идеолошке фразе као готова „решења“, приметио је „да у Београду влада таква бјесомучна мржња према Хрватима, а у Загребу према Србима, да би
се и једни и други у почетку рата или у почетку грађанског нереда тако убијали,
клали и мучили као још никад у повјести. Имајући у виду ову тврдњу, што се
стално тихо понавља, инкриминирање четника и усташа данас је већ апсурдно
сувишно. [...] Сви спавамо на вулкану, који при најмањем потресу може букнути“.92 Тај потрес, нимало слабашан, осетио се падом берлинског зида.
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Goran Miloradović

“HEGEMONISTS” AND “REVOLUTIONARIES”
CPY/LCY and Yugoslav Cultural Elite in mid 20th Century
Summary
The contribution researches national policies of socialist Yugoslavia through the
political positioning towards the members of the Serbian and Croatian cultural elite in the
new state. The differences in relations towards the elites of the two most numerous Yugoslav nations was rooted in ideological conceptions of Comintern, adopted and applied by
the CPY/LCY, according to which Serbs were considered to be ‘a hegemonic nation’ and
Yugoslavia was a ‘small imperialist state’. Croats and other nations of Yugoslavia were considered as ‘objectively revolutionary’ potential Communist allies in the destruction of the
‘old regime’. This became particularly visible by the time the Party came to power in Serbia. Offences for which one would be jailed in Croatia, if not even promoted, could cause
a death penalty in Serbia. Two basic instruments of the Party devised to bring the cultural
elite in line were repression and formalization of the status of artists. Social solidarity of
the Croatian cultural elite, and its connection to the party structures, which enabled them
to enjoy the understanding and sympathy of the Party for their ‘objectively revolutionary’
status is traceable in many examples. Members of the Serbian cultural elite, belonging to
the ‘hegemonic’ nation, suffered harsher repression and were subjected to continuous ideological suspicion. Having in mind that the Cold War context was calling for maintaining
stable, controlled and pro-Western Yugoslavia as long as Soviet Union was in existence,
such ideological setting was in function until the collapse of the Berlin Wall.
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ПРОСВЕТА И НАУКА У СРБИЈИ
И ЈУГОСЛАВИЈИ 1945–1990*
АПСТРАКТ: Развој просвете и науке у Југославији и Србији после Другог
светског рата био је у великој мери условљен наслеђем, традицијом и процесима дугог трајања који су се током претходних деценија одвијали у српском
и југословенском друштву. Ти процеси су подстицали или кочили модернизацију и превазилажење евидентне економске неразвијености, слабе урбанизованости, културне, просветне и научне заосталости, високог степена
неписмености и лоше образовне структуре становништва.

Наслеђе
Основно обележје и посебан правац развоју просвете и науке, као и свим
другим друштвеним делатностима, у послератном периоду дале су непосредне
последице ратних и револуционарних збивања на југословенском тлу. С једне
стране, радило се о последицама ратних разарања, огромној материјалној штети која је учињена на просветним, културним и научним установама и која је
знатно погоршала наслеђено лоше стање. Постојала је и штета настала застојем
редовних просветних и научних активности и осиромашењем културног и духовног живота које је донео рат. С друге стране су биле последице револуционарне
смене власти коју је Комунистичка партија Југославије извела током рата, да би
са ослобођењем земље преузела власт и поставила темеље новог државног и
друштвеног уређења, а тиме и просветног система и научног и културног живота, заснованог на идеолошко-политичким принципима идеологије марксизма-лењинизма и својим партијским интересима. Док су последице ратних разарања
дале обележје посматраним областима, и политичком и друштвено-економском
животу углавном током првих послератних година, последице револуционарне
смене власти су давале оквир свим сферама живота све до слома владајуће пар*
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тије и социјалистичког једнопартијског система, нестанка заједничке државе и
њених политичко-идеолошких темеља и промене државно-правних и друштвено-економских оквира почетком 90-их година.
Наслеђене друштвено-економске и културно просветне прилике нису
давале добру основу за културни, просветни и научни развој државе коју је Комунистичка партија Југославије стварала после Другог светског рата. Привреда
Краљевине Југославије је била неразвијена и неравномерно распоређена, ослоњена на заостало, патријархално село, на којем је живело 80% становника, и
екстензивну, непродуктивну пољопривреду, којом се према попису из 1931. бавило 76,3% становника. С друге стране, неразвијеном индустријом и занатством
се бавило свега 10,7% становника. Национални доходак по глави становника је
1938. године био око 70$, при чему су индустрија и рударство чинили 20,3%, а
пољопривреда и шумарство 52,1%. Радништво је било малобројно и неквалификовано, а сељаштво бројно и непросвећено. Низак културни ниво становништва
најбоље показује проценат неписмености, који је 1921. износио 50,5% (60,0%
жена), а 1931. 44,6% (56,4% жена). Поред веће распрострањености међу женама и на селу, неписменост је одржавала и неравномерну економску развијеност
појединих делова земље, тако да је, рецимо, 1931. године у Моравској бановини било 62% неписмених, на територији Управе града Београда, тај проценат је
био свега 10,9%.
Број неписмених се споро смањивао и образованост становништва је споро расла и због неразвијеног школског, посебно основношколског система. Иако
је 1929. Законом о народним школама прокламовано обавезно осмогодишње школовање, у стварности је са тешкоћама спровођено и четворогодишње школовање.
Мада је број основних школа, школског простора, ученика и наставника током
међуратног периода растао, постојали су проблеми неравномерно распоређене
мреже школа, слабог обухвата деце дорасле за школу, отпора школи, неуписивања и осипања током школске године. Према неким подацима, школске 1939/40.
године у Југославији је основну школу похађало 50,1% деце узраста од 7 до 14
година, док је у Србији тај проценат износио 51,8%, Војводини 60%, Косову и
Метохији 30,2%, у Словенији 84,3%, а у Босни и Херцеговини 21,0%. Тако су,
уместо смањења броја неписмених и побољшања културног нивоа народа, стварани нови извори неписмености и погоршавана образовна структура земље. Мали
број средњих стручних и општеобразовних школа и лоши материјални услови
су још више отежавали даље школовање, тако да је пред Други светски рат у Србији осмогодишњим образовањем било обухваћено свега 16% ученика који су
завршили 4 разреда, а средње општеобразовне школе је похађало 1,29% од укупног броја становника Србије, и 1,23% од укупног броја становника Југославије.
Наставак школовања је био могућ само из гимназија и учитељских школа, чиме
је још више сужавана ионако уска основа за развој високог и вишег школства.
У Краљевини су постојала три универзитета (Београд, Загреб, Љубљана),
са 23 факултета (по један у Суботици и Скопљу), 4 уметничке и 2 више школе;
1938/39. године је било 16.978 студената, а 2.594 студената је дипломирало, од
чега 33,8% на Правном, а свега 15,0% на Техничком факултету. Београд је био

Просвета и наука у Србији и Југославији 1945–1990

39

највећи научни и универзитетски центар, са 7 факултета, 528 наставника и 9.800
студената 1939/40. године, са великим бројем угледних научника и са студентима
из свих крајева земље. Од 1918. до 1941. године у Југославији је отворено је више завода и института, број студената је вишеструко увећан, развијан је научноистраживачки рад, деловале су три академије наука, неговане су посебне научне
школе, примани страни утицаји, деловала бројна и разноврсна стваралачка интелигенција, али све то је имало утицаја само у уском кругу научне, уметничке,
интелектуалне елите, није допирало до „армије“ неписмених и нешколованих и
губило се у лошој образовној структури, сеоском друштвеном миљеу и заосталој привреди Краљевине.
Ниједан ниво школства није давао значајнији резултат: високо школство
није успевало побољша образовну структуру и да подстакне научно-технолошки,
привредни и културни напредак; средње школство није успевало да образује већи
број стручних радника за развој привреде и да повећа прилив кандидата на више
и високе школе; а основно школство није успевало да разбије и значајно умањи
неписменост и културну заосталост народа. То је оставило крупне последице
на образовну структуру и културни ниво друштва Краљевине, које су пренете и
у послератни период и обликовале културно-просветно стање у новом друштву,
као и деловање нове власти у сфери културе, просвете и високог школства.1
Наслеђена висока неписменост представљала је велики проблем и у
новој држави. Према попису из 1948. у ФНРЈ је било 25,4% неписмених лица
изнад 10 година, док је тај проценат међу женама био 34,4%. И даље је степен
неписмености у појединим деловима земље био различит, у зависности од економске развијености. Тако је у НР Србији било 26,7% неписмених, у Београду
5%, Санџаку 41,8%, Словенији 2,4%, а Босни и Херцеговини 44,8%. При том
је неписменост била присутнија у сеоским насељима, тако да је на територији
НР Србије у градским насељима живело 6,8%, а у сеоским 93,2% неписмених,
и међу укупним градским становништвом је било 10,1% неписмених, а међу
сеоским 30,4%, дакле сваки трећи становник. Гледано по старости, чак 94,9%
неписмених је имало преко 15 година (највише преко 45–56,8%), што су били
неписмени наслеђени из претходне државе.
И лоша структура становништва по школској спреми у првим послератним годинама била је одраз наслеђеног стања. Према попису 1948. 49,3% укупног броја становника ФНРЈ и 36,8% активног становништва је било без школе.
1

Информативни приручник о Југославији, књ. 1, октобар 1948, 32–33; Školstvo u FNRJ
1945–1951, Beograd 1951, 15–16; Osnovni statistički podaci o razvoju i stanju školstva u
FNRJ, Beograd 1957, 3–10; Jugoslavija 1918–1988, Statistički godišnjak, Beograd 1989, 39,
95; Владимир Милић, Револуција и социјална структура, Београд 1978, 24–35; Томислав Богавац, Школство у Србији на путу до реформе, (развој школа 1945–1975), Београд
1980, 33–44; Milosav Janićijević, Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije, Beograd
1984, 23–275; Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, III, Beograd 1988, 56–85,
310–319, 324–359; Ранко Пејић, Школство у Југославији 1918–1985, Југословенска држава
1918–1998, Зборник радова, Београд 1999, 585–587; Љубодраг Димић, Културна политика
Краљевине Југославије 1918–1941, I–III, Београд 1996 (посебно: I, 23–82; II, 7–313; III,
263–410); Момчило Исић, Основно школство у Србији 1918–1941, књ. 1, Београд 2005.
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Стање је било лошије у женској популацији (56,7% свих и 49,2% активних) и
варирало је по регионима у зависности од економске развијености. У Србији је
без школе било 39,3% укупног и 40,0% активног становништва. Нарочито је важно да је велики број младих активних људи од 20 до 40 година старости био
без икакве школске спреме (31,0%), а лоша структура се посебно примећивала
код старосних групација погођених светским ратовима (15–19 и 35–39 година).
Од школованих лица велика већина је имала само основну школу (41,8% у ФНРЈ
и 48,5% у НР Србији).
Проценат факултетски образовних лица био је веома низак – 0,3% у ФНРЈ
и 0,5% у НР Србији (0,6% активних у ФНРЈ и 0,6% у НР Србији). Од 59.495 лица са факултетом само је 4,6% дипломирало 1945–1947. тако да је тај број, као и
структура по факултетима, био одраз претходног периода. Неповољан је био и
размештај лица са факултетом по републикама и појединим крајевима и одговарао је њиховом економском развоју: највише их је било у Словенији, Хрватској
и Србији, а најмање у Босни и Херцеговини, Македонији и на Космету. При томе, у шест републичких центара у којима је живело 6,2% укупног становништва,
живело је 51,8% факултетски образованих лица, док велики број срезова није
имао ни минималан број лица са високом спремом. Најравномерније су били
распоређени правници и лекари, слабије филозофи (што значи да је нестручно
особље радило у школама), а најслабије економисти, агрономи и техничари. Најбољи размештај лица са факултетом био је у Војводини. Лош размештај је још
више увећавао недостатак високостручног кадра, а био је одраз нивоа привреде,
животног стандарда, кретања становништва према градовима, одсуства стимулације за одлазак у унутрашњост, културног и друштвеног живота провинције,
итд. У структури факултетских кадрова је било повољно једино што је 89,4%
било активно, 24,6% било млађе од 34 године, а 46,0% од 35 до 49 година, што
значи да је највећи део био у пуној радној способности. Међутим, то није знатније ублажавало општу неповољну образовну структуру српског и југословенског
друштва у другој половини 40-их година.2
Табела 1: Образовна структура становништва
и проценат неписмених у ФНРЈ и НРС 1948. године 3
неписмени
ФНРЈ
Жене
2

3

25,4%
34,4%

без
школе
49,3%
56,7%

основна
41,8%
36,4%

нижа
средња
6,1%
4,7%

средња

факултет

2,2%
1,9%

0,3%
0,1%

Konačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948. godine, knj. IV, Stanovništvo po
školskoj spremi, Beograd 1952, XII–XXXV, 2–11, 24–43; Isto, knjiga V, Stanovništvo po pismenosti, Beograd 1955, XIII–XLV, 2–21; Информативни приручник о Југославији, књ. 1,
октобар 1948, 33. Statistički godišnjak NR Srbije 1955, 291; Ekonomsko-društvene osnove sistema školstva u FNRJ, Ekonomski institut NR Srbije, Beograd 1955, 2–20; Osnovni statistički
podaci..., 10–12, 21; Jugoslavija 1918–1988, Statistički godišnjak, 39, 354–370; В. Милић,
н. д., 35–55; Т. Богавац, Школство у Србији, 46–94; Р. Пејић, н. д., 587–592; B. Petranović,
Istorija Jugoslavije 1918–1988, I, 120–158, 275–276; Lj. Dimić, Agitprop kultura, 77–153.
Т. Богавац, Школство у Србији, 36, 39; Ekonomsko-društvene osnove sistema školstva u
FNRJ, 4–7.
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НРС
Жене
Ужа Срб.
Војводина
Космет

26,7%
37,6%
27,4%
11,8%
62,5%

39,3%
52,4%
42,5%
18%
75,8%

48,5%
38,6%
45,7%
65,6%
20,3%

8,6%
6,1%
7,5%
13%
3%

3,1%
2,7%
3,6%
3%
0,9%

0,5%
0,02%
0,7%
0,4%
0,06%

остали

уметност

филозофија

право

економија

фармација

медицина

ветерина

шумарство

укупно

техника

агрономија

Табела 2: Структура лица са високом стручном спремом 1948.4

ФНРЈ

59.495 14,4% 2,5%

2,6%

2,2% 10,8% 3,6%

4,2% 26,9% 16,3% 2,9% 13,6%

НРС

27.055 14,7% 2,4%

1,9%

1,7% 10,5% 3,4%

4,3% 32,0% 16,8% 2,3% 10,0%

укупно

техника

агрономија

шумарство

ветерина

медицина

фармација

економија

право

филозофија

уметност

Табела 3: Срезови без факултетски образованих лица 1948.5

ФНРЈ

942

97

144

128

49

24

60

171

19

60

215

НРС

121

34

58

53

21

7

15

57

1

20

82

Наслеђен низак степен друштвено-економског развоја и ниска материјална и кадровска база школства и науке, још више су погоршани и отежани ратним
разарањима. Ионако малобројни индустријски капацитети били су током рата
уништени, заостала пољопривреда је још више уназађена, људски губици су били огромни, а у великој мери је страдао малобројан стручни кадар (по неким подацима страдало је 90.000 стручњака и 40.000 интелектуалаца). У Југославији
је током рата од укупног броја основних школа 14% потпуно уништено, а 36%
оштећено, а у Србији је од 4.900 основних школа уништено 5,7%, а 29,5% зграда оштећено. Број наставника у свим врстама школа смањен је за 22,5%. Уништене су и лабораторије, збирке, учила, инвентар, библиотеке и архиве.6 Једина
високошколска установа у Србији, Београдски универзитет, претрпела је током
рата велику материјалну штету, за разлику од осталих универзитета у земљи.
Потпуно је уништена 71, знатно оштећено 58, а незнатно 48 универзитетских
установа, института, завода и клиника, док су у многима инвентар, опрема, библиотеке и семинари уништени или опљачкани. Комисија за обнову универзите4
5
6

Ekonomsko-društvene osnove sistema školstva u FNRJ, 11–13. У остале факултете спадају
богословски, педагошке, војне школе, итд.
Ekonomsko-društvene osnove sistema školstva u FNRJ, 18. Од броја факултетски образованих у Србији на АП Војводину је отпадало 5.650, а на Космет 449 лица.
Školstvo u FNR Jugoslaviji 1945–1951, 17; Т. Богавац, Школство у Србији, 45; Просвета,
образовање и васпитање у Србији, Београд 1971, 50.
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та, основана новембра 1944. са задатком да припреми Универзитет за отварање
и почетак рада, процењивала је материјалну штету на 330.870.353 предратна динара, и то 60.506.577 динара на зградама и 270.363.876 на инвентару. Било је и
непроцењивих губитака, као што су старе књиге, рукописи, збирке итд., које је
окупатор однео или уништио, али и изгубљено време, тј. четири године током
којих факултети нису радили, а професори и студенти одвојени од наставно-научног рада, страдали у рату.7

Последице рата и револуције – темељи „нове“ школе
и науке 1945–1950
Са таквим негативним друштвено-економским и културно-просветним
наслеђем, погоршаним последицама ратних разарања, морали су се после Другог
светског рата суочити амбициозни идеолошко-политички, друштвени, економски
и културни пројекти и планови нове власти. После завршетка рата и револуционарног преузимања власти, Комунистичка партија Југославије је изграђивала
нову државу, једнопартијски систем и нове друштвено-политичке односе засноване на идеолошким принципима марксизма-лењинизма, дубоким политичким и
социјално-економским променама, државном власништву над средствима за производњу, планској привреди, репресивним мерама и потпуној превласти чврсте
партијске организације, на челу са Политбироом ЦК и Јосипом Брозом Титом,
која је располагала војском и полицијом, деловала преко потчињених државних
органа и масовних организација, желећи да потпуно обликује друштвени, политички, економски и културни живот земље.
У реализацији партијске политике и наметању марксизма-лењинизма
у свим областима живота, а нарочито у креирању и спровођењу културне, просветне и научне политике, кључну улогу је имао партијски Агитпроп апарат. Намера је била да се целокупан политички, културни, просветни и научни живот
концентрише у партијским пропагандним установама и да се путем директива
на свим нивоима власти обезбеди спровођење „партијске линије“, сруше остаци „буржоаске“ идеологије и учврсте тековине НОБ и револуције и победничка
позиција партије. У области културне политике, требало је кроз материјална улагања, стручне и агитационо-пропагандне активности радити на превазилажењу
културне заосталости, „ликвидацији неписмености“, „демократизацији“ културе,
развоју школства, измени образовне структуре становништва, преиспитивању
културне традиције, културном подизању радништва и сељаштва, „преваспитавању“ старе и стварању „нове“ интелигенције, обнови и развоју установа, реализацији идеолошких поставки марксизма-лењинизма о култури и интелигенцији,
7

Izveštaj o radu Komisije za obnovu Univerziteta, 27. april 1945, Zapisnici i izveštaji Univerzitetskog komiteta KPS 1945–1948, priredili Đorđe Stanković i Momčilo Mitrović, Beograd 1985,
21. О ратној штети на Универзитету види: Момчило Митровић, Рад комисије за обнову
Београдског универзитета, Београдски универзитет у предратном периоду, НОР-у и
револуцији, Београд 1983, 178–187; Dragomir Bondžić, Beogradski univerzitet 1944–1952,
Beograd 2004, 69–102, 137–168; итд.
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копирању искустава Совјетског Савеза и успостављању нових, идеолошких и
револуционарних мерила и традиција у културном стваралаштву.8
Управљање мрежом просветних, културних и научних установа и спровођење циљева културно-просветне политике, који су креирани у партијском
врху, вршили су државни просветни органи, којима су руководили комунисти и
који су, у условима тоталне превласти КПЈ, радили по директивама и под контролом партијског Агитпроп апарата и Комисије за школство. Просветни органи су
формирани на два нивоа, савезном и републичком, и током првих послератних
година више пута су мењали назив и надлежности, у складу са унутрашњим политичким кретањима и трагањем владајуће партије за најбољим начином руковођења просветом и културом. Још током рата при НКОЈ 1943, односно АСНОС
1944, формирана су повереништва за просвету, која су руководила просветом и
културом у ратним условима. После формирања Привремене владе ДФЈ 7. марта, односно владе федералне Србије 9. априла 1945, послове повереништава су
преузела министарства просвете ДФЈ и Србије. На челу Повереништва, односно
Министарства просвете Србије, налазила се Митра Митровић-Ђилас, истакнути
партијски руководилац и члан ЦК КПС од маја 1945, док је пословима просвете
на савезном нивоу, у Повереништву и у Министарству просвете ДФЈ, руководио
Владислав Рибникар. Почетком 1946. Министарство просвете ДФЈ је укинуто,
а савезне надлежности у области просвете преузео је Комитет за школе и науку
ФНРЈ, који је децембра 1948. замењен Министарством за науку и културу ФНРЈ.
На републичком нивоу су априла 1947. из оквира Министарства просвете НР
Србије издвојени послови високог школства и науке и основан је Комитет за
научне установе, Универзитет и велике школе НР Србије, који је 1950. укинут,
а основано је Министарство за науку и културу НРС. Почетком 50-их година
управљање просветом и науком је на савезном и републичком нивоу претрпело
темељније измене, у складу са општим друштвено-политичким променама. У
том периоду, пословима просвете и науке на републичком нивоу руководиле су
Митра Митровић и Милка Минић, а на савезном Родољуб Чолаковић, сви истакнути чланови партијског врха, док је кључне смернице развоју ових области, са
позиције главног партијског идеолога и теоретичара, шефа Агитпропа и члана
Политбироа ЦК КПЈ, давао Милован Ђилас.9
Први напори нових просветних органа били су усмерени на почетак
наставе у школама, санирање ратне штете и обнову капацитета, суочавање са
наслеђеним проблемима, њихово решавање, превазилажење културне заосталости, али и на формирање новог школског система и прилагођавање школе новим
идеолошко-политичким условима, циљевима и задацима.
Основни принципи на којима су почивали школство и наука прокламовани су већ током 1945. а утврђени су првим Уставом нове државе, јануара 1946.
8
9

Види више у: B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, III, 120–161; Ljubodrag Dimić,
Agitprop kultura 1945–1952, Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji, Beograd 1988,
19–225.
Ljubiša Korać, Organizacija federacije u socijalističkoj Jugoslaviji 1943–1978, Zagreb 1978,
344–346; Владе Србије 1805–2005, Београд 2005, 417–425, 433–443; B. Petranović, Istorija
Jugoslavije 1918–1988, III, 124–125.
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Уставом је загарантована слобода научног и уметничког рада, а држава се обавезала да помаже науку и уметност у циљу развитка народне културе и народног
благостања. Школе су постале државне и одвојене од цркве, а основна настава
обавезна и бесплатна. Посебна важност је придавана демократизацији школства,
односно обавези државе да обезбеди да школе и друге просветне и културне установе буду доступне свим слојевима народа, нарочито сиромашним радницима и
сељацима, што је у наредном периоду постао основни циљ просветне политике
на свим нивоима, од основне школе до универзитета, и главни пут ка промени
социјалне и образовне структуре друштва. Поред тога, одмах је прокламовано
прилагођавање школа и осталих просветних установа последицама револуционарне смене власти и положају Комунистичке партије у новом систему. Носиоци нове власти су отворено иступали против захтева за деполитизацију школе
истичући да „школа не може постојати изван живота, изван друштва, изван политике“. Већ априла 1945. Народна скупштина Србије донела је Резолуцију о високим школама, Универзитету и академијама у којој је захтевано да се поменуте
установе „саобразе потребама наше отаџбине на темељу тековина народно-ослободилачке борбе“, што је убудуће био стално присутан захтев на свим нивоима
школства. Положај у друштву омогућио је партији да креира циљеве културне
и просветне политике и задатке културних и просветних установа у складу са
својим идеолошким поставкама и тренутним политичким интересима. То је довело до потпуног уклапања школског система у идеолошко-политички систем
Комунистичке партије и до рушења и ниподаштавања аутономије и темељних
принципа традиционалних установа као што су били Београдски универзитет и
Српска академија наука.10
У том контексту, поред давања кључног доприноса у превазилажењу културне заосталости земље, основна улога школског система, која је обликовала
структуру школских установа и садржину наставе у њима, била је школовање
што већег броја образованих кадрова свих профила у што краћем року и њихово
васпитање на темељима идеологије марксизма-лењинизма. Иза такве улоге су
стајали културни, политички и друштвено-економски интереси: омогућавање развоја привреде, културног развоја и, у перспективи, измена социјалне структуре
и стварање нове „социјалистичке интелигенције“. У почетку, непосредно после
рата, улога школства је креирана у складу са потребама обнове и изградње земље, да би са доношењем Првог петогодишњег привредног плана априла 1947.
били прокламовани далекосежни задаци и циљеви просвете и науке у складу са
општим друштвено-економским потребама земље, односно са захтевима Плана.
Од просвете и науке је очекивано да буду потпора и извор кадрова за остварење
основних циљева Плана: економског и културног развоја, изласка из привредне
и културне заосталости, индустријализације, електрификације, повећања благостања трудбеника, итд. Томе је требало прилагодити улагања, организацију, број10

Устав ФНРЈ, 31. јануар 1946, Београд 1946, 17, 18; Демократизација школе, Просветни
преглед, бр. 1, 24. април 1945, 3; Школа и просвета не могу постојати изван живота,
Исто, бр. 2, 16. мај 1945, 2; Службени гласник Србије, бр. 10, 21. април 1945, 124; Просвета,
образовање и васпитање у Србији, 51–54; Т. Богавац, Школство у Србији, 46–48.
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ност, изглед и рад просветних и научних установа на свим нивоима, од основних
школа до универзитета и академија. До краја петогодишњег периода требало је
„ликвидирати“ неписменост, основним образовањем обухватити све, а седмогодишњим 60% школских обвезника, а савезни и републички планови су конкретно
одређивали и колико новца треба уложити у поједине сегменте просвете, колико
повећати број школа, ученика, студената и дипломираних стручњака (средње школе је у Србији требало да заврши 45.000, а високе 14.350 лица), како развијати
материјалну базу школства и како мењати квалификациону структуру кадрова.
У наредном периоду, задаци Плана су кроз деловање просветних органа и агитационо пропагандни рад партије и масовних организација, постали мерило и
покретач рада просветних установа у земљи.11
У складу са наведеним циљевима и природом система који је изграђиван
одвијао се уз много проблема динамичан развој школства и науке у Југославији
и Србији у првим послератним годинама. Држава је у почетку улагала велика
средства у оправку и зидање нових школа. Од 1945. до 1950. у ФНРЈ је изграђено 2.423 школе и извршене су адаптације у вредности преко 2 милијарде динара,
док је у истом периоду у НР Србији изграђено 40 школа и извршене адаптације
у вредности 80 милиона динара. Временом су расли и укупни државни издаци
за потребе школства и науке. Буџетски расходи за просвету, науку и културу су
1947. износили 2,64%, а 1950. 4,67% националног дохотка.12
С обзиром на наслеђену културну заосталост, висок проценат неписмености, нарочито на селу, и циљеве партијске културне политике, нове власти су
посебну пажњу после рата, као темељу културног развоја, посвећивале народном просвећивању, „ликвидацији“ неписмености и ваншколском описмењавању
преко аналфабетских течајева на којима је ангажован наставни кадар, културнопросветне установе, масовне организације и армија. Подаци показују да је од
1945. до 1950. на 116.836 течајева описмењено око 1.901.287 лица а у НР Србији
950.506 лица.13
Табела 4: Број аналфабетских течајева, предавача, полазника
и описмењених у ФНРЈ и НРС 1945–195014

ФНРЈ

11
12
13
14

Течајеви
Предавачи
Полазници
Описмењени
% описмењених

1945/46

1947

1948

1949

1950

17.584
19.548
464.341
319.203
68,7%

25.648
34.013
678.718
454.851
67,0%

33.845
34.430
682.724
535.321
78,4%

25.137
36.980
627.485
343.707
54,8%

18.905
25.043
402.467
271.552
67,5%

Zakon o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 1947–1951, Beograd
1947, 61–69, 98–101, 137–138; Zakon o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede NR
Srbije u godinama 1947–1951, Beograd 1947, 143–147, 152–153, 174–177, 182–184, 200–201.
Školstvo u FNRJ 1945–1951, 24–25.
Lj. Dimić, Agitprop kultura, 126–152; Т. Богавац, Школство у Србији, 48–55.
Školstvo u FNRJ 1945–1951, 252. Нису обухваћени описмењени на радним акцијама и у
армији.
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НРС

Течајеви
Предавачи
Полазници
Описмењени
% описмењених

9.235
10.987
231.584
171.213
73,9%

10.855
12.655
284.058
211.751
74,5%

Историја 20. века, 2/2008
13.688
13.922
263.143
196.993
74,9%

10.039
19.059
283.595
109.753
38,7%

6.778
10.347
151.919
88.834
58,5%

Истовремено, изграђиван је и развијан нов школски систем, чији темељ
је постављен 1945. законским прописивањем обавезног бесплатног седмогодишњег образовања за сву децу од 7 до 15 година, кроз четворогодишње основне и
трогодишње прогимназије или ниже гимназије, а од почетка 1948. и кроз посебне
седмогодишње школе, да би почетком 50-их прерасло у обавезно осмогодишње
школовање. Иако су основно школство пратиле велике тешкоће, број разних видова основних школа је крајем 40-их година стално растао. Поред тога, организовани су и разни облици средњих школа: средње општеобразовне школе (гимназије) и ниже и средње стручне школе, којима је посвећивана посебна пажња,
као и разним облицима дошколовавања уз рад у школама ученика у привреди,
радничким техникумима, итд. Гимназије су опстале и развијале се упркос идеолошком притиску и критикама због „класног“ и „елитног“ карактера и тежње
за демократизацијом и рушењем наслеђеног „дуалистичког“ школског система.
Предлози за радикалну реформу, чак и укидање гимназија, нису прихватани и у
почетку су сведени на тежњу за изменом наставних планова и програма и социјалне структуре ученика. Посебна пажња је посвећивана учитељским школама,
као извору наставног кадра који је недостајао у свим типовима школа. Развијан
је и систем уметничког, специјалног школства, школа за одрасле, за националне
мањине, док су грађанске, црквене и приватне школе, сходно новим приликама,
биле укинуте. На свим нивоима је пажња посвећивана стандарду ученика, нарочито збрињавању и школовању учесника и деце учесника и жртава НОБ-а.15
Високом школству је посвећивана нарочита пажња, као извору преко
потребног високостручног кадра. Број факултета на три југословенска универзитета је растао и њихова структура је прилагођавана захтевима обнове и изградње, а од 1947. захтевима Плана, тако да је у Београду основан Економски и
Геолошки, раздвојени Филозофски и Природно-математички и Пољопривредни
и Шумарски, а 1948. су издвојени технички и медицински факултети у засебне
велике школе. Број факултета у земљи је порастао са 21 1945. на 53 године 1950.
(у Србији са 7 на 18), значајно је порастао и број института, завода, катедри, а
до краја 40-их година су формирани и нови универзитетски центри у Сарајеву
и Скопљу. Поред тога, постојало је неколико високих школа и уметничких академија и све већи број виших школа. Број студената је брзо растао, превазилазећи
15

Закон о седмогодишњем основном образовању, Службени лист ДФЈ, бр. 84, 230. октобар
1945, 886; Службени гласник Србије, бр. 43, 22. децембар 1945, 761–762; Исто, бр. 4, 20.
јануар 1948, 40; Statistički godišnjak NR Srbije 1955, Beograd 1955, 291; Školstvo u FNRJ
1945–1951, 34, 53–56, 180–184, 236; Просвета, образовање и васпитање у Србији, 51–54;
Т. Богавац, Школство у Србији, 55–79; B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, III,
144–146; Момчило Павловић, Школство у Србији 1945–1948, Образовање код Срба кроз
векове, Београд 2003.

Просвета и наука у Србији и Југославији 1945–1990

40

пораст наставног кадра и просторних могућности, и на нивоу ФНРЈ и Србије
1950. двоструко увећан у односу на 1945, а чак троструко у односу на 1938/39.
Од 1947. године вршен је плански упис студената и упркос напорима власти и
улагањима у студентски стандард, социјална структура студената је споро мењана и у њој су преовлађивала деца из породица службеника и пензионера, мада је
забележен пораст броја деце радника и сељака. Крајем 40-их година дипломирале су и прве послератне генерације студената, а у првих пет година после рата
укупно је у Југославији дипломирало 12.171, у Србији 6.230, а на Београдском
универзитету 4.950 студената.16
Међутим, упркос напорима и резултатима у школи и ван ње, ентузијазму
и амбицијама, у југословенском и српском друштву у првим послератним годинама опстајала је „армија неписмених“, културна заосталост и лоша образовна
структура становништва. Упркос масовности и резултатима аналфабетски течајеви нису могли обухватити све неписмене, а може се поставити и питање квалитета, нарочито дуготрајности писмености стечене на брзину у кампањским
акцијама: врло брзо је примећено да се полазници курсева појављују као нове
аналфабете. Школство се на свим нивоима суочавало са бројним проблемима,
почев од недостатка средстава, простора, уџбеника, учила и наставног кадра, чији број је растао много спорије од броја студената. Поред убрзаног школовања
нових наставника, проблем је решаван и увођењем нестручних лица у наставу
и њиховим оспособљавањем на курсевима. Осниване су посебне радионице за
израду наставних средстава, док је проблем уџбеника решаван штампањем скрипата и превођењем страних, пре свега совјетских дела. Обавезно школовање је
праћено тешкоћама, нарочито осипањем ђака и непоштовањем законске обавезе о слању деце у школу. Према подацима из 1948. 33,9% деце од 7–14 година у
ФНРЈ није ишло у школу, и то 16,4% од 7 до 10 и 49,8% од 11–14 година. Тако су
стварани нови извори неписмених, споро је мењана лоша образовна структура
становништва и онемогућавано образовање потребног броја стручних кадрова,
који су диктирале потребе привреде и Плана. С друге стране, да би се испуниле
квоте стручних кадрова, вршено је дошколовавање, скраћивање програма, брзо
и недовољно образовање, што се одражавало на квалитет знања и његову примену у пракси и погоршавало неадекватну квалификованост стручне радне снаге.
Упркос расту броја факултета и студената, улагањима државе и пропагандном
притиску, па и снижавању нивоа наставе, у високом школству је постојао проблем неефикасности и одуговлачења студија, што је ометало испуњавање плана
кадрова и укључивање нових стручњака у производњу.17
Уз улагања, тешкоће и напредак школства на свим нивоима, одвијало се
и прилагођавање новим политичким условима и тековинама револуције, измена
16

17

Školstvo u FNRJ 1945–1951, 194, 219; Statistički podaci o visokom školstvu u FNRJ, 5, 50;
Statistički godišnjak ФНРЈ 1955, 299, 325; Fakulteti, visoke i više škole u NRS, 2–4; D. Bondžić, n. d., 103–118; Т. Богавац, Школство у Србији, 79–85; B. Petranović, Istorija Jugoslavije
1918–1988, III, 146–153.
Školstvo u FNRJ 1945–1951, 18. Т. Богавац, Школство у Србији., 36, 39; Ekonomsko-društvene
osnove sistema školstva u FNRJ, Ekonomski institut NR Srbije, Beograd 1955, 4–7.
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наставних планова и програма, уношење идеологије марксизма-лењинизма у садржај наставе и планове научно-истраживачког рада, политизација школе и других
просветних и научних установа, надзор агитпроп апарата над наставом и радом
наставног особља и ученика и студената. Наставни планови и програми су на
свим нивоима школства, од основних до високих школа, морали да одражавају
идеолошко-политичке и друштвено-економске промене спроведене у Југославији. У почетку је рађено по скраћеним програмима, да би се надокнадило време и
што пре добио стручан кадар. Планове и програме су одређивала савезна и републичка министарства, односно наставни савети при министарствима, а надзирале агитпроп комисије, руководећи се поред стручних и идеолошко-политичким
мерилима. Вршено је уношење идеологије марксизма-лењинизма у садржаје друштвених, али и осталих наука, заснивање наставе на материјализму, „чишћење“
од „ненаучних“, „реакционарних“, „идеалистичких“ поставки „буржоаске науке“, „ревидирање“ програма националне историје и књижевности, увођење дарвинизма и лисенкизма у наставу биологије, итд. Врло брзо је уведен руски језик
у свим разредима, избачени немачки и грчки и запостављени западни језици и
латински. Сходно односу комунистичке идеологије према цркви и одвајању школе од цркве, у школама су потискивани религиозни садржаји, верске прославе и
веронаука, која је почетком 50-их потпуно уклоњена из школа, да би потом 1952.
и теолошки факултети били издвојени из државних универзитета. И планови и
програми факултета су често мењани, скраћивани, „чишћени“ од „реакционарних“ и „ненаучних“ ставова, уз велики отпор наставног особља.
Иако је постојао недостатак уџбеника, сматрано је да „многи морају
бити повучени из употребе због неправилних схватања која нису у складу са тековинама народноослободилачке борбе“. Због идеолошко-политичких разлога
употребљивима су сматрани само уџбеници математике, физике, хемије, итд.,
док је сматрано да уџбенике историје, географије, књижевности, уметности и биологије треба мењати, тј. писати нове или преводити пре свега са руског језика,
у складу са идеолошким опредељењем партијског врха на почетку хладног рата.
Издавање уџбеника је постало искључиво право државе, која је преко Министарства просвете и Наставног савета одређивала и штампала уџбенике за поједине
предмете. И факултетски уџбеници су пролазили строгу контролу, а поред преведених и непреведених совјетских уџбеника и литературе, дуго се ослањало на
скрипта и белешке са предавања.
Партијску политику и идеологију у школама и на универзитетима спроводиле су партијске организације на овим установама, уз помоћ потчињених органа СКОЈ-а, Народне омладине у школама и Народне студентске омладине на
факултетима. Поред надзора над одвијањем наставе, контролисани су понашање
и политички ставови наставника, ученика и студената. На Београдском универзитету Суд части је већ 1945. године уклонио 37 наставника због сарадње са окупатором, а током наредних година је строго контролисана прошлост и понашање
наставног особља, уз оштру пропагандну хајку, повремене репресивне мере, али
и компромис који је наметала потреба за наставним кадром. Истовремено, строго
је контролисано понашање ученика средњих школа и студената, преиспитивано
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је њихово понашање током окупације, прогањани су „реакционари“, остаци буржоазије и други политички неподобни омладинци, док је кроз сталне пропагандне кампање и акције вршена индоктринација и покушаји придобијања омладине
за политику Комунистичке партије и усвајање идеологије марксизма-лењинизма
у циљу васпитавања нових младих генерација „градитеља социјализма“.18
И научне установе и научно-истраживачки рад су прилагођавани новим
условима. У Југославији је крајем 40-их година било три академије наука (у Београду, Загребу и Љубљани). Поред тога, постојала су 64 научна друштва са 388
подружнице у ФНРЈ и 17 научних друштава са 163 подружнице у Србији, шест
савеза научних друштава и 615 института и завода у ФНРЈ, од чега 45 при академијама наука, 440 при факултетима и 130 при савезним и републичким министарствима, комисијама и комитетима. Ради сарадње академија и представљања
југословенске науке у земљи и иностранству јуна 1948. основан је Академијски
савет у Београду. Однос Српске академије и владајуће партије од почетка је био
испуњен неповерењем и сукобом. Партија је желела да потчини традиционалну
установу својим тежњама и укључи је у „демократизацију“ научног живота и друштвено-политички живот, док су академици у већини пружали отпор и тежили
очувању традиционалних основа рада Академије (само двојица су били чланови
КП). После многих притисака и кризе у раду, средином 1947. донет је Закон о
САН којим је Академија стављена под контролу партије и државе, укључена у
развој друштва и привреде и пре свега у решавање задатака Петогодишњег плана. Академија је имала шест одељења, Влада Србије је на предлог Академије
могла да оснива и нова, избор нових чланова је вршила скупштина Академије,
а потврђивао Президијум Владе, чиме је држава, односно КП, добила утицај на
рад установе, али не и потпуну превласт. Академија је имала Скупштину, Председништво и председника (до 1960. Александар Белић) и институте преко којих
је организовала научно-истраживачки рад. Задатак Академије био је и подизање
научног подмлатка, тако да је добила право да даје докторате, што је потврђено
Законом о стицању научног степена доктора наука, октобра 1948. Радом одељења су руководили секретари, а института, којих је почетком 50-их већ било 28,
управници.19
Дубоке промене у југословенској култури, просвети и науци, као и у целокупном политичком и друштвеном животу, донео је сукоб са Совјетским Савезом 1948. године. Краткорочне последице сукоба су се већ током лета 1948.
појавиле у школама и на Универзитету, међу наставницима, студентима и ученицима, а огледале су се у активностима присталица Информбироа и појачаној
пропагандној и репресивној делатности партијских и државних органа против
18
19

Сто година Просветног савета Србије 1880–1980, Београд 1980, 145–155; Lj. Dimić,
Agitprop kultura, 159–163, 173–176; B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, III,
144–146, D. Bondžić, n. d., 82–86, 207–220, 250–270, 298–329.
Закон о САН, Службени гласник НРС, бр. 30, 9. јул 1947, 369–372; Службени гласник
НРС, бр. 27, 20. мај 1948, 193–196; Службени лист ФНРЈ, бр. 25, 27. март 1948; Исто,
бр. 47, 5. јун 1948, 627–628; Исто, бр. 89, 18. октобар 1948, 1397–1398. Информативни
приручник о Југославији, 1951, 637–644; Lj. Dimić, Agitprop kultura, 55–61; B. Petranović,
Istorija Jugoslavije 1918–1988, III, 156–158.
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информбирооваца, који су у наредном периоду постали главни идеолошки непријатељи. Од наредне школске године, улагани су напори да се из наставе на свим
нивоима уклоне совјетски модели, совјетски уџбеници замене домаћим, да се
равноправно користи западна литература и језици, да се међународна научна и
студентска сарадња, потпуно блокирана на Истоку, усмери у другим правцима,
итд. Иако су совјетски утицаји у настави дуго опстали, брзо се престало са копирањем совјетских модела, а још марта 1948, пре избијања сукоба на видело,
државно и партијско руководство је одлучило да се више не шаљу студенти на
школовање у иностранство, па ни у СССР, да се оснивају високошколске установе у земљи, на њима школују домаћи стручњаци и земља „осамостали у научном погледу“.20
Сукоб је имао далекосежне последице, које су постепено уобличаване
крајем 40-их година, да би почетком 50-их довеле до дубље измене културне и
просветне политике и друштвене атмосфере. Наговештај промена је дат већ на
V конгресу КПЈ јула 1948, који је представљао оштру реакцију партије на напад
Информбироа и довео до јачања партије, идеологије и централизма, без коначног раскида са Совјетским Савезом и његовим моделима. Милован Ђилас се у
реферату о агитацији и пропаганди осврнуо на развој школства и науке у новој
држави и истакао да су идеолошке слабости у настави, наставном кадру и уџбеницима представљале највећи проблем југословенских школа и факултета. Заложио се за јачање идеолошке борбе, усвајање марксизма-лењинизма, васпитавање омладине у духу социјализма, борбу против „идеализма“, „мистицизма“,
„ненаучних схватања“ у школама, али и најавио равноправно третирање страних
језика и литературе, писање домаћих уџбеника уместо превођења и јачање наставних и научних установа.
Даљи развој и ширење сукоба са Совјетским Савезом крајем 50-их година
довео је до сазревања нове политике у култури и школству која је прокламована
на III пленуму ЦК КПЈ крајем децембра 1949, а спроведена почетком 50-их година. На пленуму је Милован Ђилас поднео реферат о проблему школства у борби
за социјализам и изнео ставове који су, поред противречности и недоречености,
донели заокрет и напуштање совјетских модела и догми у просвети и култури.
У реферату и резолуцији која је из њега проистекла третирана су питања школског система, наставе, наставног кадра, а посебна пажња је посвећена циљевима
„социјалистичке школе“. Указано је на грешке, признато је да се људска свест
и мишљење не могу мењати административно и насилно, плански и у унапред
задатим роковима и, поред децентрализације, дебирократизације и демократизације у школству, као циљ социјализма промовисано је васпитавање „слободних
социјалистичких људи“, који ће „смело и одважно“ мислити и бити „широки и
разноврсни“ у схватањима. Темељи васпитања требало је да буду народна револуција, изградња социјализма и критички преиспитано „позитивно наслеђе“. Борба против „непријатеља“, „буржоаских остатака“, „идеализма“, итд., остала је
главни задатак, којем је прикључена и борба против совјетског „ревизионизма и
20

АЈ, ЦК СКЈ, 507, Идеолошка комисија, VIII/II/4-d-(1–27), Записник са саветовања са
друговима из Комитета за школе и науку одржаног 2. марта 1948.
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догматизма“, али сада је требало деловати убеђивањем, кроз слободну дискусију
и размену мишљења, а не административним мерама. Промене је диктирала сама партија, у оквирима своје превласти и идеологије марксизма-лењинизма, али
нове идеје, методе и циљеви, прокламовани на III пленуму, отворили су пут променама на културном, просветном и научном пољу почетком 50-их година.21

Либерализација и друштвено управљање 50-их година
На темељу III пленума почетком 50-их година промењена је друштвено-политичка атмосфера у Југославији и однос власти према просвети и култури. Одрицање од наређивања, диктата и административног управљања у овим
областима више пута је наредних година потврђивано на највишим партијским
форумима, а заокружено је на VI конгресу КПЈ новембра 1952. одрицањем од
„мешања Партије у све и свашта“ као највишег и неопозивог арбитра и залагањем за стручност, борбу мишљења и васпитавање грађана у социјалистичком
духу. Упркос противречностима, отпорима, сукобима, монополу партије и неприкосновености марксистичке идеологије, па и повременој репресији, критици и
заустављању промена, током 50-их година у југословенском друштву, а нарочито културном, просветном и научном животу одвијао се процес „либерализације“, трагања за слободом стваралаштва, размене мишљења, рушења догматизма
и совјетског наслеђа, напуштања агитпроповске културне политике, отварања
ка свету и сарадње са земљама Запада и Трећег света, и стварања представе о
„новом путу у социјализам“ кроз самоуправљање и социјалистичку демократију. Промене спровођене од почетка 50-их обележаване су формулом „4Д“ – „децентрализација“ „деетатизација“, „дебирократизација“ и „демократизација“ – и
биле су нарочито присутне у области културе, науке и просвете.22
Важна последица III пленума била је децентрализација управљања у
култури, просвети и науци која је започета већ 1950. Намера је била да се смањи бирократски апарат и избегне административно руковођење просветом, да се
компетенције савезних органа сведу на давање смерница, координацију и међународне везе, а да се управљање пребаци на републичке и ниже органе и установе.
У оквиру реорганизације управе 24. маја 1950. основан је Савет за науку и културу ФНРЈ, а 9. априла 1951. Савет за просвету, науку и културу НР Србије чиме
21

22

V kongres KPJ. Izveštaji, referati, odluke, Beograd 1948, 251–306; АЈ, 507, ЦК СКЈ, II/7,
III пленум ЦК КПЈ, 29–30. децембар 1949; Rezolucija III plenuma CK KPJ o zadacima u
školstvu, Sednice CK KPJ 1948–1952, priredili Branko Petranović, Ranko Končar, Radovan
Radonjić, Beograd 1985, 483–490; Milovan Đilas, Problem školstva u borbi za socijalizam u
našoj zemlji, Isto, 288–318; B. Petranović, Istorija Jugoslavije, III, 149–150, 275, 318–321;
Lj. Dimić, Agitprop kultura, 118–119, 239–245; Исти, Историја српске државности, III,
342–344, 352–353.
Борба комуниста Југославије за социјалистичку демократију, VI конгрес КПЈ (СКЈ),
Београд 1952, 84–85; B. Petranović, Istorija Jugoslavije, III, 321–331; Lj. Dimić, Agitprop
kultura, 185–187, 224–225, 247–263; Предраг Марковић, Београд између Истока и Запада
1948–1965, Београд 1995, 326–486; Isti, U potrazi za novim putem. Jugoslovenski eksperiment u društvu i kulturi posle 1948, Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948. godine, Beograd
1999, 214–221; A. Gabrič, Preokret kulturno-političke linije KPJ, 106–107.
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су укинута министарства за просвету и науку и културу, а бројне надлежности
пренете на ниже нивое власти и саме школе и факултете. Преко савета је требало утемељити нов начин руковођења, избацити „дириговање“ и бирократизам,
увести саветовање и учешће стручњака и грађана у руковођењу просветом и
културом и тако отворити пут ка самоуправљању у овим областима. Поред пленума Савета, на чијем челу је био председник-министар, радило се углавном у
одборима у којима су представници научних и просветних установа, друштава и
професионалних организација расправљали о конкретним проблемима општег,
стручног и високог школства, културе и уметности, народног просвећивања и
фискултуре. После доношења Уставног закона јануара 1953. измењен је систем
извршне власти, тако да је и управљање просветом, културом и науком добило
нове форме. Тада је укинут Савет за науку и културу ФНРЈ, а у администрацији
СИВ-а образован Секретаријат за просвету у чијем делокругу се нашло вршење извршних послова из надлежности Федерације у области просвете, науке и
културе, а у оквиру СИВ-а постојао је и одбор за питања просвете који се бавио
разним питањима културне и просветне политике, доношењем прописа и контролом њиховог спровођења. На основу Закона о савезним органима управе Секретаријат је 1956. наставио рад као савезни орган управе – Секретаријат СИВ-а за
просвету и културу, у чијем саставу се налазило неколико стручних савета (за
стипендије од 1956, за просветна питања националних мањина од 1958).
На републичком нивоу је после усвајања Уставног закона 1953. такође
дошло до коренитих промена у управљању културом и просветом, које су одражавале тежњу за увођењем друштвеног управљања у јавним делатностима. Укинут је Савет за просвету, науку и културу и за непосредно вршење извршних и
управних послова из надлежности Републике у области науке, културе и просвете основан Савет за просвету и културу НР Србије као колегијално тело састављено од представника одређених самоуправних установа, стручних и друштвених организација (САН, Удружење учитеља, Удружење књижевника, итд.)
и одређеног броја чланова које је постављало Извршно веће од грађана који су
се истакли јавним радом у друштвеним службама из надлежности Савета. Савет
је био потчињен Извршном већу НР Србије, а његов рад је контролисао и одбор
за просвету и културу Извршног већа. Законом о органима управе НРС априла
1956. Савет за просвету и културу је укинут, а његове надлежности су преузели
новоформирани Савет за културу и Савет за школство, који је 1958. преименован
у Савет за просвету, при којем је формиран Наставни савет као саветодавни орган за наставне планове и програме и друга питања образовања. Октобра 1957.
основан је и Савет за научни рад.23
23

Интервју са Мирком Тепавцем, секретаром Савета за просвету науку и културу, НИН,
бр. 112, 22. фебруар 1953, 5; Службени гласник НРС, бр. 8, 23. март 1953, 101; Исто,
бр, 9, 28. март 1953, 109; Исто, бр. 26, 7. јун 1956, 405–406; Исто, бр 19, 10, мај 1958.
По доношењу Устава 1963. укинут је Савет за просвету, послове државне управе у овој
области вршио је Републички секретаријат за просвету, који је 1965. преименован у Републички секретаријат за образовање, 1967. Републички секретаријат за образовање и
културу, а 1969. Републички секретаријат за образовање, науку и културу. О свим питањима школства од 1963. расправљало је Просветно-културно веће Народне скупштине.

Просвета и наука у Србији и Југославији 1945–1990

40

Савети су као колегијални извршно-управни и државно-друштвени органи оснивани од 1950. на свим нивоима власти, од општине и среза до републике, са саставом и ингеренцијама које су се временом мењале, били су израз деетатизације и „подруштвљавања“ управљања пословима просвете и, уз органе
самоуправљања у просветним и културним установама, чинили основу система
друштвеног управљања. Савети су преузимали надлежности и послове државних органа у просвети, а у њиховом саставу повећавани су удео и улога грађана
изабраних од друштвених и стручних организација, што је сматрано видом демократизације и јачањем учешћа и надзора друштва у управљању просветом,
као и другим јавним делатностима.24
Поред тога, требало је увести самоуправљање и у саме установе културе,
науке и просвете. Закон о управљању предузећима из јуна 1950. као основ самоуправљања, односио се пре свега на привреду, међутим, већ Уставним законом
јануара 1953. дата је правна основа за увођење самоуправљања и у друштвене
делатности – културу, здравство и социјални рад. Тада је самоуправљање проглашено за „основу друштвеног и политичког уређења земље“ и зајамчено је „самоуправљање радног народа у области културе, просвете и социјалних служби“,
учешћем представника друштва у органима државне управе у тим областима и
преко самоуправних установа. Неки видови самоуправљања су увођени у школе и почетком 50-их година, али друштвено управљање у просвети законски је
озваничено тек средином деценије.
То питање је прво регулисано у високом школству доношењем Општег
закона о универзитетима јуна 1954. До решења се дошло кроз дуге и бројне дискусије, расправе у јавности, отпоре са универзитета и из стручне јавности и
упорно залагање политичара и интелектуалаца блиских партији. Законом је поред стручних задатака, универзитетима дат и задатак да „васпитавају студенте
као свесне грађане социјалистичке заједнице“, зајамчена је слобода наставног и
научног рада, прокламовано је право сваког грађанина да се „под једнаким условима упише на факултет“, факултети су проглашени за самосталне највише високошколске установе, а универзитети за удружења факултета, уведен је реизбор
наставника, регулисане дужности и права наставника и студената и састав и надлежности органа управе. Основу друштвеног управљања су чинили универзитетски и факултетски савети (поред управа које су се бавиле искључиво питањима
наставе, скупштине, декана и ректора) састављени од представника наставника и
асистената које су бирали факултети, представника студената и истакнутих научника, стручњака и јавних радника које је постављала Народна скупштина, чиме
су у управљању установама равноправно са члановима колектива учествовали
и представници друштва који нису запослени у тим установама. Заговорници су
увођење друштвеног управљања тумачили као повећавање самосталности универзитета од државног апарата и ликвидацију административног управљања, с

24

Крајем 1967. основан је и Просветни савет Србије као друштвено-стручни орган (Сто
година Просветног савета Србије, 161–165, 180, 187).
Aleksandar Hristov, Saveti i njihove društvene funkcije, Naša stvarnost, br. 6–7, 1955, 109–115;
R. Jemuović, Društveno upravljanje u prosveti, Beograd 1959, 117–142.
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једне, и повезивање универзитета са друштвом, укључивање у друштвени живот,
контролу јавности, спречавање изолације и „зачауривања“ и афирмације „класичне аутономије“, с друге стране, док су противници сматрали да се ради о поништењу аутономије и „сређивању“ политичког стања на универзитету.25
Током дискусија о увођењу друштвеног управљања у школе почетком
50-их година такође је закључено да није довољно само смањивање овлашћења
државних органа и давање радним колективима права на самоуправљање као у
привреди већ да је, с обзиром на значај школе за развој друштва и васпитавање
омладине, требало дати право на управљање и грађанима који нису запослени у
њој, произвођачима, родитељима, стручњацима, и тако, упркос замерки наставника на нестручност и утицај споља на рад школе, омогућити сталан контакт са
друштвеном заједницом, контролу рада и трошења средстава и спречити изолацију и сукоб са интересима друштва, које је давало средства и било заинтересовано за резултате школства.
Друштвено управљање у школе је уведено марта 1955. Законом о управљању школама, којим је, поред директора и наставничког већа, предвиђен и
школски одбор састављен од представника школе, културних и јавних радника
које поставља народни одбор и грађана са подручја школе (у средњим школама
и представник ученика, а средњим стручним и заинтересованих предузећа), који
би се бавио надзором, општим и материјалним питањима и проблемима школе,
а не би се мешао у стручна питања и рад наставника.
Ученици средњих школа формирали су и заједнице ученика разреда и
школе, које су расправљале о питањима живота и рада и обавештавали о томе
наставничко веће и школски одбор. Лета 1955. друштвено управљање је законима уведено и у културно-просветне, уметничке и научне установе (библиотеке,
музеје, институте, итд.), у којима је поред руководиоца и стручног (уметничког,
научног већа), установљен и савет састављен од особља установе и јавних радника које је именовао оснивач.26
25

26

Општи Закон о универзитетима, Службени лист ФНРЈ, бр. 27, 30. јун 1954, 445–447;
Експозе Родољуба Чолаковића за Општи закон о универзитетима, Борба, бр. 141, 13.
јун 1954, 1–2; АЈ, фонд Савезни секретаријат за образовање и културу, 318–6, Нацрт Општег закона о универзитетима 1954; Митра Митровић, Предлог Закона о универзитетима
– поводом дискусије, Наша стварност, бр. 1, 1953, 38–54; Јован Ђорђевић, Универзитет
и његов закон, Универзитетски весник, бр. 90, 11. март 1954, 1; Снежана Бојовић, Закон
о Универзитету из 1954. године, Годишњак за друштвену историју, год. 10, бр. 1–3, 2003,
193–203; итд.
Општи закон о управљању школама, Службени лист ФНРЈ, бр. 11, 16. март 1955, 135–139;
Закон о управљању културно-просветним, уметничким и научним установама, Службени гласник НРС, бр. 57, 23. јул 1955, 477–478; Родољуб Чолаковић, Поводом Закона о
управљању школама, из експозеа пред Савезном народном скупштином, 9. марта 1955,
Просветни преглед, бр. 10, 10. март 1955; Мирко Тепавац, Школа и друштво, Политика, бр. 14784, 14. април 1954, 6; Ђурђе Бошковић, Наше научне установе и друштвено
управљање, Борба, бр. 46, 24. фебруар 1955, 4; Draža Marković, Aktuelna pitanja prosvetnog
razvitka, Naša stvarnost, br. 5, 1955, 483–495; R. Jemuović, Društveno upravljanje u prosveti, 22–80; Просвета, образовање и васпитање у Србији, 60–62; Т. Богавац, Школство у
Србији, 112; АЈ, ССРНЈ, 142–94–427, Друштвено управљање у просвети.
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Током друге половине 50-их друштвено управљање на универзитетима,
у школама и институтима спровођено је у пракси уз велики утицај органа СК и
бројне проблеме и слабости, а законска регулатива је често мењана и допуњавана. Друштвено управљање у просвети је потврђено и целовито уређено Општим
законом о школству јула 1958, док је управљање на универзитетима конкретизовано републичким законом почетком 1956. и статутима универзитета и појединих факултета, а касније допуњавано Општим законом о факултетима и универзитетима јула 1960, републичким Законом о високом школству 1962. и 1965. У
међувремену су донети и Закон о вишим школама (1956), Закон о високим школама за физичко васпитање (1956), Закон о уметничкој академији (1957), и низ
других правних аката којима је регулисан рад и увођено друштвено управљање
у разне културне, просветне и научне установе. Тада су у високошколске установе уведена већа година, измењена структура и бројност органа, дата могућност
да у савете уђе већи број студената и представници привредних организација
или стручних удружења, итд. 27

Реформе крајем 50-их и почетком 60-их година
Увођење друштвеног управљања у школе било је само део темељне реформе која је спровођена током 50-их година на свим нивоима школства. Под реформом се подразумевало мењање „буржоаске школе“ и развој нове школе која
одговара потребама социјалистичког друштва, измена система, циљева, задатака
и садржаја школства и наставног процеса. Основни захтеви су били повезивање
наставе са праксом, животом, привредом и друштвом, увођење политехничког
васпитања, утврђивање планова и програма, обезбеђивање уџбеника и школовање што већег броја стручних кадрова. Брига о поменутим питањима школства
почела је већ почетком 50-их година, али је реформа школства званично започела маја 1953. када је Народна скупштина ФНРЈ донела Резолуцију о образовању и задацима Комисије за реформу школа општег образовања. Задатак Комисије је био да темељно проучи систем наставе и управљања школама за опште
образовање, усклади га са „наставним и васпитним циљевима социјалистичке
заједнице“ и проучи сва питања у вези са наставним системом, управљањем,
материјалним и друштвеним положајем школа и просветних радника. Убрзо су
формиране републичке комисије и поткомисије и низ установа за реформу школства: средином 1954. формиран је Завод за унапређење школства НР Србије, као
установа задужена за стално изучавање школске и просветне проблематике, по27

Закон о универзитетима, Службени гласник НРС, бр. 13. 17. март 1956, 229–242; Општи
закон о школству, Службени лист ФНРЈ, бр. 28, 16. јул 1958, 745–761; Општи закон о
факултетима и универзитетима, Службени лист ФНРЈ, бр. 29, 20. јул 1960, 621–628;
Закон о високом школству, Службени гласник НРС, бр. 51, 22. децембар 1962, 777–790;
Извештај о раду Универзитета у 1954/55. години, Београд 1955, 29–33; Извештај о раду
Универзитета у 1955/56. години, Београд 1956, 19–24; Дража Марковић, О досадашњим
искуствима друштвеног управљања на Универзитету, Комунист, бр. 7–8, 1956, 458–469;
R. Jemuović, Društveno upravljanje u prosveti, 80–104; Aleš Gabrič, Šolska reforma 1953–
1963, Ljubljana 2006, 211–220.
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том и покрајински и срески заводи за унапређење школства, а почетком 1955.
Савезни завод за проучавање школских и просветних питања, који се бавио разним школским и просветним питањима, прикупљао документацију и помагао
просветним установама, удружењима и радницима. Радом поменутих комисија
и установа, у сарадњи са државним органима, школама и просветним радницима постигнути су током 50-их година извесни резултати у унапређењу школства
на свим нивоима: модернизована је настава, уношене садржајне, методолошке и
техничке новине, подстицано телесно, друштвено и техничко васпитање, осниване огледне школе, чињени напори на повезивању наставе са праксом, а школе
са локалном средином, посвећивана пажња плановима и програмима и писању
уџбеника (1957. основан је Завод за издавање уџбеника), итд.28
Рад на реформи школства крунисан је доношењем Општег закона о школству 25. јуна 1958. којим је успостављен нов систем школства, разрађена питања
организације и рада школа, потврђене постојеће одредбе о друштвеном управљању и постављен темељ за даљу реформу. Школа је била самостална друштвена
установа заснована на друштвеном управљању, чији је циљ био да кроз наставу, слободне активности ученика и општу културну и јавну делатност изграђује
„свестрано развијене личности социјалистичке заједнице“. Истицани су њена
„марксистичка опредељеност“, неговање „братства и јединства“ и „југословенског социјалистичког патриотизма“. Наставу је требало заснивати на педагогији,
традицијама и „хуманистичком духу социјализма“. Држава је поред бесплатног
школовања била обавезна да пружа и материјалну помоћ, смештај, исхрану и
здравствену заштиту ученицима и студентима. Прописана је потребна стручна
спрема и усавршавање наставног особља. Утврђена је улога државних органа
и савета за просвету, а право оснивања школа проширено са општина и срезова
на привредне и друге организације. Школама су управљали директор, наставничко веће и школски одбор у који су представнике бирала представничка тела,
грађани, колективи, у средњим школама ученици и представници привредних
организација, а предвиђене су и заједнице ученика разреда и школе које су расправљале о свим школским питањима и сарађивале са органима управе. Законом
је предвиђено организовање просветно-педагошке службе у циљу унапређивања
васпитања и образовања, основан је Просветни савет Југославије (председник
Родољуб Чолаковић) ради претресања питања из области васпитања и образовања од општег интереса, утврђивања основе наставних планова и програма и
општих начела за израду уџбеника. Значајне компетенције федерације законом
су пренете на републике, тако да су републички савети за просвету доносили наставне планове и програме за све школе и старали се о издавању уџбеника приручника и изради учила.
Законом је успостављен систем школа од предшколског васпитања, преко основног, средњег, до виших школа, факултета и академија, а посвећена је пажња и школама за одрасле, за специјално образовање, за националне мањине и
28

Службени лист ФНРЈ, бр. 23, 3. јун 1953, 170; Исто, бр. 7, 16. фебруар 1955, 102;
Службени гласник НРС, бр. 40, 14. август 1954, 292; Reforma školstva, Jugoslovenski pregled, jun 1958, 267–270.
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образовање наставног особља. Фундаментално решење Закона и читаве реформе
било је увођење обавезног, бесплатног основног осмогодишњег образовања за
сву децу од 7 до 15 година које се стицало у јединственим осмогодишњим школама.29 Прокламована је равноправност приступа образовању, упис преко конкурса и могућност наставка школовања на свим нивоима. Закон је дао значајан
допринос у реформи средњих школа и изједначавању свих врста школа на овом
ступњу школства. Као средње школе одређене су: 1) гимназије, које су постале
четворогодишње; 2) техничке и друге средње стручне школе у трајању од четири
године; 3) школе за образовање радника у трајању три године. Средње су уписиване после завршене осмогодишње школе, а поред гимназије и стручне школе
су добиле право уписа на одређене факултете, чиме су све више смањиване разлике између гимназије и осталих школа, отклањана запостављеност стручног
школства и постепено реализован циљ превазилажења наслеђеног „дуализма“
и „грађанских рецидива“ у школском систему. Ради тога је требало приближавати и планове и програме, уношењем елемената политехничког образовања и
наглашавањем везе са праксом у гимназијама и јачањем општег образовања у
стручним школама. Иза свега је стајала намера да се смањи јаз између умног и
физичког рада, а целокупно образовање и васпитање и наука ставе у службу развоја производње, привреде и друштва, што је, уз „демократизацију“ школства,
развијање „социјалистичке друштвене свести“, интернационализма, материјалистичког погледа на свет, друштвеног управљања, била једна од битних поставки
партијске културне политике, које су истакнуте и у Програму СКЈ донетом на
VII конгресу 1958.
Одредбе постављене законом 1958. наредних година су примењиване у
пракси, разрађиване и модификоване. Одредбе Општег закона о основним школама потврдио је и републички Закон о основној школи донет јула 1959, а тада је
донет и нови наставни план и програм за основну школу, према оквирном плану
за СФРЈ у којем је, сагласно одредбама Закона, посебна пажња поклоњена друштвеном васпитању ученика, раднотехничком образовању, телесном развитку,
ваннаставним делатностима, вези школе са друштвеном заједницом, итд. Уведени су нови предмети: основи општетехничког, основи социјалистичког морала, а
све већа пажња је посвећивана страном језику. Иако је Закон о средњем школству
29

Осмогодишње образовање деце од 7 до 15 године прописано је, на основу одлука Трећег пленума, већ Општим упутством о школовању у школама за опште образовање маја 1952, и то у основној и продужној или нижој гимназији, поступно према условима
и могућностима појединих република. Међутим, ниска економска развијеност, слаба
мрежа школа и разноврсност школа за више основно образовање отежавали су примену
прописа. Марта 1955. Народна скупштина Србије донела је Закон о обавезном слању деце
у школу, по којем су родитељи и старатељи били обавезни да обезбеде да дорасла деца
похађају школу. Казна је била 10.000, а у поновљеном случају 30 дана затвора. Пошто су
отежавајуће околности постојале и крајем шесте деценије (лоша мрежа школа, забаченост,
итд.), и Закон о основној школи из 1959. дозволио је да настава где не може осам, траје
пет разреда, а да се потом организују разни прелазни облици за наставак школовања. У
Закону је остала казна за родитеља чије дете неоправдано изостаје из школе до 10.000
или 30 дана затвора. (Службени лист ФНРЈ, бр. 28, 21. мај 1952, 539–540; Службени
гласник НРС, бр. 20, 16. април 1955, 209; Исто, бр. 30, 16. јул 1959, 489–500).
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донет тек 1967, већ 1959. донети су основи а од 1960. нови планови и програми
за средње школе у којима су спровођене одредбе Општег закона. У плановима
и програмима је, поред поменутог зближавања различитих врста школа, требало постићи што већи ниво политехничког, савременог образовања, с једне, и висок ниво општег, посебно друштвеног образовања с друге стране. Програмом
гимназије уведено је усмерење после другог разреда на друштвено-језички и
природно-математички смер. У стручним школама је требало постићи што већу
специјализацију и одговорити захтевима привреде за све већим бројем стручних
кадрова различите врсте и нивоа спреме и постићи што веће повезивање школе
и теорије са производном и друштвеном праксом. У том правцу је деловала и
Резолуција о образовању стручних кадрова коју је донела Савезна народна скупштина ФНРЈ 1960. године. Резолуција је тражила усклађивање развоја стручног
школства са развојем привреде, отворила процес формирања школских центара
са намером да се стручно школство извуче из класичних форми организације
и да се омогући организовање наставног рада по нивоима и специјалностима у
складу са потребама појединих привредних грана. У реорганизацију стручних
школа требало је укључити и све заинтересоване привредне и друштвене организације и стручна удружења, а поред развоја стручних школа, требало је подстаћи
и стручно образовање радника уз рад.
Републичко извршно веће НР Србије је, на основу Закона, фебруара 1959.
утврдило програм развитка гимназија, стручних школа и школа за образовање
наставника до 1961. године и одредило списак школа које могу постојати у НРС,
док су остале укинуте. Маја 1959. донета је и одлука о утврђивању плана остваривања обавезног основног образовања у НРС до 1961. којом је постављен општи
просек од 70% ученика од 5. до 8. разреда, на основу којег су срески народни одбори одређивали просек на свом подручју, у складу са друштвено-економским
и просветним приликама, али не испод 40%. Године 1960. донета је одлука о
оцењивању и напредовању ученика основних школа и гимназија којом је оцена
2 уведена као прелазна и уведен много еластичнији третман преласка у старије
разреде, а потом су донети и прописи о полагању завршних испита у гимназијама и другим школама. Новембра 1959. донет је Закон о просветно-педагошкој
служби, које су уведене у републици, покрајини и срезовима, постепено су увођени школски педагози и психолози, крајем децембра 1959. су основани Институт за педагошка истраживања, Центар за усавршавање наставника и Завод за
унапређење школства НРС, а децембра 1960. под Саветом за просвету основани
су Завод за основно образовање и образовање наставника и Завод за наставна
средства и школску опрему. Године 1961. донет је Закон о организацији школа
националних мањина, који је подстакао снажан напредак ових школа, а 1961. Закон о специјалним школама, којим је постављена основа за њихов развој.
Законска регулатива, нови планови и програми, издавање уџбеника, рад
разноврсних стручних установа, државних органа и залагање самих просветних
радника, чинили су основ за остваривање замисли школске реформе и њену даљу
разраду у наредном периоду. Реформом је требало решити стара питања: проширити мрежу и повећати обухват свих врста школа, „ликвидирати“ неписменост,
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изменити образовну структуру становништва, повезати школу са привредом и
друштвом и оспособити је да прати и омогућава њихов развој.30
Крајем 50-их година спровођена је и реформа високог школства, подстакнута реформом општег образовања, снажним развојем привреде и растућим
потребама за стручњацима. Још од почетка 50-их уочавани су проблеми у школовању висококвалификованих кадрова и предузимане поједине мере за њихово
отклањање и повећање ефикасности студија и броја дипломираних стручњака
(проширење права уписа, пооштравање режима студија, измена планова и програма, итд.), али тек јула 1957. године почео је озбиљан рад на реформи високог
школства оснивањем Заједничке комисије Савезне народне скупштине и СИВ-а
поткомисија за поједине научне области.
Комисија је имала задатак да темељно проучи стање у свим гранама
високог школства, организацију и садржај образовања и да предложи мере за
реорганизацију високошколског система, за повезивање наставе са захтевима
привреде и друштва, уклапање у реформу нижих ступњева школства, утврђивање наставних планова и програма, упис студената, скраћивање дужине трајања
студија, добијање што квалитетнијих и кадрова, итд. Предвиђено је да Комисији
у раду помогну државни органи, универзитетска тела, стручна удружења, друштвене организације, Савез студената, тек формирана Заједница југословенских
универзитета, привредне организације, итд.
Током рада је закључено да се високо школство после Другог светског
рата брзо развијало, нарочито 50-их година, да је упис студената демократизован,
да се повећавао број студената, а из године у годину дипломирао је све већи број
стручњака. Међутим, уочено је и да број свршених студената није задовољавао
растуће потребе привреде и друштва, да није било довољно специјализације и диференцијације стручњака, да је режим студија био попустљив, просечно трајање
студија предуго, а ефикасност студирања ниска (у редовном року је завршавало
само 4%, осипало се и до 75% студената, од пријављених испита полагано само
2/5, а 40% студената је одустајало од полагања пријављеног испита, итд.).
Примећено је и да расту трошкови студирања, да упис на факултете и
даље није био потпуно либерализован, да се социјална структура студената не
мења у корист деце радника и сељака, већ, напротив, све више студирају деца
имућнијих родитеља. Закључци комисије и поткомисија су изложени у елаборату
Предлог за реорганизацију универзитета, високих и виших школа у ФНРЈ који
је СИВ усвојио септембра 1959.
30

Општи закон о школству, Службени лист ФНРЈ; бр. 28, 16. јул 1958, 745–761; Закон о
основној школи, Службени гласник НРС, бр. 30, 16. јул 1959, 489–500; Службени гласник
НРС, бр. 7, 21. фебруар 1959, 126–128; Исто, бр. 25, 13. јун 1959, 381–382; VII kongres
SKJ, Beograd 1958, 84–86, 388–393; Reforma školstva, Jugoslovenski pregled, jun 1958,
267–270; Razvoj školstva, Isto, novembar 1959, 435–440; Gimnazija u novom školskom sistemu, Isto, maj 1960, 211–213; Obrazovanje stručnih kadrova, Isto, jul–avgust 1960,319–324;
Просвета, образовање и васпитање у Србији, 62–71; Сто година Просветног савета
Србије, 166–179; Т. Богавац, Школство у Србији, 109–113, 119–126, 138–143; A. Gabrič,
Šolska reforma, 49–208; Gimnazija, Beograd 1959; Krste Crvenkovski, Škola – samostalna
društvena institucija, Beograd 1962; АЈ, СИВ, 130–596–988.
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У међувремену је Савезна народна скупштина на основу прикупљене документације јуна 1958. донела и Препоруку о стварању даљих услова за редовно
образовање висококвалификованих стручњака. Констатујући мане у организацији и трајању универзитетских студија, Скупштина је републичким извршним већима, народним скупштинама и универзитетским и факултетским органима препоручила да предузму мере да настава траје четири и само изузетно пет година,
да организују разне облике наставе и усавршавања кадрова, да измене планове
и програме и режим студија да би студенти могли да заврше факултет у предвиђеном року, а да се у том циљу ангажују и наставници и студенти, државни и
универзитетски органи и друштвене организације. Нови подстрек у реформи и
убрзању школовања кадрова на универзитету, дат је Резолуцијом о образовању
стручних кадрова 1960, којом се тражило да се високошколске установе флексибилније односе према потребама привреде и друштва, да уведу профиле и степене, развију ванредно студирање и тако убрзају и повећају број дипломираних
стручњака (по неким проценама у ФНРЈ је до 1965. било потребно 60.000 лица
са вишом и високом спремом).
На темељу предлога и препорука, универзитетски органи су крајем 50-их
предузимали прве мере у реформи. Још више је либерализован упис (од 1959. и
лица без средње школе могла су да упишу факултет, уколико имају радну праксу
и положе пријемни испит), а у статуте универзитета и факултета унете су измене
којима је пооштраван режим студија, вршена је ревизија планова и програма, увођени различити облици наставе и усавршавања, уведена евиденција и контрола
рада и успеха студената, наставници и студенти подстицани на рад, итд. Постигнути су и први резултати изражени у већем броју положених испита, дипломираних студената, бољем просеку, итд. Рад на реформи је заокружен јуна 1960.
доношењем Општег закона о факултетима и универзитетима, а почетком 60-их
је настављен спровођењем у пракси и доношењем нових прописа (Закон о високом школству НРС 1962. и 1965. и др.). Законом из 1960. омогућено је ширење
мреже високошколских установа давањем могућности срезовима, општинама и
привредним предузећима да их оснивају, чиме је подстакнута и веза наставе и
праксе; уведена је тростепена настава (први степен од две године – виша спрема, други од четири или пет година – висока, и трећи у виду постдипломске наставе од годину дана којом се стицало звање магистра или специјалисте) ради
обезбеђивања кадрова различитих профила и нивоа стручности у складу са потребама привреде; подстакнуто је ванредно студирање; повећана је улога студената, привредних предузећа и стручних удружења у управљању; потврђена је
слобода уписа и пооштрен режим студија, итд. Под овај закон су подведене и све
више, високе школе и академије. Закон о високом школству из 1962, по којем је
Универзитет као заједница факултета поред високог образовања и научног рада
имао и задатак да „васпитава студенте у духу општих циљева социјалистичке
заједнице“, увео је и раднике и службенике у органе управљања, још више подстакао сарадњу са друштвом и привредом, итд.
Смернице реформе и одредбе законских аката спровођене су на југословенским универзитетима почетком 60-их година, често уз отпоре, страх од „експе-
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риментисања“ и сумње у измену традиционалних форми и обичаја. У зависности
од факултета, увођена је вишестепена настава и ванредно студирање, оснивани
су центри за ванредно студирање широм земље, мењани су планови и програми,
повишаван квалитет студија, убрзавано дипломирање, реализована стручна пракса у предузећима, надгледани резултати у спровођењу реформе, итд. Све већи
број лица без довољних квалификација покушавао је да упише студије, али мали број их је успевао (око 19%). После 1960. дошло је до снажног пораста броја
високошколских установа и до процеса деметрополизације високог школства.
Од 1959. до 1964. у Србији је отворено 11 факултета, 1 висока и 21 виша школа.
У Београду је 1962. било 19 факултета, 1 висока школа, 4 уметничке академије
и 19 виших школа. Почетком 60-их факултети су основани у Нишу и Приштини, а одељења Београдског универзитета у Крагујевцу и Бору, и то у уској вези
са привредом (РР заводи, Црвена Застава, РТБ Бор, итд.). Нови Сад, у којем су
1955. основани први факултети ван Београда, постао је 1960. други универзитет
у Србији са седам факултета, а касније су универзитетски центри постали и Ниш
(1965), Приштина (1970), Крагујевац (1976). Факултете су добили бројни градови у Југославији (Ријека, Осијек, Тузла, Марибор, Титоград ...), а формирана је
густа мрежа виших школа (Лесковац, Чачак, Шабац, Крушевац ...). У складу са
циљевима реформе од 1955. до 1965. број високошколских установа увећао се
са 81 на 266 у ФНРЈ, а са 31 на 97 у Србији; број студената у ФНРЈ порастао је
са 69.650 на 184.923, а у Србији са 35.296 на 90.103; а број дипломираних студената са 7.939 на 27.952 у ФНРЈ, а са 4.010 на 14.169 у Србији.31
Промене у организацији и управљању школством током 50-их и на почетку 60-их година пратиле су и измене у начину финансирања. У послератном
периоду, школство је финансирано углавном из буџета политичко-територијалних јединица, а од 1955. године буџетско финансирање је допуњавано финансирањем инвестиција из фондова за кадрове у привреди, односно улагањима која су
из својих средстава за редовно издржавање и за инвестиције вршиле привредне
организације. У почетку су одобравана средства за сваку појединачну потребу,
а потом су давана преко годишњих предрачуна. Такав начин финансирања имао
31

Krste Crvenkovski, Problemi reforme univerziteta, Beograd 1959; Isti, Škola – samostalna
društvena institucija, 28–98; Т. Богавац, Школство у Србији, 143–155; Просвета, образовање и васпитање у Србији, 68–69; A. Gabrič, Šolska reforma, 209–256; Jugoslavija 1918–
1988, Statistički godišnjak, 364–365; Upis na fakultete, visoke škole i umetničke akademije,
Jugoslovenski pregled, mart 1959, 111–112; Reforma visokog školstva, Isto, jun 1960, 267–270;
Mreža visokog školstva, Isto, decembar 1960, 535–537; Sprovođenje reforme visokog školstva,
Isto, maj 1962, 223–234; Препорука о стварању даљих услова за редовно образовање
висококвалификованих стручњака на факултетима, Службени лист ФНРЈ, бр. 26, 2. јул
1958, 601; Општи закон о факултетима и универзитетима (пречишћен текст), Исто,
бр. 29, 20. јул 1960, 621–628; Закон о високом школству, Службени гласник НРС, бр. 51,
22. децембар 1962, 777–790; Закон о високом школству, Службени гласник СРС; бр. 22,
29. јул 1965, 769–782; АЈ, СИВ, 130–530–887, Оснивање и рад Заједничке комисије и поткомисија за питања универзитета; АЈ, ССРНЈ, 142–61–203, Записник са конференције
за штампу Крсте Црвенковског, секретара за просвету и културу СИВ-а, 20. децембар
1957; AJ, Секретаријат за просвету и културу, 318–190, Материјали, закључци и елаборати
Заједничке комисије и поткомисија за питања универзитета.
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је недостатке, школе нису имале довољно средстава на располагању, а већи део
одобрених средстава, која су током 50-их расла, трошен је на личне расходе, док
су материјални издаци смањивани.
До промена је дошло крајем 1960. када је донет Основни закон о финансирању школства којим је требало обезбедити пуну самосталност школа и
других установа за образовање као друштвених институција организованих на
принципима друштвеног самоуправљања и олакшати спровођење Резолуције
о образовању стручних кадрова и других докумената о реформи школства. Новим системом финансирања обухваћени су сви облици васпитања и образовања,
од предшколских установа до факултета и академија, обухватајући и радничке
и народне универзитете, ученичке и студентске домове и др. По новом закону
средства за рад школа су обезбеђивале политичко-територијалне јединице, привредне и друштвене организације, самосталне установе, државни органи и друга друштвена правна лица заинтересована за извршење непосредних задатака
поједине школе. Законом су укинути фондови за кадрове у привреди, а основани друштвени фондови за школство у општини, срезу, покрајини, републици и
федерацији, преко којих су финансиране школе, док су привредне организације
могле и директно да финансирају школе које оснују. Фондови су обезбеђивали
средства из посебног доприноса који су за образовање кадрова плаћале привредне организације и установе и из дела укупних прихода територијалне јединице;
висина доприноса и његова расподела одређивана је савезним и републичким
прописима. Због неразвијених средина, било је омогућено да фондови виших јединица дају помоћ и зајмове нижим. Фондовима су управљали и средства делили
управни одбори које су чинили представници школа, привредних, друштвених
и стручних установа и представничког тела политичко-територијалне јединице.
Добијеним средствима школа је самостално располагала. Током спровођења закона захтеван је прелазак са термина „плата“ на термин „доходак“ и његова расподела према резултатима рада. Нов начин финансирања примењиван је почетком
60-их година, средства издвајана за школе су расла, али систем и даље није био
сасвим задовољавајући.32
Током 50-их година дошло је и до промена у области научно-истраживачког рада, проузрокованих снажним развојем науке и технике, и потребе да се, као
у случају школства, и научни рад развије и послужи потребама развитка привреде
и друштва. Од почетка деценије међу југословенским научницима (Иво Бабић,
Синиша Станковић, Александар Белић и др.) вођена је жива дискусија о организацији научног рада, о концентрисању научних установа око универзитета или
академија, о прилагођавању научно-истраживачког рада друштвено-економским
променама, његовом односу са државом, итд. Јула 1957. донет је савезни Закон
о организацији научног рада, којим су утврђени циљеви, задаци и организација
32

Основни закон о финансирању школства, Службени лист ФНРЈ, бр. 53, 31. децембар
1960, 1017–1024; Службени лист ФНРЈ, бр. 10, 15. март 1961, 244; Sistem finansiranja
školstva, Jugoslovenski pregled, januar 1961, 31–33; Finansiranje školstva 1961–1964, Isto,
decembar 1964, 479–482; K. Crvenkovski, Škola – samostalna društvena institucija, 20–27,
98–150.
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научних установа, итд. Потврђено је да су научне установе самосталне и да се
њима управља по начелима друштвеног управљања, а могле су их оснивати политичко-територијалне јединице, привредне и друштвене организације, универзитети и факултети, ради организовања и унапређења научног рада, развитка научне
мисли и обезбеђивања услова научног стварања. Почетком 60-их година уређени
су развој и финансирање научних установа, тако што су основани Савезни савет
за научни рад и Савезни фонд за научни рад, а потом и републички савети и фондови. Савети су имали задатак да прате и подстичу научни рад који доприноси
решавању општих проблема развитка земље, односно републике, кроз организовање скупова, сарадњу с државним органима и научни установама, изградњу
кадрова, развитак веза са иностранством, итд., и да управљају фондом за научни
рад, располажу средствима фонда, расписују конкурсе за научно-истраживачке
пројекте и додељују награде. Средства за фондове су прикупљана из буџета и
дотација привредних и других организација. Јуна 1960. донет јењ и Закон о Српској академији наука и уметности, која је требало да окупља истакнуте научнике
и уметнике са циљем да негује науку, развија научну мисао, подстиче организује
и унапређује рад на науци и њеној примени и да ради на неговању и унапређењу
уметности. САНУ је имала одељења, скупштину, председништво и председника,
а средства су обезбеђивана из републичког буџета и разних дотација. Чланови
су били редовни, ванредни, почасни и инострани, а бирала их је скупштина на
предлог одељења, факултетских управа, научних установа или друштвених организација. Од 1954. академијски институти су постали установе са самосталним
финансирањем, да би их почетком 60-их по новим прописима оснивала САНУ,
самостално или са факултетима и привредним организацијама.
Развој науке је подстицан и реформом високог школства, кроз инсистирање на сарадњи универзитета и научних установа, развоју научно-истраживачког
рада на самим факултетима, а нарочито увођењем трећег ступња наставе, као
припреме за бављење науком и стицање доктората. Докторат је био услов за избор редовних и ванредних професора (прихватани су и рехабилитовани научни
и стручни радови), а до 1960. и доцената, тако да је начин стицања регулисан актима универзитета и факултета, али и посебним законима. Законом о докторату
наука из 1955. укинуто је право да академије дају титулу доктора, да би почетком
60-их година био укинут докторски испит и остала само одбрана докторске дисертације, која је и даље морала бити самосталан научни рад и допринос науци.
Увођењем трећег степена наставе 1960. уведене су и титуле магистра и специјалисте које су стицане од 1962. године.33
33

Закон о докторату наука, Службени лист ФНРЈ, бр. 29, 5. јул 1955, 486–487; Закон
о организацији научног рада, Исто, бр. 34, 14. август 1957, 641–648; Закон о начину
финансирања научних установа, Исто, бр. 23. 8. јун 1960, 469–471; Закон о савезном
фонду за научни рад, Исто, бр. 24, 15. јун 1960, 485–487; Закон о САНУ, Службени гласник НРС, бр. 29, 16. јул 1960, 515–517; Службени гласник НРС, бр. 6, 8. фебруар 1958,
149; Исто, бр. 29, 16. јул 1960, 513–514; Исто, бр. 25, 5. април 1965; Исто; бр. 22, 29.
јул 1965, 769–782; VII kongres SKJ, 86, 393–395; K. Crvenkovski, Škola – samostalna društvena institucija, 69–71; Organizacija naučnog rada, Jugoslovenski pregled, decembar 1957,
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Резултати и слабости просвете и науке 60-их година
Послератни напори у улагања у развој школства и науке у Југославији
дали су до 60-их година значајне резултате, али и оставили бројне слабости, проблеме и неуспехе. Конституисан је чврст школски систем чији темељ је представљало обавезно осмогодишње основно образовање; средње школе су уједначене,
дат је већи значај стручном школству које је диференцирано и прилагођавано потребама привреде; појачавано је опште и политехничко образовање и развијана
веза наставе и праксе; развијена је разграната мрежа виших и високих школа, а
високо школство је деметрополизовано и приближавано потребама привреде и
друштва; законском регулативом је демократизован приступ свим нивоима образовања; остварен је квантитативни напредак на свим нивоима и и категоријама
школа – од предшколских установа до универзитета, у школама за одрасле, за
националне мањине и специјалном школству; знатно је повећан број научно-истраживачких установа, научних радника, доктора наука, а појавили су се и први
магистри и специјалисти; материјална издвајања за школство и науку су порасла;
број неписмених је значајно смањен, а образовна структура је побољшана.
У Југославији је 1960. било 14.417 основних школа, а у Србији 4.944, и
у њима је учило 2.589.576, односно 1.038.186 ученика. Током деценије број ученика се усталио на око 2,8 у Југославији, односно 1,1 милион у Србији, а број
ученика који су завршили основну школу порастао је са 127.197 – 1961. године
на 245.781 – 1970. године у Југославији, и од 50.569 на 99.047 у Србији. Број
наставника основних школа у Југославији са 26.857 1950. порастао је на 79.532
1960, и на 116.697 197, а са 11.048, на 33.975, односно 45.696 у Србији. Средњих
школа у Југославији у 1960. било је 1.405, а 1970. године 1.802, а у Србији 453,
односно 645. Број ученика је у Југославији повећан са 333.591 – 1960. године
на 678.227 – 1970. године, а у Србији са 117.744 на 287.882. У истом периоду
број свршених средњошколаца је порастао са 73.740 на 159.497 у Југославији,
и са 26.390 на 68.780 у Србији. У средњим школама у Југославији је 1950. било
27.825 наставника, 1960. године 25.403, а 1970. године 39.288, а у Србији 11.598,
8.868 и 16.520. Током 60-их година стварани су школски центри са више средњих стручних школа различитих усмерења: у Србији их је 1965/66. било 79 са
235 школа и 63.000 ученика.
Број високошколских установа у Југославији 1960. године са 205 повећан
је 1970. на 247, а у Србији са 79 на 82. У истом периоду број студената у Југославији повећан је са 140.574 на 261.203, а у Србији са 69.371 на 113.822, а број
дипломираних са 14.928 на 31.872 у Југославији и са 7.269 на 14.506 у Србији.
На нивоу Југославије жене су 1960. године чиниле 28,9% студената и 31,1% дипломираних, а 1970. године 39,4% студената и 38,7% дипломираних. Од 1945.
до 1965. у Југославији је дипломирало 69.085 лица на факултетима и 44.016 на
вишим школама, укупно 113.101 стручњак, а нарочит напредак је остварен после 1960. године захваљујући реформи и ширењу високошколске мреже. Број
наставника у високом школству 1950. године са 5.406 повећан је на 10.355 1960.
а 1970. на 16.783, у Југославији, а са 2.258, на 3.655, а потом 6.678, у Србији.
На високим школама у Србији је 60-их година било 130 смерова у 254 наставне
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групе, убрзано су отварани нови факултети и више школе у већим градовима
и индустријским центрима, а брз развој је настављен и почетком 70-их година,
уз све веће могућности студирања уз рад. Број ванредних студената у Србији
од 1951/52. до 1965/66. порастао је са 5.146 на 33.809. У Србији је 1951/52. на
10.000 становника било 40 студената, а 1964/65. године 96, а у Југославији 33 па
88 (највише било у Црној Гори, 48, па 108); 1969/70. на 10.000 становника у Србији било је 121, а у Југославији 116 студената. Средином седме деценије високим школством било је обухваћено 8% генерације. У Југославији је од 1960. до
1969. докторирало 3.425, а у Србији 1.554 лица (од 1945. до 1959. године 1.308,
односно 580). Од 1962. до краја 60-их у Југославији је образовано 158 специјалиста и 2.508 магистра, а у Србији 77 специјалиста и 1.244 магистра.
Развој основног школства допринео је смањењу броја неписмених и сузбијању извора неписмености. У Југославији је проценат неписмених становника
изнад 10 година 1953. био 25,4% (35,8% жена), 1961. године 21,0% (30,2% жена),
а 1971. године 15,1% (22,2% жена). У Србији је 1953. било 27,9% неписмених
(40,5% жена), 1961. године 23,2% (33,6% жена), а 1971. године 17,2%. Највише
неписмених имало је преко 40 година. Захваљујући развоју школства мењана је
и образовна структура становништва. Према пописима 1953, 1961. и 1971. у Југославији се проценат становника без школске спреме смањивао са 42,0%, на
33,2% и на 24,2%; проценат становника са основном школом растао је од 4,1%
на 7,3% и на 15,0%; са средњом од 6,5% на 9,3% и на 15,2%; а са вишом и високом са 0,6% на 1,3% и на 2,8%. Проценат жена са основном школом од 1953.
до 1971. увећан је са 3,6% на 14,9%, са средњом са 3,5% на 9,9%, а са вишом и
високом са 0,2% на 1,6%. У Србији је 1961. без школе било 34,1% лица (1953.
године 43,2%), са четири разреда 48,3%, са основном 6,6%, са средњом школом
9,2% и са факултетом 1,5% становништва (1953. године 0,9%). Проценат лица
без школе у Србији смањен је од 43,2% 1953. на 25,9% године 1971. У Југославији је на 10.000 становника са средњом 1953. године било 655, а 1961. године
934 становника, а са високом 1953. године 60 а 1961. године 135 лица. У Србији
је на 10.000 становника, са средњом 1953. било 662, а 1961. године 887, а са високом 1953. године 81, а 1961. године 156 особа. Проценат неписмености и образовна структура становништва у Југославији и Србији варирали су у складу са
економском развијеношћу и степеном урбанизације. Тако је 1961. у градовима
живело 2,2% становника са високом спремом, а у Београду 5,8%. У градовима
Србије живело је 8,3% неписмених. Извор неписмених је био у неразвијеним
крајевима, а велики број лица описмењених после рата се вратио у неписмене
због губљења контакта са књигом. Космет је представљао најмање описмењено
подручје са 43,5% неписмених 1961. године. Значајни резултати су постигнути
и у обухвату деце школом. Током 50-их година у Југославији је системом образовања било обухваћено 19,2% укупног становништва. У Србији је основним
образовањем било обухваћено 94% деце од 7 до 10 година 1953, а 1961. године
97%, док је у узрасту од 11 до 14 обухват био далеко нижи, али бележио је стални
пораст –1953. године 52%, 1961. године 73%, 1965/66. године 81,1% Средином
60-их обухват деце осмогодишњом школом био је 91,1% у СФРЈ и 91,3% у Ср-
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бији. Обухват деце средњим образовањем је био много нижи, мада је остварен
велики напредак у односу на стање пре рата: у Југославији је 1965/66. средњим
образовањем било обухваћено 37% омладине, а 1939. године само 4%.
Упркос евидентним успесима и напретку, током 60-их година нису остварени жељени резултати и образовни ниво друштва. У Југославији је 1961. године
81,1% лица било испод а 18,5% изнад основне школе, а у Србији 82,5% испод
а 17,3% изнад, што је значило да је образовна структура веома лоша и да је 4/5
становништва имало мање образовања од нивоа за који се друштво определило.
Посебно је била лоша и неадекватна квалификациона структура запослених пошто је средином 60-их година у Југославији било 4,2% запослених са високом
спремом (2,4% у привреди и 24% у непривреди), 9,3% са средњом (6,7% у привреди, 38,2% у непривреди), а неквалификованих лица 32,5% у привреди и 8,2%
у непривреди. И крајем деценије је 35,8% запослених имало мање од основне
школе, 27,6% основну, 37,8% средњу, а 5,5% факултет (у привреди 4,25, а у непривреди 29,5%), при чему је у привреди било око 40%, а у пољопривреди 51,3%
лица без икакве школске спреме.34
Поред тога, на свим нивоима образовања су, поред добрих резултата, постојали стални проблеми и слабости који су ометали развој школства, успоравали
побољшање образовне структуре и смањивали позитиван ефекат на укупан развој друштва. И поред пораста издвајања за школство (1957. године –2,7% националног дохотка, 1960. године – 3,5%, 1963. године – 5,3%, 1966. године – 4,2%,
1968. године – 5,43%, 1970. године –5,62%) материјална база школства 60-их
година није била довољна. Мрежа школа није била потпуна и равномерна, није
било довољно простора, опремљеност училима је била слаба, а квалификованих
наставника није било довољно и били су преоптерећени. У Србији је 40% школа
имало испод 50 ученика, а 1962. године на наставника у разредној настави долазило је 44,3, а у предметној 20,8 ученика (исте године било је 32% нестручних
наставника). Обухваћеност деце школом није била довољна и знатно је опадала у
вишим разредима. Као што је речено, 1961. године у Србији је 97% деце између
7–10 година било обухваћено школом, али свега 73% деце између 11–14 година.
Такође, са годинама је расло и осипање ученика (око 10%), због рада код куће,
лоше мреже школа и недостатка учионица и интерната, а број поноваца је представљао велики проблем, нарочито у I и V разреду. На нивоу Југославије од деце
уписане пре осам година 1958/59. школу је завршило 30,2%, а 1961/62. године
43,8%, а у Србији је током 60-их година једва 50% припадника генерације завр34

Т. Богавац, Школство у Србији, 102–109, 119–138, 153, 160, 166–175, 196–204, 216–277;
Р. Пејић, н. д., 588–592; Просвета, образовање и васпитање у Србији 100–133; Jugoslavija 1918–1988, Statistički godišnjak, 39, 354–367; Jugoslovenski pregled, novembar 1961,
443–445; Nepismenost i opismenjavanje, Isto, februar 1963, 79–82; Pismenost i školska sprema
stanovništva, Isto, mart 1964, 101–108; Razvoj školstva 1957–1965, Isto, oktobar 1965, 391–
396; Razvoj školstva 1948–1968, Isto, jun 1969, 265–270; Popis stanovništva 1953, knjiga
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1974, 2–1.
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шавало основну школу, што је значајно реметило образовну и професионалну
структуру становништва. Наставни планови и програми су и даље били преоптерећени, слабо повезани са потребама праксе, итд. Анализирајући развој основних
школа и уочавајући проблеме, државни органи су 1964. планирали даљи развој
мреже школа, подизање зграда, побољшавање финансирања и опремљености,
образовање наставног кадра, ликвидирање неписмености одраслог, нарочито активног становништва, основно образовање целокупне младе генерације, подизање квалитета наставе и васпитне и идеолошке улоге основне школе („развијање
југословенског патриотизма и социјалистичке свести“), итд.35
Средња школа је 1965. остварила обухват од 37% генерације у Србији
и 36% у Југославији, и 75,8% свршених основаца је настављало школовање.
Међутим, мрежа средњих школа није била равномерна, ¼ општина је била без
средње школе, није било довољно простора нити наставног особља. Број поноваца је био између 10–15%. Посебан проблем је представљао непропорционалан
развој појединих средњих школа у односу на потребе привреде. Сходно настојањима број гимназијалаца је у периоду 1952–1961. смањен са 57,7% на 21,9%,
број ученика техничких је повећан са 10,3% на 29,8% а школа за квалификоване
раднике са 24,3% на 38,4%. Остварена је пролазност на факултет из свих средњих школа, али и даље су једино гимназијалци имали право уписа на све факултете и чинили 1/3 студената. И поред померања тежишта са општег ка стручном
образовању, гимназија је током 60-их година опстајала и јачала. Упркос развоју,
капацитети средњих школа нису одговарали броју свршених основношколаца,
тако да се средње школство јављало као „уско грло“ образовног система. Због
немогућности запошљавања превелики број средњошколаца је одлазио на студије, тако да је долазило и до диспропорције средњих и високообразованих кадрова. И поред постојања различитих смерова и профила средњих школа, њихов
број и капацитети, као ни интересовање ученика, нису одговарали потребама
привреде, тако да је 1963. године 62,8% активног становништва радило у примарним делатностима, а било је само 4,5% ученика одређених средњих школа,
16,7% становништва у секундарним, а 53% средњошколаца, и 20,5% становника у терцијарним, а 42% средњошколаца. При том је 1961. године у примарним
делатностима било 17% квалификованих и 68% потпуно неписмених радника.
Анализирајући резултате и проблеме школа другог ступња у претходном периоду Народна скупштина Србије је децембра 1963. закључила да су постигнути
велики успеси, изграђен „отворен и свестрано транзитиван образовни систем“
и изједначени сви путеви образовања, али да је ради превазилажења уочених
слабости и проблема, потребно планирати потребе у одређеним кадровима по
привредним гранама и могућностима запошљавања, повећати материјална ула35

Т. Богавац, Школство у Србији, 112–119, 172–175; Р. Пејић, н. д., 588–591; Просвета,
образовање и васпитање у Србији 141–148; Ostvarivanje obaveznog osnovnog školovanja,
Jugoslovenski pregled, februar 1968, 81–86; Izdaci za obrazovanje 1967–1971, Isto, januar
1973, 21. Службени гласник СРС, бр. 17, 30. април 1964; Препорука у вези са стањем и
проблемима у области основног образовања, Службени лист СФРЈ, бр. 14, 1. април 1964,
261–264; АЈ, ССРНЈ, 142–128.
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гања, школовати наставни кадар, стипендирати дефицитарне струке, повећати
везу наставе са привредом, итд.36
И високо школство је током 60-их имало бројне проблеме и слабости.
Почетком 1963. Народна скупштина је донела закључке о развитку високог школства у Србији 1953–1963. у којима је истакла велике успехе у ширењу мреже,
демократизацији и друштвеном управљању, али и материјалне и кадровске тешкоће, слабу сарадњу са привредом, стихијни развој, недостатке наставе, низак
стандард студената, итд. Капацитети факултета и финансијска улагања државе
нису пратили снажан пораст броја студената и потребу за простором, наставним
средствима и материјалом. Ни наставног кадра није било довољно: у Србији је
1961. године на наставника долазило 35, а на асистента 30,5 студената. Недостатак кадра је ометао наставу, посебно на вишим школама на којима је било 57%
хонорарних наставника. Ванредно студирање није свуда дало добре резултате, а
вишестепена настава и постдипломске студије су споро и неравномерно увођене. Иако је дозвољен упис и без потребне стручне спреме и даље је највећи број
студената долазио из гимназија, што је са становишта квалитета студената било
повољно, али није погодовало измени социјалне структуре студената и изједначавању свих типова школа (1952. факултете је уписало 50,75 гимназијалаца и 4,3%
кандидата без потребне школске спреме, а 1962. године 25,2% гимназијалаца,
32,1% техничара и 10,9% без довољне школске спреме). Неефикасност и дужина
студија представљали су сталан проблем који реформа с краја 50-их није успела
да реши. Током 60-их година се у просеку студирало 6,1 година на четворогодишњим факултетима, а 7,1 на петогодишњим. На четворогодишњим факултетима
је 1959. на време дипломирало само 11,1%, а 1964. године 16,9%, а на петогодишњим 1959. године 7,7%, а 1964. године 14,1%. За продужење студија је издвајана 1/5 укупних средстава за високо школство. Садржаји наставе су и даље били
преопширни и недовољно прилагођени потребама привреде и друштва, чак су
понегде и проширивани и број испита повећаван. Ни структура студената по факултетима и струкама није одговарала потребама привреде и друштвених делатности. До 60-их година није било никаквог планирања нити стратегије развоја
и високо школство се развијало стихијски и на основу интересовања омладине.
У привреди Србије 1964. године 1,8% запослених имало је високо образовање,
а у непривреди 15,2%, а факултети су само 22,7% лица оспособљавали за рад у
производњи, а 77,2% за рад у просвети и култури и управи. Више од 50% студената се уписивало на факултете друштвеног и природног смера, а само 1/3 на техничке и пољопривредне, тако да је дошло до кризе запошљавања и око 25–30%
дипломаца у Југославији није могло добити посао (хиперпродукција кадрова),
а с друге стране је постојао велики дефицит висококвалификованих кадрова за
производна занимања.37
36

37

Т. Богавац, Школство у Србији, 126–130, 175–186; Р. Пејић, н. д., 591; Просвета,
образовање и васпитање у Србији 151–178; Jugoslovenski pregled, januar 1962, 37–44; Razvoj srednjeg stručnog obrazovanja 1960–1968, Isto, maj 1969, 223–224; Службени гласник
СРС, бр. 17, 30. април 1964, 326–329.
Т. Богавац, Школство у Србији, 143, 155–166, 186–196; Р. Пејић, н. д., 591–592; Просвета,
образовање и васпитање у Србији, 195–200; Sprovođenje reforme visokog školstva,
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Табела 5. Број студената у Србији по наукама38
Науке
год.
Југо.
Срб.

Друштвене
1951/2 1969/70
53,9
56,3
55,2
54,6

Техничке
1951/2 1969/70
19,3
26,5
18,7
26,2

Пољопривредне
1951/2 1969/70
10,1
7,4
8,7
8,0

Медицинске
1951/2 1969/70
16,7
9,8
10,4
11,2

Средином 60-их подстицане су даље реформе на свим нивоима школства,
тражено повећање материјалних средстава, усавршавање система финансирања,
повећање ефикасности студија и квалитета наставе, повећање сарадње са привредним и друштвеним организацијама, образовање наставног кадра, развијање
стипендирања и кредитирања студената, дугорочно планирање кадрова према
профилима, преиспитивање и даље развијање мреже школа, још шире обухватање
становништва образовањем, развијање друштвеног управљања и марксистичког
образовања, итд. Подстицан су развој научно-истраживачког рада у научним и
високошколским установама, повезивање са привредним и друштвеним организацијама и потребама привреде и друштва, оснивање истраживачко-развојних
јединица у предузећима, развијање истраживања у базичним наукама, стварање
научног подмлатка, побољшавање материјалног положаја науке, дугорочно планирање пројеката, итд. Савезна скупштина је јануара 1965. донела резолуцију
о научно-истраживачком раду по којој је науци требало дати важно место у друштвено-економском и културном развоју земље, ускладити њен развој са потребама привреде и друштва, обезбедити јој стабилније изворе средстава, укључити
у развој и финансирање науке привредне и друштвене организације, школовати
кадрове, подстицати међународну сарадњу и укључивати се у међународну размену знања, итд. Посебна улога је давана универзитетима, академијама и научним друштвима, али и другим научним установама. Тада је у Југославији било
763 научне установе, од тога 258 самосталних, 34 у саставу академија наука, 352
у саставу високошколских установа и 119 у саставу привредних организација.
Исте године је било 8.747 истраживача, и то 49,1% на техничким, 20,0% на друштвеним, 13,6% биотехничким, 12,7% природним, и 4,6% на медицинским наукама. Број истраживача је увећаван тако да их је у Југославији 1966. било 9.316,
а 1968. године 10.519, од тога 1.257 доктора и 1.093 магистра и специјалиста. Југославија је 1968. имала 6,4 истраживача на 10.000 становника. Докторате је од
1945. до 1965. одбранио 4.171 кандидат, од тога у Београду 1.760, у Новом Саду
90, а у Српској академији наука (до 1956) 65, и то 34,8% из друштвених наука,
20,9% фундаменталних наука, 24,3% у пољопривреди, шумарству и ветерини,
9,7% медицинско-фармацеутским и 10,3% техничким наукама.39

38
39

Jugoslovenski pregled, maj 1962, 223–234; Visoko školstvo 1960–1966, Isto, april 1967, 173–
182; Закључци о развитку високог школства у Србији 1953–1963, Службени гласник СРС,
бр. 17, 30. април 1964, 329–332.
Т. Богавац, Школство у Србији, 162.
Doktorati nauka, Jugoslovenski pregled, decembar 1966, 473–476; Organizacija naučnih
delatnosti, Isto, jun 1967, 281–286; Istraživački kadar, Isto, februar 1970, 73–78; Службени
гласник СРС, бр. 54, 28. децембар 1963, 1094–1095. Исто, бр. 17, 30. април 1964, 329–
332; Исто, бр. 8, 20. фебруар 1965, 122–123; Резолуција о научно-истраживачком раду,
Службени лист СФРЈ, бр. 5, 5. фебруар 1965, 97–99.
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Недостаци и проблеми на свим нивоима образовања и у науци постајали
су крупнији и уочљивији после привредне реформе 1965. године. Зато је у другој половини 60-их мењана и прилагођавана законска регулатива у појединим
областима и мењан начин финансирања. Током 1965. донети су измењени закони о педагошкој служби, дечјим вртићима, основној школи и високом школству,
основан је Савет за високо школство, а крајем године и Републички фонд за образовање, који је добијао средства преко буџета, организација и других прихода и
давао кредите и зајмове за финансирање школа. Новим законом о финансирању
образовања децембра 1966. систем је измењен, уведене су заједнице образовања,
по подручјима за предшколско и основно и областима образовања за средње и
високо школство, састављене од образовних установа, радних и других организација, које су бринуле о раду школа, вези са привредом и друштвеним службама и финансирале рад школа преко фондова у које је улазио посебан допринос
из личног дохотка грађана, део општинског и републичког пореза и дотације
радних организација и грађана. Новом начину финансирања прилагођена је и
научна делатност, а крајем 1968. донет је и нови закон о САНУ којим је регулисана организација, однос са институтима, уведен скуп чланова одељења као самоуправни орган, итд.40 Поред тога, доношене су и бројне препоруке о начину
решавања појединих питања из области образовања.

Потрага за аутентичном „социјалистичком школом“
– спровођење и крах реформе 70-их и 80-их година
Током друге половине 60-их година у државним, партијским, просветним органима и друштвеним и стручним организацијама вршене су темељне
анализе и вођене дискусије о дубљим променама система образовања и васпитања и његовом прилагођавању друштвено-политичким променама и потребама
привреде и друштва. Упорно се трагало за аутентичном „социјалистичком школом“. Појавила су се документа која су давала основе и смернице за даљи преображај школства, као што је „Предлог теза о развоју и усавршавању система
образовања и васпитања у СФРЈ“ с почетка 1968. Ставови су се заснивали на
анализи резултата и критици недостатака у дотадашњем развоју школства, са
акцентом на слабостима у финансирању и односу школе и друштва. Реформом
је требало отклонити недостатке, усавршити и повећати ефикасност свих ступњева школства, извршити „интеграцију образовања у самоуправљање“, обезбедити образовање за све, потпун обухват основном школом и коначно одстранити
„дуализам“ и све изворе социјалних неједнакости из школског система. Већ тада
40

Сто година Просветног савета Србије, 180–204; Службени гласник СРС, бр. 15, 8. април
1965, 353–370; Исто, бр. 22, 29. јул 1965, 769–782; Исто, бр. 53, 25. децембар 1965;
Општи закон о финансијским средствима за образовање и васпитање, Службени лист
СФРЈ, бр. 21, 25. мај 1966, 367–369; Службени гласник СРС; бр. 53, 31. децембар 1966,
938–946; Исто, бр. 1, 4. јануар 1969, 3–6; Novi sistem finansiranja obrazovanja i vaspitanja,
Jugoslovenski pregled, novembar 1966, 417–420; Finansiranje naučnih delatnosti, Isto, januar 1967, 33–37; Finansiranje obrazovanja prema republičkim zakonima, Isto, oktobar 1967,
435–438.
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су се појавили ставови о јединственом типу средње школе у којој би прва фаза
била за све иста, а у завршној би се давали одређени профили или усмеравало
на даље школовање.41
Циљеви реформе су на тим основама прецизније формулисани у Резолуцији Савезне народне скупштине о развоју васпитања и образовања на самоуправној основи марта 1970, а после доношења уставних амандмана и Устава из
1974, још више конкретизовани и прилагођени новим друштвено-политичким
околностима у резолуцији X конгреса СКЈ „Задаци СКЈ у социјалистичком самоуправном преображају васпитања и образовања“, резолуцијама републичких
органа СК (VII конгрес СК Србије) и другим државним и партијским документима током осме деценије. Циљеви и поставке реформе залагали су се за „аутентични југословенски социјалистички систем образовања и васпитања“, а састојали
су се од измене друштвено-економских односа с једне, и система образовања,
с друге стране.
Устав и X конгрес су усмеравали ка „радикалном подруштвљавању“
образовања и „интеграцији са осталим облицима рада ради задовољавања општих интереса“. Ни у ранијим фондовима, нити у заједницама образовања није било превладано етатистичко управљање и финансирање, већ је одлучивано
преко државног механизма и одржавано неефикасно и скупо образовање, које
је третирано као друштвена потрошња. Сада је требало раднике у образовању и
раднике у другим делатностима који користе образовање, „самоуправно удружити“ ради одлучивања о условима рада, планирању кадрова, усавршавању образовања, утврђивању цене образовања, расподели дохотка, стопи доприноса за
образовање, итд. Форма за такво удруживање и „слободну размену рада“ биле
су самоуправне интересне заједнице које су окупљале представнике основних
радних организација и школа, по територијалном или функционалном принципу
(за основно општинска, међуопштинска, покрајинска, републичка заједница, а
за средње, више и високо по гранама и областима привреде и ванпривредних делатности – грађевинарство, пољопривреда, итд). Заједница је имала скупштину
у којој су делегати били подељени на веће радника и веће корисника, извршни
орган, инокосни орган и самоуправну контролу, а била је одговорна скупштини
друштвено-политичке заједнице. Заједница је имала програм рада, обезбеђивала
средства и одлучивала о њиховој расподели. Основна начела повезивања дефинисао је Устав, а спровођење су одређивали закони и самоуправни споразуми.
Сматрано је да се тако изједначава положај образовања са другим делатностима, уклањају посредници између друштва и образовања, а радним људима даје
могућност одлучивања о делу дохотка који се издваја за образовање, кадровској
41

АЈ, СИВ, 130–596–988, Развој образовања 1968; АЈ, ССРНЈ, 142–288, Седнице ССРНЈ
о систему образовања и науке 1968; АЈ, ССРНЈ, 142–287, Предлог теза о развоју и
усавршавању система образовања и васпитања у СФРЈ, 25. јануар 1968; АЈ, ССРНЈ,
142–306, Образовање, наука и култура 1969; АЈ, ЦК СКЈ, Идеолошка комисија, VIII, V-12
(1–2), Састанак у ЦКСКЈ по питању образовања, 25. јун 1968; АЈ, ЦКСКЈ, Комисија за
питања омладине, XXV-k.2/4, Записник са састанка Комисије 19. јануара 1968; АЈ, 319–33,
Друштвени и економски аспекти образовања, Симпозиј Свеучилишта у Загребу, 1968.
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политици, оснивању школа, плану уписа, материјалним условима, програмима
стручних предмета, итд.
Реформом је требало потпуно изменити и систем образовања, коначно
уклонити наслеђени „дуализам“, разликовање физичког и умног рада, продубљивање социјалних разлика, неповезаност, ниску ефикасност, недовољну функционалност васпитно-образовног система, одвојеност школе од друштва и привреде,
диспропорцију између потребних и школованих профила кадрова, хиперпродукцију једних и недостатак других занимања, итд. Требало је коначно решити проблеме који су школство пратили још од 1945. и умањивали његове резултате: неписменост, мрежа и опремљеност школа, број и стручност наставника, обухват
деце школом, понављање и осипање ученика, доступност средње школе, дуго
трајање студија, итд. Наставу је требало модернизовати, прилагодити развоју и
потребама привреде и друштва и „развоју свестране личности“, повезати школу
са радом, увести образовање уз рад и за рад, учинити да се са сваким степеном
школе може наставити школовање или запослити. У складу са брзим напретком
науке и технике захтеван је прелазак на перманентно образовање које би ђаке
спремало да уче током целог живота, ширење општеобразовних садржаја, јединство образовања и васпитања, осавремењавање наставних програма, усавршавање наставника, јачање политехничког и радног, али и друштвено-економског
образовања заснованог на марксизму као основној оријентацији друштва. Зато се
требало оштро супротставити „грађанским рецидивима“, идејама о „неутралној
школи“, вербализму, историцизму, и у настави истаћи марксизам, самоуправни
социјализам, југословенски патриотизам, братство-јединство, итд.42
На тим темељима је током 70-их година изграђиван нови југословенски
систем образовања и васпитања. Реформа је спровођена на нивоу целе земљи – у
Београду је 1974. формирана Међурепубличка и међупокрајинска комисија за
реформу система образовања и васпитања преко које су размењивана искуства
и усаглашавана решења – али темпо, конкретна решења и резултати су били различити. У Србији је већ 1973. донет Закон о предшколском васпитању и образовању и забавишта приближена школском систему. Закон о основном образовању
и васпитању донет је 1974. и њиме су појачани васпитни утицај и марксистичка
усмереност школе и политехничко васпитање. Одређено је да Скупштина Србије
на предлог Просветног савета доноси Јединствене основе основног васпитања
и образовања (донете јуна 1975), да Просветни савет доноси Заједнички план и
програм, а свака школа уноси конкретне допуне.
Кључне промене су се десиле на нивоу средње школе Законом о средњем
образовању и васпитању 1974. Школа се заснивала на марксистичком учењу, радном и политехничком васпитању и требало је да даје опште образовање, знања
42

Резолуција о развоју васпитања и образовања на самоуправној основи, Службени лист
ФНРЈ, бр. 16, 16 април 1970, 557–565; Задаци СКЈ у социјалистичком самоуправном
преображају васпитања и образовања, Резолуција десетог конгреса СКЈ, Београд 1975;
Samoupravne interesne zajenice obrazovanja i vaspitanja, Jugoslovenski pregled, maj 1975,
199–206; Службени гласник СРС, бр. 48, 1974; Т. Богавац, Школство у Србији, 205–
215, 284–319; Исти, Суштина и садржај самоуправног социјалистичког преображаја
образовања и науке, Београд 1978, 5–44.
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за одређену струку, даље образовање и самоуправљање. Укинута је гимназија
и друге врсте средњих школа и уведене су две фазе школовања. Током прве две
године остваривана је Заједничка основа средњег усмереног образовања и васпитања, која је обухватала програмске садржаје опште-културног, друштвеноекономског, природно-научног и производно-техничког подручја. У другој фази,
током треће и четврте године, програмски садржаји су имали усмеравајући карактер за поједина занимања и степене стручности и омогућавали су наставак
школовања на вишим и високим школама. Школа је имала и васпитни утицај
у наставним, практичним и ваннаставним активностима. Заједничке основе је
доносила Скупштина, планове и програме за опште предмете Просветни савет,
а за стручне предмете и праксу школе у сарадњи са самоуправним интересним
заједницама образовања и привредним предузећима, чиме је и програмирање
спуштано „на доле“ и образовање повезивано са „удруженим радом“.
Током друге половине 70-их година, прописи о усмереном образовању су
разрађивани и примењивани. Крајем 1976. донет је Заједнички план и програм
образовно васпитног рада у основној школи, који је уводио основе техничког
васпитања и основе самоуправног социјализма у садржаје историје и географије.
Децембра 1978. донет је нов Закон о основном образовању и васпитању који је
још више наглашавао васпитну улогу школе, ставио разраду заједничког плана
и програма за више разреде у надлежност заједнице образовања, увео описне
оцене за поједине предмете, итд. Новембра 1976. донете су и Заједничке основе средњег усмереног образовања, којим су уведени основи марксизма и самоуправног социјализма и основи технике и производње, утврђен однос појединих
наставних садржаја, редовне, изборне и практичне наставе и других активности.
Маја 1977. донет је план и програм рада заједничке основе усмереног образовања. Основа друге фазе усмереног образовања је донета априла 1978. Предмети
су били подељени у општеобразовне, општестручне и ужестручне. Маја 1979.
донет је план и програм за другу фазу усмереног образовања, а јула 1979. нови
Закон о средњем усмереном образовању и васпитању који је потврдио вишеслојност средње школе, повезаност са „удруженим радом“, заснованост на марксизму,
укинуо завршни испит, итд. Убрзо су донети просторни нормативи, правилници
о стручној спреми особља на свим степенима школства, а по Закону о уџбеницима за основно и средње образовање (1973, 1978) израђивани су нови уџбеници
и вођена брига о њиховом „идејном нивоу“. Друштвеним договором су класификована занимања и уведено је осам степена стручне спреме (и два споредна), од
најпростијих послова до доктората. Сваки разред је давао могућност наставка
школовања и одређен степен стручности за запослење са могућношћу специјализације. Реформа је спровођена постепено, различитом брзином и редоследом.
Почела је 1975. експериментално у Војводини у средњем образовању, а у Србији
у основном. Почетком 80-их година први ученици су завршавали школовање по
новим прописима о усмереном образовању.43
43

Сто година Просветног савета Србије, 204–246; Т. Богавац, Школство у Србији, 319–
324; Исти, Суштина и садржај..., , 41–93; Srednje vaspitanje i obrazovanje, Jugoslovenski
pregled, sv. 4, 1986, 193–210; Promene u sistemu vaspitanja i obrazovanja, Isto, br. 9–10,
1990, 231–244.
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Током 80-их година правна регулатива на свим нивоима школства је
мењана и усавршавана, доношени су планови и програми, утврђивана стручна
звања и образовни профили, да би априла 1986. Законом о усмереном образовању и васпитању били детаљно прецизирани циљеви и задаци система усмереног образовања, оснивање образовних организација, услови уписа и начин
стицања појединих степена стручне спреме, састав и надлежности републичке
и међуопштинских самоуправних интересних заједница усмереног образовања,
одређивање образовних профила, доношење плана уписа и наставних планова
и програма, звања и избор наставника и сарадника, права и начин оцењивања
ученика, учешће представника друштвене заједнице родитеља и студената у самоуправљању, итд.44
Прилагођавање новом систему образовања вршено је и у области високог школства и науке. На X конгресу СКЈ донета је резолуција о Задацима СКЈ у
развоју науке у којој су критиковани неповезаност науке са „удруженим радом“,
недовољна заснованост на друштвеним потребама и одсуство „класно-марксистичке оријентације“. Недостатке је требало отклонити јачањем самоуправљања
и повезивањем са производњом преко интересних заједница и самих привредних организација.45 Од 1975. радило се на уклапању високог школства у нови
систем усмереног образовања, јачању веза са привредом, прилагођавању планова и програма и профила стручњака потребама друштва, ширењу самоуправљања у високошколским установама. То је крајем 70-их и почетком 80-их година
постизано допуњавањем и усавршавањем Закона о високом школству и низом
правних прописа о упису на факултете, наставном особљу, уџбеницима, стручним звањима, итд. Детаљне смернице су дате у Резолуцији о социјалистичком
самоуправном преображају вишег и високог образовања и васпитања јула 1983,
а примењене у Закону о усмереном образовању и васпитању априла 1986, који
је више и високе школе, односно стицање стручне спреме од VI до VIII степена,
уклопио у целовити систем усмереног образовања, повезао са удруженим радом
и потребама друштва за кадровима преко Републичке самоуправне заједнице
образовања и засновао на „марксистичком погледу на свет и на тековинама социјалистичке револуције“.46
Радикална реформа школског система крајем 70-их година представљала
је прилику да се створи и компактнији просветни систем на југословенском нивоу. То је била стална тежња југословенских власти,47 али надлежности у сфери
44
45
46
47

Закон о усмереном образовању и васпитању, Службени гласник СРС, бр. 14, 18. април
1986, 1029–1065.
Т. Богавац, Суштина и садржај..., 23–29, 37–40, 83–93; Задаци СКЈ у развоју науке,
Београд 1975.
Службени гласник СРС, бр. 2, јануар 1979, 49–59; Исто, бр. 31, 21. јул 1983, 1580–1590;
Исто, бр. 14, 18. април 1986, 1029–1065.
Југословенство и заједништво у настави је било важан циљ, али и велики проблем комунистичке власти још од првих послератних година. Братство и јединство је било темељ
нове заједнице и требало га је систематски неговати и развијати кроз школски систем, уз
сузбијање свих врста национализама и шовинизама. Уочи сукоба са Информбироом 1948,
руководиоци Агитпропа су захтевали да се омладина васпитава у југословенском духу, да
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просвете су већ дуго припадале републикама и покрајинама, тако да су разлике
у системима, плановима и програмима, упису, режиму и трајању образовања биле веома велике. Упркос ставу X конгреса СКЈ да републике и покрајине треба
да сарађују у питањима од заједничког интереса, усклађују нормативна решења
и изграде систем на јединственој основи, реформски прописи су у федералним
јединицама доношени без већег договарања и усаглашавања, а поменута Међурепубличка комисија није имала већих успеха у раду. Рад на реформи није био
усклађен, примена основних принципа је била различита, разлике су увећаване
на свим нивоима школства, при изради уџбеника није било скоро никакве сарадње (једини заједнички уџбеник за све републике и покрајине био је уџбеник за
општенародну одбрану).
Значајан покушај да се у Југославији постигне неопходан степен јединства у овим областима представљао je Договор република и аутономних покрајина о заједничким основама система васпитања и образовања закључен у марту
1981. Договором су утврђени заједнички ставови о друштвеној улози васпитања
и образовања заједнички основни елементи васпитања и образовања за целу Југославију и обавезе учесника у остваривању Договора. Заједнички циљеви су
били пре свега идеолошки: „веза са удруженим радом, васпитање свестране социјалистичке личности, систематско марксистичко усмеравање, неговање социјалистичких самоуправних односа, осећања равноправности и заједништва југословенских народа, братства и јединства, спремности за општенародну одбрану,
неговање традиција НОБ и социјалистичке револуције, васпитавање у духу социјалистичког хуманизма, обогаћивању човека културним етичким, естетским
другим социјалистичким вредностима“, итд. 48
Од 1980. до 1987. републике и покрајине су склопиле десетак друштвених договора и споразума о заједничком раду у области васпитања и образовања,
чије је остваривање пратио Савезни координациони одбор СИВ-а. Поред тога,
радило се и на утврђивању „заједничких програмских језгара“ за целу Југославију, пре свега за основно, а потом и за средње усмерено образовање. Међутим,
ови напори нису дали видљивије резултате. Већ на самом почетку, 1982–1983.
године, словеначки књижевници, а потом и партијски врх, пружили су снажан

48

се избегне национализам у школама и посвети пажња писању уџбеника из националних
предмета, итд. На истим питањима је инсистирано и током 50-их година, да би крајем
те деценије Општим законом о школству темељно децентрализовано управљање просветом, већина надлежности пренета са федерације на република, а остављена могућност
координације и сарадње. На VIII конгресу СКЈ 1964, када је први пут после рата отворено национално питање, критиковане тежње ка унитаризму и централизму, али и републичком сепаратизму, врх партије је иступио и против тежњи ка униформности у култури
и образовању, али и против затварања у националне оквире. Каснији развој прилика у
Југославији све више је погодовао удаљавању и повећању разлика међу републикама,
али и покрајинама, и у области образовања. АЈ, ЦК СКЈ, 507, VIII/II/4-d-(1–27), 2. март
1948; VIII kongres SKJ, Jugoslavija 1918–1988, tematska zbirka dokumenata, priredili Branko
Petranović i Momčilo Zečević, Beograd 1988, 1096–1097.
Sistem obrazovanja i vaspitanja, Jugoslovenski pregled, novembar 1973, 373; Dogovor republika i autonomnih pokrajina o zajedničkim osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, Isto,
jun 1981, 277–282.
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отпор увођењу заједничког образовног језгра за средње школе у Југославији,
сматрајући да се угрожава њихов матерњи језик и национална култура и прети
асимилацијом.49 Током деценије општи друштвени, политички, економски и културни услови у земљи све мање су одговарали јачању заједништва у образовању,
које је наилазило на оштре критике, повлачило се пред разликама и делило судбину државе и друштва.50
Судбину државе и друштва крајем 80-их година делио је и читав образовни систем замишљен и заснован средином 70-их. Држава је западала у све дубљу
политичку и економску кризу, друштвено-политички систем се урушавао и увођен је вишепартијски систем. У таквим условима дошло је до измена у систему
образовања на свим нивоима и у свим републикама, пре свега у Србији. Предшколском васпитању је посвећена већа пажња, али и даље је остало необавезно
(обухват деце је био од 3% на Косову до 45% у Словенији). Основно школство је
остало бесплатно и обавезно од 7. до 15. године, засновано на разредној настави
до 4. и предметној до 8. разреда. Измене су вршене пре свега у извођењу и садржају наставе, тако што је требало модернизовати и индивидуализовати наставу, растеретити програме, већу пажњу посветити развоју креативног мишљења
и самосталног рада деце, образовати „слободну креативну личност“, спремати
ученике за живот у „плуралистичком друштву“, а нагласак ставити на заштиту
животне средине, информатику и стране језике.51
Веће промене су извршене у систему усмереног образовања. Средином
деценије је покушавано да се систем усаврши, да се отклоне бројне слабости
(исувише уски образовни профили, уситњеност, неприлагођеност и тежина
програма, касно опредељивање за професију, итд). Закључено је да јединствена средња школа није остварила основни задатак – истовремена припрема за
рад и наставак школовања на високим школама. Зато су 1987/88. уведене измене којима се прешло на раније професионално усмеравање, паралелно опште и
стручно образовање од првог разреда (практично укидање две фазе усмереног
образовања), смањен је број образовних профила спајањем сродних занимања,
итд. До кључних промена је дошло 1990/91. године када је у Србији коначно напуштен концепт средњег усмереног образовања и јединствене средње школе.
Уведена је диференцијација на гимназије, стручне школе за квалификоване раднике (III степен) и стручне школе за техничаре (IV степен). Гимназије су биле
селективне, примале 25–30% основношколаца и без обзира на тип упућивале на
наставак школовања на свим факултетима. И ученици средњих стручних школа
IV степена могли су да наставе школовање на одређеним факултетима. Уведен
49
50

51

Jasna Dragović-Soso, „Spasioci nacije“. Intelektualna opozicija Srbije i oživljavanje nacionalizma, Beograd 2004, 245–247.
Zajednički programski sadržaji osnovnog vaspitanja i obrazovanja, Jugoslovenski pregled,
jun 1984, 237–246; Ostvarivanje jedinstva i zajedništva u politici i sistemu vaspitanja i
obrazovanja, Isto, sv. 5, 1986, 269–276; Sprovođenje društvenih dogovora i dogovora republika i autonomnih pokrajina u oblasti obrazovanja, Isto, sv. 10, 1987, 455–458; Zajedničko i
različito u sistemu i politici vaspitanja i obrazovanja republika i autonomnih pokrajina, Isto,
sv. 4–5, 1988, 209–220.
Promene u sistemu vaspitanja i obrazovanja, Jugoslovenski pregled, br. 9–10, 1990, 231–234.
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је квалификациони испит за упис у све школе IV степена и матурски испит на
крају школовања. И даље је смањиван број профила, мењани су и прилагођавани планови и програми, у опште образовање су уврштена два страна језика у
гимназијама, факултативно учење страних језика и информатика и рачунарство.
Поред тога, извршено је деидеологизовање циљева и задатака васпитања и образовања и уместо ранијих захтева за стварање „марксистичког погледа на свет“,
преузетих из партијских резолуција, од школе је захтевано стварање „научног
погледа на свет“. Омогућено је отварање приватних школа, давана већа аутономија школама и факултетима у креирању планова и програма, понуђено више
изборних предмета, тражена модернизација образовања, индивидуализација и
диференцијација наставе, поштовање ученикове личности, поклањање веће пажње талентима, итд.52
До измена је дошло и у високошколском систему. Уведен је квалификациони испит за упис, пооштрен режим студија и дата већа аутономија факултетима у
области наставе и режима студија. Затражено је веће улагање у материјалну базу
универзитета и у стипендирање и кредитирање студената, посебно талентованих,
повезивање са привредом, побољшавање могућности запошљавања, рационализација високошколске мреже укидањем установа које нису испуњавале услове,
подизање квалитета наставе, подмлађивање наставног кадра, превладавање традиционалног и увођење индивидуалног рада са студентима, итд. Вршена је и измена планова и програма, растерећење од сувишних садржаја и ослобађање од
„идеологизације и политичке пропаганде“; из планова су изостављени основи
марксизма, а уведени филозофија, социологија, логика и информатика и заштита
животне средине. У време увођења вишестраначја и атмосфера на универзитету
је мењана, а почетком 1990. донет је Закон о универзитету којим је високо школство издвојено из система усмереног образовања, који је потом и укинут.53
И систем финансирања образовања је рационализован, тако што је основно образовање финансирано из доприноса (пореза) из личних доходака запослених, а средње и више из доприноса из дохотка предузећа, установа и грађана
самосталних занимања. Омогућено је да поједине стручне и више школе и факултети имају додатне приходе на основу уговора са предузећима о изради истраживачких пројеката (понегде досезало 40% укупних средстава), а факултети
и из школарина које су плаћали ванредни студенти.54

Стање 80-их година – резултати развоја
На крају 80-их година, у време кулминације економске кризе, слома социјалистичког система и приближавања распада југословенске државе, образовни систем се осим са променама суочавао и са бројним, углавном дуготрајним
тешкоћама. Током 80-их година издвајања за образовање су константно опадала
52
53
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Isto, 236–237.
Isto, 237–241; Закон о универзитету, Службени гласник СРС, бр. 5, 26. јануар 1990,
172–174.
Promene u sistemu vaspitanja i obrazovanja, Jugoslovenski pregled, br. 9–10, 1990, 243.
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и захватала око 4% националног дохотка (више од пола за основно школство).
Недовољна финансијска средства и непланско екстензивно ширење школске
мреже су доводили до слабе опремљености школа и несавременог нивоа наставе. Квалификациона структура запосленог становништва је била незадовољавајућа, највише их је било са средњом, а доста без школе. Поред тога, могућности
за запошљавање младих су биле све мање, тако да је превише средњошколаца
уписивало факултет. И поред пооштравања услова за упис, број студената је и
даље био превелик, а ефикасност студирања ниска – ни петина уписаних није
завршавала студије на време. Структура студената по групама наука је и даље
била неповољна, превише младих је студирало друштвене науке, а недовољно
природне и техничке, што је још више отежавало запошљавање. Економска криза је крајем деценије довела и до честих штрајкова наставног особља.55
Ипак, поред честих системских и идеолошких промена, прилагођавања друштвено-политичким приликама, константне кризе и бројних тешкоћа и
неравномерности, развој просвете и науке у Југославији је до 80-их година дао
значајне резултате који се могу сагледати у контексту вишедеценијског послератног развоја, у разним областима и по различитим параметрима, од пораста
писмености и нивоа школске спреме, до броја доктора наука.
Према попису из 1981. у Југославији је било 9,5% неписменог становништва изнад 10 година (1,8 милиона). И даље је највише неписмених било
међу женама, у селима и међу старијим становништвом. У Србији је проценат
неписмених износио 10,9%, у Србији без покрајина 11,1%, Војводини 5,8%, а
на Космету 17,6% (у Словенији 0,8%, Хрватској 5,6%, а БиХ 14,5%). У Југославији је проценат неписмених жена био 14,7%, у Србији без покрајина 17,9%,
Војводини 8,3%, а Космету 26,4%. Међу неписменим становништвом било је
13,9% становника села, а 4,4% становника градова. Половина свих неписмених
у земљи имало је преко 50 година, а неписмених узраста 10–19 година је било
1,1% (39.696), а 20–29 1,6%, што је био резултат ширења основне школе. Међутим, било је јасно да је степен функционалне и трајне писмености доста нижи.
Према попису из 1981. 17,3% становника није имало ни четири разреда основне
школе, што је сматрано минимумом за трајну писменост. Лица са мање од четири разреда школе било је 18,7% на територији уже Србије, 12,8% у Војводини, а
27,8% на Космету (у Словенији 3,6%, а БиХ 25,2%). У Србији је било три пута
више функционално неписмених жена, а на Космету их је било око 40%. Међу
запосленима је било 0,9% неписмених, а 2,8% лица са мање од четири разреда
школе, и то претежно у старијој популацији и највише у пољопривреди. Међу
запосленима у ужој Србији је било 0,7% неписмених и 2,1% без школе, у Војводини 1,4% и 3,8%, а на Космету 3,0% и 5,1%.56
Ширење основног школства довело је до смањења процента становништва без потпуног основног образовања. Од 1971. до 1981. број таквих лица смањен је за 20%, са 62,% на 44,3%. Тако је 1981. по први пут број становника са
потпуним школовањем, превазишао број лица без или са непотпуном школом.
55
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Без потпуне основне школе у ужој Србији је било 48,6%, у Војводини 35,1% и
на Косову 45,0% становника. Проценат непотпуно школованих лица је био доста већи међу женама и старијим становништвом (више од пола старијих од 45
година). Према попису из 1981. године 55,3% одраслих становника Југославије
имало је потпуну школску спрему, што је било 40% више него 1971. У Србији без
покрајина је проценат школованих био 51,3%, у Војводини 64,0%, а на Космету
54,9% (у Словенији 73,0%). У СФРЈ проценат лица са осмогодишњом основном
школом био је 24,4%, у ужој Србији 19.8%, Војводини 32,2% и Космету 34,5%.
Средњу школску спрему је 1981. године имало 25,7% становника Југославије,
25,1% уже Србије, 27,5% Војводине и 17,3% Космета. Већину средњеобразованих су чинили мушкарци и градско становништво. Реформа школства и увођење средњег усмереног образовања је још било у току (1980/81. тек 60% ученика
средњих школа било обухваћено реформом), тако да су лица са средњом школом
имала диплому школе за раднике (51,3%), школе за стручни кадар (35,3%) или
гимназије (13,4). Више и високо образовање 1981. године имало је 5,6% становника Југославије, 6,4% уже Србије, 5,2% Војводине и 3,3% Космета. Овај ступањ
образовања је имало 7,3% мушког и 4,1% женског становништва Југославије, док
је тај однос у ужој Србији био 8,3% : 4,7%, Војводини 6,5% : 4,7%, а Космету
5,0% : 1,5%. Од свих високошколованих 87% живело је у градовима, где је чинило 10% становништва. Највише високошколованих је имало диплому више педагошке школе (33,0%) и факултета друштвених наука (42,9%, а на Космету чак
62,1%). Анализа структуре становништва по школованости је, поред напретка,
показивала велики удео нешколованог становништва, неуједначен територијални размештај и неповољну структуру школованих према струкама.57
Побољшању образовне структуре становништва допринело је ширење
школске мреже на свим нивоима и напори на остварењу друштвених циљева
о демократизацији школства, обухвату деце школом и побољшању квалитета
и успеха наставе. Средином 80-их година (1985) у Југославији је било 12.215
основних школа, са 2.823.951 ученика (48,1% девојчица) и 134.884 наставника.
Те године обухват деце основном школом износио је 98%, а основну школу је
завршило 312.319 ученика. У Србији је 1985. било 4.635 основних школа, са
1.155.921 учеником, 56.165 наставника и 123.915 ученика који су завршили школу. На Космету је тада било 938 школа, са 340.206 ученика, 14.368 наставника
и 33.141 учеником који су завршили школу (двоструко више него 1970). Средином 80-их година око 95% основношколаца је успешно завршавало школу, а
88% је уписивало средње усмерено образовање које је давало спрему за око 300
занимања и могућност наставка школовања. Док је 1955. средњу школу у Југославији имало само 20% општина, 80-их година само 9,8% општина није имало
неки део средње усмерене школе, што говори о напретку (мада треба поменути
и погоршање услова, недостатак наставника и пад квалитета који су пратили тако брз развој). У Југославији је 1985. било 1.283 средње школе, са 938.218 ученика (47,4% ученица) и 62.643 наставника. Од почетка 80-их средњу школу је
годишње завршавало око 250.000 ученика. У Србији је 1985. било 532 школе,
57

Školovanost stanovništva, Jugoslovenski pregled, sv. 2, 1986, 57–64.
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са 355.134 ученика и 25.911 наставника, а школу је од почетка деценије завршавало преко 100.000 ученика годишње. Од тога је на Космету било 105 школа, са
82.956 ученика, 4.384 наставника и око 20.000 свршених средњошколаца годишње (двоструко више него 1975).58
Нарочито брз развој је остварен у области високог образовања, у којем је
Југославија 80-их година била међу првим земљама Европе и света. У Југославији
је 1985. било 19 универзитета и 330 факултета и виших школа и 25.629 наставника, од чега 4.280 редовних и 2.655 ванредних професора. Школске 1984/85. уписано је 359.175 студената, од чега 163.007 или 45,3% жена (1955. године 31,0%,
1965. – 33,5%, 1975. – 39,9%, 1980. – 45,4%). Број установа и студената је због
нерационалног раста током 80-их година смањиван, тако да је број установа са
358 године 1981. смањен на 322 – 1987, а студената са рекордних 447.808 године
1979. смањен на 339.577 или 144 на 10.000 становника 1988/89. Ипак, 1987/88.
на факултет се уписало 27,5% средњошколаца (34,0% у ужој Србији), а 1988/89,
29,6%. Временом је структура по научним областима побољшавана, мада су и даље преовладавали студенти друштвених наука. И број дипломираних студената
је током 80-их година смањен, тако да је 1980. на свим вишим и високим школама у земљи дипломирало 56.370 студената, 1985. – 51.477, а 1987. – 48.417. Међу дипломцима је 1980. било 44,6% жена, 1985. – 49,1%, а 1987. – 49,7% (31,9%
– 1950. године, 31,1% – 1960, 38,7% – 1970). У Југославији је од 1945. до 1985.
вишу школу завршило 521.301, а високу 621.143 лица.59
И високо школство по појединим републикама и покрајинама је почетком
80-их квантитативно било на врхунцу, да би током деценије било рационализовано. Број високошколских установа у СР Србији у 1980. години износио 146,
а 1987. године 141; од тога је у ужој Србији број установа са 99 смањен на 96,
у Војводини са 30 на 25, док је на Косову повећан са 17 на 20. Број наставника
је у истом периоду у СР Србији повећан са 11.515 на 11.580, при чему је у ужој
Србији смањен са 8.272 на 7.359, у Војводини повећан са 1.939 на 2.225, а на
Косову са 1.304 на 1.996. (за 53%). У СР Србији највише студената било је уписано 1979. године – 224.901, од чега је у ужој Србији било 134.170, у Војводини
43.296, а на Косову 47.426, да би 1987. тај број спао на 166.123 студената у СР
Србији, 100.437 у ужој, 27.790 у Војводини и 37.896 на Косову. За 20 година, од
1967. до 1987, број студената у Југославији се увећао за 1,6 пута, у ужој Србији
за 1,3, у Војводини за 1,7, а на Косову за 4,3 пута. Број студената на Косову је од
1973. био већи од броја студената у Словенији. У СР Србији је 1980. дипломирало 23.570 студената, од чега 16.256 у ужој Србији, 4.108 у Војводини, а 3.206 на
58
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Р. Пејић, н. д., 590–592; Srednje vaspitanje i obrazovanje, Jugoslovenski pregled, sv. 4,
1986, 207–210; Promene u sistemu vaspitanja i obrazovanja, Isto, br. 9–10, 1990, 231–244;
Jugoslavija 1918–1988, statistički godišnjak, 354–362. Током 80-их година побољшано је
и предшколско васпитање, специјално и уметничко школство, образовање националних
мањина, наставника, одраслих, итд. Види: Jugoslovenski pregled, jun 1985, 211–216; Isto,
br. 8, 1987, 419–428; Isto, br. 4, 1989, 149–162.
Promene u sistemu vaspitanja i obrazovanja, Jugoslovenski pregled, br. 9–10, 1990, 238;
Jugoslavija 1918–1988, statistički godišnjak, 363; Р. Пејић, н. д., 592.
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Косову, док је 1987. дипломирало 21.323 студената, од чега 14.642 у ужој Србији, 3.431 у Војводини, а 3.250 на Косову.60
Највећа високошколска установа у земљи, Београдски универзитет, 1988.
славила је 150 година постојања (од оснивања Лицеја 1838. године), са 24 факултета, 56.000 студената, 4.200 наставно-научних и 2.700 научно-истраживачких
радника. На Универзитету је до тада дипломирало 210.000 студената, академски
степен магистра стекло око 10.000, а докторирало 6.743 кандидата. Сарадници
Универзитета су током 80-их година објављивали 3.000–5.000 радова годишње.
Годишње је добијано по 5.000 нових страних књига и по 2.000 бројева страних
часописа. Развијана је сарадња са свим југословенским универзитетима, а постојали су и уговори о сарадњи са око 40 универзитета у иностранству.61
У образовању је 1982. било ангажовано 25% укупног становништва Југославије, 4,2 милиона ученика и студената и 224.000 наставника, и запослено
5,1% од укупног броја запослених. Удео ученика основних школа у укупном становништву пао је са 15,2% – 1965. године на 12,4% – 1983, док је удео средњошколаца порастао са 3,2% – 1965. на 4,2% – 1983, а студената са 1,0% – 1965. на
1,2% – 1983. године. Ученици и студенти су чинили 20% укупног становништва,
што је било више него у неким развијеним земљама. 62
У Југославији је од 1945. до 1982. године одбрањено 13.128 доктората
(до 1987. 17.806), од чега 21% из природно-математичких, 13,5% техничких,
20,7% медицинских, 15,2% пољопривредних, 20,4% друштвених и 9,1% хуманистичких наука. Међу њима је било 2.497 или 19,0% жена (највише у природним
и медицинским. а најмање у техничким наукама). Број одбрањених доктората
је временом растао, тако да је у периоду 1970–74. одбрањено 2.120, а 1980–84,
двоструко више – 4.452 доктората. Године 1981. 6,2% доктора је радило у привреди а 93,8% ван привреде (највише у образовању и култури 60,5%, а у науци
17,0%). У Србији је до 1987. одбрањено 8.664 доктората. У СФРЈ је 1981. било
26,2 доктора на 1.000 дипломираних и 66,0 доктора на 100 магистара. Звање магистра је од 1962. до 1983. стекло 22.328 (30% друштвене, 37% медицинске, 20.
техничке, 19% природне), а специјалисте 2.187 лица (37% медицинске 23% пољопривредне, 14% хуманистичке науке). Од укупног броја 25,2% су биле жене.
Године 1981. било је 69,7 магистара и 9,3 специјалиста на 1.000 дипломираних,
чинили су 0,2% од запослених и 3,4% од запослених са високом спремом (у привреди 0,06%, а ван привреде 0,9%). До 1987. у СФРЈ је магистрирало 30.027, а
специјализирало 3.065, а у Србији 13.625 и 2. 482 лица.63
И развој научно-истраживачког рада до 80-их година се може квантитативно изразити кроз број научних установа, радника и истраживачких пројеката.
У СФРЈ је почетком 80-их било 8 академија наука: поред академија у Београду,
Загребу и Љубљани, после рата су основана научна друштва, а потом и академи60
61
62
63

Jugoslavija 1918–1988, statistički godišnjak, 364–366.
150 година Универзитета у Београду, Београд 1989, 14.
Rashodi obrazovanja, Jugoslovenski pregled, sv. 1, 1986, 31–34.
Doktorati nauka 1945–1982, Jugoslovenski pregled, april 1984, 151–158. Postdiplomske
studije, Isto, oktobar 1984, 385–390; Jugoslavija 1918–1988, statistički godišnjak, 367.
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је наука и уметности у свим републикама и покрајинама (у БиХ 1966, Македонији 1967, Црној Гори 1976, Косову 1978. и Војводини 1979). Академије су биле
„самоуправне и самосталне организације“, сличне организације и активности,
али различитог капацитета. Академије су узајамно сарађивале преко Савета академија наука и уметности, а поред тога и са универзитетима и академијама у
иностранству.64
У СФРЈ је 1980. било 825 научно-истраживачких организација (193 за
друштвене науке), од чега 479 самосталних, 258 при високим школама и 88 у
оквиру привредних и других организација. У њима је радило укупно 58.708 радника, од чега 23.164 научних радника истраживача, а реализовано је 18.407 истраживачких радова (3.588 фундаментална, 10.463 примењена, 4.362 развојна).
Број организација је 1987. порастао на 898, истраживача на 32.633, а завршених
радова на 22.839. У ужој Србији је 1980. било 279 организација, 7.195 истраживача и 2.442 завршена рада, у Војводини 69 организација, 1.712 истраживача и
857 радова, а на Косову 27 организација, 409 истраживача и 231 истраживачки
рад. Од 1974. финансирање је вршено преко самоуправне интересне заједнице
науке, закључивањем уговора о научним пројектима са заједницом или са заинтересованим организацијама, мада је 1980. године 45,3% прихода долазило преко
заједнице, а само 1,9% од привредних организација.65
Стање образовања и науке у социјалистичкој Југославији при крају њеног постојања било је резултат објективних друштвено-политичких, економских,
привредних и културних околности током девете деценије 20. века, правилних
и погрешних вишедеценијских настојања и напора државних и партијских власти и друштвених и стручних органа и организација после Другог светског рата
на побољшању и усавршавању система школства и научно-истраживачког рада
и превазилажењу тешког наслеђа, разлика, неравномерности и проблема у степену економске развијености, покривености школском мрежом и писмености
и школованости становништва југословенске државе и појединих њених делова. Упркос спорости, тешкоћама, идеолошким застрањивањима и лутањима, од
1945. пређен је велики пут и остварен значајан напредак, на нивоу целе земље,
а нарочито у срединама чије је полазиште било веома ниско, а услови за развој
изразито неповољни.

64
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Akademije nauka i umetnosti, Jugoslovenski pregled, decembar 1981, 449–464. Академије је
повезивала и чињеница да је Јосип Броз Тито био почасни члан свих сем Војвођанске.
Društvene i humanističke nauke, Jugoslovenski pregled, septembar 1982, 313–320; Jugoslavija 1918–1988, statistički godišnjak, 373–375.
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EDUCATION AND SCIENCE IN SERBIA
AND YUGOSLAVIA 1945–1990
Summary
The state in education and science of socialist Yugoslavia by the end of its existence was a result of the objective social, political, economic and cultural circumstances
of the end of the 20th century, but also of the decades long attempts of the state and party,
as well as the expert groups and organizations to improve the system of schooling after
the Second World War and to overcome a heavy burden of differences, unevenness in economical development, deficiencies in the territorial coverage of schooling, and illiteracy
levels in the population of Yugoslav state and its parts. Despite slow pace, difficulties and
ideological dead-ends, a long way was crossed since 1945, and significant improvement
was visible at the level of entire country, and particularly in the parts whose starting point
was very low and developmental conditions visibly unfavorable.
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ОД БОРБЕ ПРОТИВ БОЛЕСТИ ДО БОРБЕ
ЗА ОЧУВАЊЕ РАСЕ*
Биополитичка димензија (не)довршене модернизације
српског и југословенског друштва
АПСТРАКТ: Рад је посвећен биополитичким особеностима модернизације
српског и југословенског друштва. Кроз анализу развоја здравствене заштите у Србији и Југославији прати се милитаризација медицинског дискурса у
борби против заразних болести. Епидемија пегавца из 1914–15. идентификује се као трауматско искуство које је утицало на токове институционализације здравствене заштите држави и покушаје њене инструментализује у сврхе очувања расне чистоте. Продор еугеничке мисли у медицински и
политички говор прати се кроз текстове међуратног периода ка њиховом
ратном и послератном исходишту.

Са нестанком нацистичког „новог европског поретка“ скрхани су и бројни културни трендови који су карактерисали међуратни период. Једна од таквих
готово заборављених научних „слепих улица“ била је и еугеника, учење о расној
хигијени, које се још током 19. века обликовало на граници антропологије и медицине. Страхоте које су исходиле из спровођења еугеничких начела, од рестриктивног породичног законодавства до масовних истребљења, учиниле су да и само
помињање њеног имена у послератном периоду буди нелагоду. Било је потребно
да Мишел Фуко и Ђорђо Агамбен својим концептом биополитике подсете да су
у овом периоду модернизације националне државе, упоредо са проширивањем
система здравствене и социјалне заштите, настојале да рационализују управу
увећавајући сопствени „биолошки капитал“, стимулишући расне особине које
су деловале пожељно и сузбијајући оне које су оцењене дегенеративним.1 Овај
*

1

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
Мишел Фуко, Треба бранити друштво, Нови Сад 1998, 290–319; Мишел Фуко, Рађање
биополитике, Нови Сад 2005, 431–440. Giorgio Agamben, Homo Sacer. Sovereign Power
and Bare Life, Stanford 1998, 76–117.
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расни заокрет није мимоишао ни Србију ни Југославију, чија је интелектуална
елита умногоме била инспирисана могућношћу употребе медицине зарад корените здравствене, социјалне, па и националне, културне и политичке трансформације заосталог друштва.2 Дилеме те елите, као и околности у којима се овај
модернизацијски тренд преплитао са трауматичним искуством Првог светског
рата и напетостима које су пратиле стварање и развој југословенске државе, предмет су овог рада који настоји да лоцира међаше на дугом путу од побољшавања
здравствених услова становништва до суровог социјалног инжењеринга.

Милитаризација медицинског дискурса у Србији
Чувена опаска Вука Караџића да „код Срба, кад се које разболи, слабо
траже лекара, него попа или калуђера да му чита молитву малу или велику“, не
говори толико о религиозности његових савременика колико о одсуству организоване медицинске заштите у Србији његовог времена и очајању њених становника.
У њој је кратак век срећних да уопште преживе порођај био изложен насртајима
куге, шарлаха, дифтерије, тифуса, колере, трахоме, маларије, великог кашља, дизентерије, сифилиса, заушки или арапских богиња. Здравствена заштита је била
сведена на самоуке исцелитеље и надрилекаре, уз понеког доктора залуталог из
Аустријског или Отоманског царства. Хронично рђаво стање погоршавано је
периодичним епидемијама које, попут харања куге 1814–16, обележавају сам
настанак српске устаничке државе. У првим болницама у Србији, основаним у
Шапцу (1826), Градишту (1832), Свилајнцу (1832) и Пожаревцу (1833), радили су
доктори из иностранства, често из Војводине. Сувише малобројни да одлучније
утичу на стање, они су ипак утицали на обликовање спознаје о његовој поразности. „У ово време“, примећује др Владимир Станојевић, „у Србији почиње излазити на видело дотле непознато право стање здравља и здравствених прилика у
народу. Оно је било веома тешко“.3
Трагедија болести тако излази из приватне сфере и постаје предмет интересовања државе у настајању, пре свега у контексту изградње њених оружаних снага. Да очува и прошири стечену аутономију, Милошева Србија је требала
јаку војску, а јака војска здраве регруте. Тако се прве војно-санитетске мере се
утркују са болестима: Попечитељство војених дела 1835. задужује се „старати
о средствима, којима би се здравље војника одржало, и о болницама и о другима за војску полезнима заведенијима“.4 Исте године Србију погађа епидемија
2

3
4

Расизмом у Европи бавио се: Dordž Mos, Istorija rasizma u Evropi, Beograd 2005. Медицинском операционализацијом овог концепта у Средњој и Источној Европи баве се прилози
у: Marius Turda, Paul J.Weindling (prir.), Blood and Homeland, Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeastern Europe 1900–1914, Budapest 2007, а у Југоисточној Европи
Милан Кољанин: „Расна револуција“ на европском југоистоку 1920–1941, Историја 20.
века, 2007/2, 59–73.
Владимир Станојевић, Историја српског војног санитета, Београд 1992, 28.
В. Станојевић, н. д., 35. О лошем здравственом стању у оновременим српским касарнама:
Горан Чукић, Масовно оболевање у неким касарнама Србије од 1836. до 1864, Тимочки
медицински гласник, год. 27, 1–4/2002. О улози војног санитета: Обнављање српске
државности и основање војног санитета, у: Бранислав Поповић и други (прир.), Војни
санитет у српском народу, Београд 1988, 23–35.
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колере. Војне болнице се оснивају у Крагујевцу, Београду и Пожаревцу 1836,
таман пред избијање куге 1837. Уводи се регрутација уз оцену војне способности, а алармантни извештаји првих регрутних комисија утичу на убрзавање институционализације здравствене заштите. Стварају се локални шпитаљски фондови и оснивају нове болнице.5 Ова мрежа је обједињена тек 1881. настанком
Централног санитетског фонда, који постаје важан инструмент централизације
здравствене заштите и стварања мреже болница, а тиме и темељног предуслова
за систематско сузбијање болести.
Здравствени систем је тако у Србији настајао у духу перманентне мобилизације са једне стране против болести, а са друге против непријатеља. „У
неразвијеном здравству какво је Србија имала, готово сви лекари у рату су у војничким униформама, а збрињавање рањеника и лечење болесника ... постаје им
једини садржај и смисао струке и живота.“6 Ратови 1876–77. и 1885. утицали су
и на лекарско схватање сопственог позива подстичући посебно развој хирургије управо у периоду оснивања Српског лекарског друштва: „Ти су лекари, после
ратова, под импресијом ратног искуства, ступили у мирнодопски живот и у њему наставили рад, који је био сав под утицајем у рату стеченог искуства“, пише
Владимир Станојевић.7 Читава генерација лекара формирана је у духу спремности за борбу, вођену на бојном, здравственом и просветном пољу, лечећи али и
објашњавајући узроке болести. У прочељу борбе за подизање народне свести
о опасности од болести налазио се др Милан Јовановић Батут, кроз радове које
је објављивао у едиције „Књига за народ“: Пијанство (1888), Бранич од зараза
(1886), Кужне болести. Од куда потичу, какве су, како се уклањају и негују за шире читалачке кругове (1884). Сличну мисију је у црногорском контексту имао др
Јован Ст. Кујачић делима из „Књижнице за народно здравље“: Какав треба да
је дом за умоболне (1900), О лепри у Црној Гори (1904), Јектика (1904), Нервоза
(1908), а у оба Васа Пелагић са својим Стварним народним учитељем.
Дуго се радило у неравноправној, фрустрирајућој борби. Како се систем
здравствене заштите ширио, расла је и свест о размерама нездравости. Лекар
Илија Мирчић, извештавајући о здравственом стању у Тимочком крају 1906, закључује да његове сународнике „нечистоћа ... туче свуда и у свему.“. Болести
су сматране катастрофом са јасним политичким импликацијама. Она, по лекару
Лази Илићу, „слаби камен темељац друштвеног и државног живота Србијиног
јер јој нестаје соја Србиновог. Запливао је у заразне и тешке болештине које се
све више шире а којима се мало или нимало на пут не стаје.“ 8 Страва коју су болести будила одражавала се и у различитим предлозима за њихово сузбијање,
који су варирали од рада на лечењу оболелих и подизању здравствене свести до
5

6
7
8

Алармантне извештаје регрутних комисија на прелазу векова анализира Дубравка
Стојановић, У сенци «великог наратива». Стање здравља жена и деце у Србији почетком XX века, у: Жене и деца. Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века, књ.
4, Београд 2006, 173–174.
Бранислав Поповић и други (прир.), Војни санитет у српском народу, 7.
В. Станојевић, н. д., 153.
Петар Пауновић, „Од санитетско-епидемиолошке станице до хигијенског завода у
Зајечару“, у: Томислав Мијовић (прир.), За здравље. Из историје народне медицине и
здравствене културе, Бор 2001, 118.
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карантинирања читавих области, попут предлога из 1891. за сузбијање сифилиса
у источној Србији „да се здрави не мешају са болесним, да се болесни детектују
у школи и у војсци, да се из места проглашеним за заражене нико не сме удати
(оженити) без уверења и да не би постао цео један народ заражен и окужен болешћу која нас може само пропасти довести.“9
Предлози екстремних мера изолације и контроле схватљиви су у светлу
повећане мобилности становништва која је пратила зачетке урбанизације Србије. Унутрашње миграције су доводиле до темељних промена, па се мењала и
епидемиолошка слика, не нужно на боље. Иако је Београд у то време имао четири болнице, општу, војну, затворску и душевну, 54 цивилна и 10 војних лекара, шарлах и дифтерија били су део градске свакодневице, а придружила им се
и туберкулоза. Епидемије такође нису јењавале, па је 1906. великим богињама
подлегло 4.776 људи.10 Здравствене прилике у Србији, по речима др Владана
Ђорђевића, биле су и даље такве „да је боље и не спомињати.“ О немоћи српске
државе да се избори са овим изазовом сведочи и стално одлагање оснивања медицинског факултета. Приоритети су лежали другде. Када се на скупу Српског
лекарског друштва др Мита Николић залагао за оснивање факултета 1909, сматрајући да „будућност српског народа не лежи у топу и пушци“, одговорио му
је др Лазар Генчић, санитетски пуковник: „Јуче сам имао прилике да чујем од
Г. Мите Николића, инспектора санитета, да будућност нашег народа не лежи у
топу и пушци. Ја сам обрнутог мишљења и уверен сам да ми сви осећамо да наша будућност лежи у топу и пушци. У овим приликама ми морамо војску што
боље да наоружамо“.11
Тако Србија није добила медицински факултет, већ два балканска рата,
који ће показати да није био довољно само наоружати војску. Масовност операција, њихово трајање и позициони карактер резултовали су скупо плаћеним победама – у Брегалничкој битци 1913. више српских војника страдало је од болести него у борби.12 Епидемије су се шириле, а санитетска пракса прилагођавала
се овом проблему споро, упоредо са ратним операцијама. Незнање о природи
заразних болести и њиховом ширењу доприносило је фаталним исходима, упркос низу текстова о заразама објављеним у часопису Здравље, и публикацијама
Батута и Кујунџића кратког и застрашујућег наслова – Колера. Само од колере
умрло је у рату око 5.000 војника, а број жртава би свакако био мањи да српски
санитет, предвођен начелником др Лазаром Генчићем, није вратио у Беч серуме
за лечење колере, који су из Аустро-Угарске стигли пред рат грешком у требовању, а у српском санитету оцењени непотребним.13 Неимунизоване трупе су лако
9

10
11
12
13

Цит. прем: Лепосава Миловановић, Предлози и мере за сузбијање сифилиса у бољевачком
срезу, у: Томислав Мијовић, н. д., 141; Исто, 145. Фобија од сифилиса била је раширена у Европи на прелазу векова. Више у: Филип Аријес, Жорж Диби (прир.), Историја
приватног живота од Првог светског рата до наших дана, Београд 2004, 307–311.
Према: Пеђа. Ј. Марковић, Београд и Европа 1918–1941, Београд 1992, 107.
Istorijat medicinskog fakulteta, http://www.med. bg. ac.yu/?sid=147
Према: Јелена Јосимовска, Заразне болести у штипском региону 1912–1918, зборник
Историја медицине, фармације и народне медицине, Београд/Зајечар 2007, 25.
Бранислав Поповић и други (прир.), Војни санитет у српском народу, 59.
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побољевале, а заразу шириле даље јер су колерични болесници транспортовани
заједно са осталим болесницима. Упркос огромним напорима, стогодишњи период борбе против болести, започет Караџићевом опаском, окончан је бајалицом
из Балканских ратова „на Турчина болештина, а на мене здравље.“

Пегави тифус: Од болести као непријатеља
до непријатеља као болести
Опасност од заразних болести, коју су наговестили Балкански ратови,
прерасла је у потпуну катастрофу у Првом светском рату, у којем је још је тежи
изазов чекао неразвијену епидемиолошку компоненту санитетске службе. Ушавши у рат из рата, српска војска није имала прилике да систематизује претходна
искуства. За преко 700.000 мобилисаних војника имала је само нешто више од
500 војних и цивилних лекара, а стање је било тек делимично олакшано доласком
савезничких лекарских мисија.14 Тако су и победе на Церу и Колубари из 1914.
праћене тешким жртвама, од којих је велики део страдао од болести, на првом
месту од тифусне епидемије пегавца која је харала од октобра 1914. до маја 1915.
Пегавац је однео огроман, заправо неутврђен број жртава. Доктори који су током
рата били у прочељу борбе против тифуса сматрали су да је од болести умрло
30.000–35.000 војника, а можда и више од 100.000 цивила.15 Ова епидемија је
подрила одбрамбену способност српске војске и одлучно допринела њеном поразу током аустро-немачке и бугарске офанзиве 1915. Тифус, али и друге заразне
болести, пратиће српску војску преко Албаније, Крфа и Бизерте до Солунског
фронта, на којем је заслугом пољског доктора Лудвига Хиршфелда превентивна
епидемиолошка заштита нашла начина да сузбије, па и предупреди заразе.16
Пегавац је у Србији оставио усек у колективном сећању сличан ономе који је другде у Европи изазвала шпанска грозница из 1918, која је махом заобишла
већ десетковано српско становништво. Представљао је, речима др Владимира
Станојевића, „ствар, која не сме ни да се заборави, нити пак да се заташка. Зашто је код нас избио пегави тифус? Зашто се он, после, толико раширио? Зашто
је пострадао онолики свет? Ко је крив?“17 Ово је питање после рата отворио др
14
15

16
17

О учешћу страних мисија: Жарко Вуковић, 1915. Савезничке медицинске мисије у Србији,
Београд 2004. Milan Grba, British medical units and Serbia in the First World War, South
Slav Journal, 16 (3–4) (1995).
Владимир Станојевић, Епидемија пегавог тифуса у нашој војсци 1914–1915, у: В. Станојевић, н. д., 341. Овај број усваја и Андреј Митровић, додајући да је од болести умрло
и преко 30.000 ратних заробљеника, а да је укупно оболело преко 400.000 људи. Андреј
Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 2004, 160. Ђоко Трипковић сматра
да је од тифуса оболео сваки четврти становник Србије (1.000.000), и напомиње да је
морталитет био посебно висок међу медицинским особљем, које се посебно нашло на
удару заразе, па од тифуса умро сваки трећи лекар (126 од 360). Према: Ђоко Трипковић,
Српска ратна драма 1915–1916, Београд 2001, 23.
Овај пољски епидемиолог био је шеф Централног бактериолошког лабораторија српске
војске. Његово сведочанство Епидемиологија трбушног тифуса на Солунском фронту,
у: В. Станојевић, н. д., 488–494.
Дискусија после предавања др Стефановића, у: В. Станојевић, н. д., 409.
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Светислав Стефановић на седници Српског лекарског друштва 1921, указавши
на низ санитетских пропуста који су допринели броју жртава.18 Његова критика
изазвала је лавину узајамног оптуживања и пребацивања одговорности челника ратног санитета, др Лазара Генчића, др Михајла Петровића, др Ђорђа Николића и других. Др Владимир Станојевић, који се преузео улоге модератора ове
расправе, усмерио је дебату у неколико праваца, признајући да је „питање, где
се најпре појавио тифус – код избеглица, у нашој војсци или код Аустријанаца
– ствар за сада нејасна.“19 С једне стране, примећујући да је тифус још пре избијања непријатељстава забележен у Јужној Србији, навео је нехигијенске услове у
војсци као могући узрок његовог ширења. С друге стране, претпоставио је да су
„први случајеви, вероватно, били на заробљеницима, јер је у аустријској војсци у
то време пегави тифус већ био у Галицији.“ Ослањајући се на ову претпоставку,
изложио је и теорију по којој је епидемија представљала „тактичко-санитетски
мамац разбијене аустријске војске. Аустријанци су, после бегства из Србије, евакуисали из болнице само рањенике, док болеснике, и нарочито, заражене нису,
већ су их оставили по болницама.“20
Остатак медицинског естаблишмента радо се прихватио теорије која их
је ослобађала потенцијалне одговорности за катастрофу, која је, по признању др
Лазара Генчића, ратног начелника санитета „по својој замашности губицима, које
нам је нанела, могли би здравствену несрећу због пегавца слободно назвати нашим ’здравственим Косовом’.” Генчић је тврдио да катастрофу није узроковала
лоша организација санитета, настојећи да објасни да су ратне околности диктирале хитан транспорт већ заражених српских војника. Истицао је да је пре свега наступања после Колубарске битке ишло на руку ширењу заразе.21 Његово је
мишљење подржао и др Димитрије Антић, који је сматрао да је тифус дошао са
аустријским заробљеницима после Колубарске операције: „Последица ове наше
победе беше неочекивано велик број заробљеника, од којих се знатан проценат
налазише у инкубационом стадијуму инфекције екзантематиног тифуса, те, на
путу евакуисања у позадину, падаше у масама болестан.“22 Теорија о „увозном“
пореклу тифуса постала је необично популарна, упркос подацима који јој нису
ишли у прилог, попут извештаја др Морица Булија који тврдио да је „запазио
оболеле војнике од ове болести у ... пољској болници у Јаревицама 1914, одмах
после битке на Церу“, и насупрот извештајима који су епидемиолошку ситуацију у српској војсци сматрали критичном још 1913.23 Било је згодније оптужити
18
19
20
21
22
23

Светислав Стефановић, Фрагменти грађе за историју нашег повлачења и изгнанства, у:
Исто, 367–405.
Владимир Станојевић, Епидемија пегавог тифуса у нашој војсци 1914–1915, у: В. Станојевић, н. д., 339.
Исто, 330, 339.
Лазар Генчич, Зашто је дошло до епидемија и помора у нашој војсци и народу, у: В. Станојевић, н. д., 781.
Димитрије Антић, Пегави тифус у Крагујевачкој и резервној болници, у: В. Станојевић,
н. д., 314.
Мориц Були, Моја бактериолошка искуства у ратовима 1912–1918, у В. Станојевић,
н. д., 520.
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Аустријанце да су, нехотице или чак хотимично, пренели болест у Србију и тиме ослободити српски санитетски врх одговорности за дубоки антиклимакс, у
којем је након победа на Церу и Колубари наступила разорна зараза, а убрзо и
пораз и повлачење српске војске из земље.
Траума 1915. године, у којој је Србија изгубила битку на оба фронта – војном и здравственом – тако је продубљена неспремношћу суочавања са одговорношћу за заразу. Пренебрегаване су околности о којима је још током рата писао
Анри Барби: „Није постојала сала за изолацију, није постојало купатило, није
било комора за дезинфекцију постељине и одеће. Није се предвидео рат, а још
мање његово трајање и не само да није било ни угља, него чак ни дрва за потпалу. Коначно, и лекова није било довољно!“24 Несумњиво, велики број аустроугарских заробљеника, а посебно болесника преузетих у Ваљеву после Колубарске
битке погоршао је здравствену ситуацију. Међутим, искључивим истицањем
тог сегмента бежало се од закључка да је „узрок те епидемиолошке катастрофе
било незнање из епидемиологије ... српски лекари су били одлични хирурзи и
интернисти, али слаби епидемиолози.“25 Српски санитет није био спреман да призна да је, услед незнања, изгубио битку са бактеријским обољењем које је тада
представљало непознаницу и за светску медицину.26 Предност је дата објашњењу које је у колективну свест снажно урезивало трауматска визију пораженог
непријатеља који свој последњи злуради ударац наноси мучки, преносећи болест
на победника. На причама попут сведочанства болничарке Љубице Кујунџић о
аустроугарском заробљенику, болничару у српској војној болници, који је у ране српских војника кришом стављао зарђале игле, грађена је послератна мартирологија, употпуњујући самоперцепцију народа који је зарад победе дошао на
границу биолошког опстанка.27 Доживљавање болести као непријатеља прелило
се у схватање непријатеља као болести и тиме допринело даљој милитаризацији
здравственог дискурса, али и медикализацији војне терминологије. Она је била
и реакција на ратну пропаганду карактерисану дехуманизовањем противника,
попут немачких карикатура из 1914. које су представљале рат као хигијенску
меру, а Србе као ваши у перју хабзбуршког орла.28 Заузврат, као што је српска
војска чишћена од ваши које су биле преносилац тифуса, тако је и земља 1918.
„чишћена“ од непријатеља.29
24
25
26

27
28
29

Анри Барби, Са српском војском, Горњи Милановац 1986, 347.
Ј. Јосимовска, н. д., 26.
О томе су сведочанства оставили страни лекари при српској војсци, који су неретко и сами
обољевали од пегавца: Arijus van Tinhoven, Strahote rata u Srbiji. Dnevnik ratnog hirurga,
Beograd 2005, 70–78; Flora Sandes, Engleskinja u srpskoj vojsci, Beograd 1995, 19. Крајње
напоре, али и слабости српског санитета истражује Александар С. Недок, Повлачење
српске војске на Албанском приморју и њена евакуација на Крф 1915–16. Рад војно-санитетске службе, Београд 2006.
Антоније Ђурић, За част отаџбине, Београд 1987, 340.
Уп. Милан Ристовић, Црни Петар и балкански разбојници, Београд 2003, 23–62
После ослобођења Београда крајем 1914, војвода Радомир Путник јавио је регенту
Александру Карађорђевићу: „Наша земља је чиста од Аустријанаца“. Цит. према: Бранислав Божовић, Београд између два светска рата, Београд 1995, 16. Налет тифуса и других
заразних болести које су потрле резултате ове победе ојачао је ово поређење. Честитка
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У новој држави: Од заштите народног здравља
до борбе за очување расе
Драма Првог светског рата дубоко се урезала у свест људи који су стварали нову државу. Слично Француској, и у Југославији је снажило уверење да
је ратна победа плаћена ненадокнадивом демографском катастрофом. „Ми морамо људски материјал да капиталишемо ако хоћемо даље да опстанемо“, тврдио
је Јован Јовановић Пижон.30 Отуд и не чуди што је по престанку рата очување
народног здравља постало важан приоритет нове државе, па је тако већ у првој
влади Краљевине новембра 1918. установљено Министарство народног здравља,
које је организовано и почело функционисати децембра 1920. Као и другде у
Европи, концепт јавне здравствене заштите развијао се у правцу унапређивања
социјалне хигијене, што је одражавало и преименовање овог ресора 1929. у Министарство социјалне политике и народног здравља. Под овим министарством
налазио се низ институција који се старао друштвеном здрављу, попут Главног
санитетског савета и Одељења за расну, јавну и социјалну хигијену. Формирана
је читава мрежа институција хигијенске службе, која се капиларно ширила по
читавој земљи. На њеном је врху стајао Централни хигијенски завод на челу са
др Сретеном Иванићем, основан 1924. са седиштем у Београду. Његово језгро
су чинили Стална бактериолошка станица и Институт за хигијену. Развој институционалне мреже праћен је и научним замахом. Институт за социјалну медицину основан је 1923, а водио га је др Богољуб Константиновић, први професор
социјалне медицине на коначно основаном Медицинском факултету у Београду.
Стварање нове државе је изгледало као прилика за нови почетак. Покренут је
низ иницијатива које су за циљ имале побољшање здравственог стања становништва и унапређење здравствене заштите.31
Међутим, идеја унапређивања здравственог стања становништва није
се у пракси могла спроводити независно од пројеката изградње националног
идентитета. У новој држави су се сусретале различите здравствене инфраструктуре, наслеђене од Аустро-Угарске, Србије, Црне Горе, па и Отоманске империје. Концепти њихове хармонизације и модернизације су се разликовали, и кроз
њих су се огледале основне међунационалне тензије у Краљевини Срба, Хрвата
и Словенаца.32 Успостављање заједничке здравствене службе се сагледавало и

30
31
32

регента Александра војсци по ослобођењу земље одражавала је схватање непријатеља као
болести: „Нашу лепу Србију и кршну Црну Гору очистисте од тешког робовања мрском
туђину.“ Регент Александар српској војсци“, 7. јануар 1919, у: Ferdo Šišić, Dokumenti o
postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Zagreb 1920, 301.
Цит. према: Д. Стојановић, н. д., 169. О утицају рата на развој здравствене заштите и
успеху у борби против заразних болести више у: F. Arijes, n. d., 256–257.
Željko Dugac, Protiv bolesti i neznanja, Zagreb 2005, 32–34; Душан Лакићевић, Мисао и
пракса социјалне политике Југославије између два светска рата, Београд 1976.
Једну од основних линија поделе, која је одржавала хрватско-српске напетости у Краљевини испитује: Rory Yeomans, Of ’Yugoslav Barbarians’ and Croatian Gentlemen Scholars:
Nacionalist Ideology and Racial Anthropology in Interwar Yugoslavia, у: M. Turda, n. d., 83–
122. Размирице на овој линији одражавале су се и на персоналне односе, попут сукоба
између др Андрије Штампара (који је преносио социјално медицинске концепције
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као крупан корак ка интеграцији нове државе. Међутим, у комплексној концепцији „троименог народа“, у надметању између креирања новог, југословенског
идентитета и очувања националних лојалности, није било јасно да ли је задатак
социјалне хигијене да очува постојеће стање или да утре пут променама, да ствара југословенског човека чувањем, хибридизацијом или рушењем постојећих
идентитета. Ипак, југословенски лекари су се све више интересовали за могућности унапређења „биолошког капитала“ очувањем и унапређивањем расе, а у
овим пројектима значајно место су заузимала еугеничка истраживања, која су
нудила низ мера за поправљање здравствене слике становништва националних
држава.33 Тај се заокрет јасно може пратити у међуратним публикацијама истакнутих медицинских радника старије генерације попут Владимира Станојевића
(Еугеника; хигијена човечијег зачећа, 1920), Јована Кујачића (Израђање и препорођај човечије расе, 1926) и Милана Јовановића Батута (Природни прираштај
становништва Србије и његов биотички значај, 1932). Њима се придружио и министар здравља у првој влади Краљевине СХС, др Урош Круљ, који је већ 1922.
у својој књизи Важност хигијене за државу и нацију писао: „Ако посматрамо
данашње прилике у свима државама иза овог великог свјетског рата, ми ћемо
видити да се данашње друштво налази у неком врењу, у неком гибању, тражи се
нова оријентација, друштво ако да хоће да стресе нашто са себе ... друштво хоће
да учини један корак даље у своме развићу, оно прелази из досадашњег индивидуалистичког схватања друштвених одношаја у једно колективистичко схватање, т. ј. просуђивања свих друштвених одношаја са гледишта интереса цјелине,
интереса цјелокупног друштва, а то је нације. … Није главно лијечити болести
него их спречити.. куративна медицина има за предмет само индивидуу, дочим
хигијена цијело друштво. Ако човјек живи у потпуно повољним приликама ...
он не може постићи максимум ... ако није од рођења здрав, ако није зачећем од
својих предака насљедио потпуно нормалне насљедно клице друштвене и тјелесне, другим речима, ако није удовољено захтјевима расне хигијене. Ви можете
на сваком кораку видити таке особе, које живе у добрим околностима ... па ипак
су болесни било душевно било тјелесно.“ Решење овог проблема било је по Круљу на видику, а називао га је „ода расној хигијени која долази.“34
Од борбе против болести, преко борбе за поправљање народног здравља
није био велики корак до борбе за очување и унапређење расе, која је концептуално узимала маха у читавој Европи, а посебно у Немачкој. Институционализаци-

33
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Лудвига Телекија) и др Стевана Иванића, који је заступао потребу за стварањем здравствених задруга. Више у: Željko Dugac, Protiv bolesti i neznanja, Rockfellerova fondacija
u međuratnoj Jugoslaviji, Zagreb 2005, 81–83. О њиховим погледима: Стеван З. Иванић,
Наша здравствена служба, Годишњак Централног хигијенског завода, Београд 1937;
Andrija Štampar, Zdravlje i društvo, Zagreb 1939; Богољуб Константиновић, Организација
здравствене службе и санитетско законодавство, Годишњак Централног хигијенског
завода, Београд 1937.
О овом развоју у Немачкој види: Rihard Vakjart, Od Darvina do Hitlera. Evoluciona etika,
eugenika i rasizam u Nemačkoj, Beograd 2005; Mark Adams, The Wellborn Science. Eugenics
in Germany, France, Brazil and Russia, Oxford 1990.
Uroš Krulj, Važnost higijene za državu i naciju, Sarajevo 1922, 3–19.
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ја социјалне медицине, која се одвијала управо у овом периоду, није могла бити
њима недотакнута, тим пре што су њени оснивачи били под великим утицајем
бечких, пештанских, минхенских и берлинских превентивиста, чије су се књиге
налазиле на полицама новоформираног Института за социјалну хигијену.35 Разуме се, рецепција еугеничке мисли није била ни једноставна нити једносмерна,
и у великој је мери одражавала особености политичког и културног контекста
Краљевине СХС. Сложен вишенационални пејзаж нове државе стајао је на путу
усвајању учења о расној чистоти. Изашавши из рата као победник, увећане територије и хетерогенијег становништва, нова држава није могла себи допустити
ексклузивистичко дефинисање еугеничких метода, па су критике на рачун немачке расне науке биле честе. Већ 1921. др Лаза Поповић, оснивач Југословенског
соколског савеза, супротставио се ономе што је сматрао „опасном странпутицом
хипертрофичних идеја – еготистичним, нацијоналистичко-империјалистичким
правцима, као што су, например, култ пангерманства (Чамберлен и други)“, тврдећи да „таке неке чисте расе уопће једва и има“, те да „је данас човечанство
збиља једна колосална мешавина раса“.36 Немачку „расну хигијену“ са левице
је критиковао и Душан Недељковић, алудирајући на нацизам и сматрајући да је
„са извесним политичким покретом данашњице поново је ушло у моду расправљање о расама и расизму“37 Недељковић је настојао да од таквих злоупотреба
заштити концепт раса и да идеје о расној супрематији одређених типова замени
изучавањем етнопсихолошких особености различитих типова. Сличне резерве показивао је на десници др Светислав Стефановић, примећујући да се „иста појава
која се и на другим странама дешавала може сада да ... посматра и у Југославији
– да се млади и обновљени национализам у знатној мери меша са расистичким
елементима. Задатак је озбиљних научних истраживача у области расне науке да
теже да се претераности и изопачености расизма спрече и избегну.“38
Гесло „раса да, расизам не“, присутно је код готово свих аутора овог периода, без обзира на огромне политичке разлике међу њима. Не одричући ипак
вредност науци о хигијени расе, а позивајући се пре свега на немачке ауторе
(Плеца, Шалмајера и Амона) Лаза Поповић се залагао за превазилажење уског,
физичко-антрополошког одређења расе и крутих расних подела. Користећи шири приступ, Поповић се одлучно супротставио спровођењу расне хигијене кроз
принцип селекције, „будући да су, са гледишта заједнице, сви животи једнако
вредни, и нема живота бољих и горих, природно је да ту престаје оштрица одабирања.“ Међутим, он је ипак сматрао да постоји дужност поспешивања „народне
репарације“, која се састојала „у образовању и стварању тога типа, нормално-просечног, у тежњи да носилаца тог типа буде што више, ја видим одређење појма
о такозваном поправљању расе.“ Свој еугенички кредо сам је сажео на следећи
35
36
37
38

Rassenhygiene und Volksgesundheit, Berlin 1912; Ludwig Teleky, Vorlesungen über soziale
Medizin, Jena Gustav Fischer 1914; Fritz Lenz, Menschliche Auslese und Rassenhygiene, J. F.
Lehmans Verlag München 1921.
Лаза Поповић, Поправљање расе, Нова Европа, књ. II, бр. 7, 1921, 243.
Душан Недељковић, Расе и расизам, Пожаревац 1983, 12.
О расном питању као културном и националном проблему у Југославији, Глас југа, 23–24.
октобар 1940. у: Светислав Стефановић, н. д., 337.
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начин: „Расе постоје само измешане, али треба однеговати просечно-нормалан,
здрав, јак тип, хармонично развијен физички, интелектуално, и морално. То се
може и има учинити у првом реду и најбоље на сељаку, јер је он најбољи, најјачи и најздравији, јер га има огромно више него варошана, јер он носи инстинкте
расног одабирања и еугенике у себи и својој души.“39 Уверење да спас долази са
села делио је највећи део медицинске, али и политичке елите.
Резерве према расизму нису значиле и отклон од еугеничке мисли и
праксе. Напротив, она јача крајем 20-их и почетком 30-их година, што под утицајем општег европског заокрета у десно, што услед нагомиланог незадовољства
политичким животом Краљевине СХС, а пре свега њеног неуспеха да пронађе
адекватну формулу за решење националног питања. Све су чешћи били гласови
који су се залагали за јачање југословенске расе: „Народ је акумулатор енергије. У човечанском поретку он је оно што је биљно царство у природи. Он носи
у себи снагу, и извор је снаге. Он је мера моћи расе.“, писао је Душан Стојановић.40 Велибор Јонић се залагао за расну културу, изналазећи „безброј знакова,
по којима је очигледно да данас ми, Словени, треба да поведемо човечанство.“41
Увођењем диктатуре овај правац добио je државну подршку и институционално залеђе, изражену кроз оснивање Југословенског друштва за чување народног
здравља. Поред јачања здравствене инфраструктуре, посвећивала се велика пажња и подизању нивоа здравствене културе становништва, што је био један од
кључних задатака социјалне хигијене. Тако је Београдска општина организовала
манифестације попут „Недеље здравља и чистоће“. Овакве су се манифестације
састојале од свечаних академија и предавања, у којима су локални функционери и лекари истицали, речима потпредседника Београдске општине Милослава
Стојадиновића, важност „чувања народног здравља као првог и главног услова
за одржање и напредак нашег народа“.42

Од медицине преко антропологије до политике
Заговорници јаке југословенске националне државе налазили су инспирацију у резултатима антрополошких истраживања, позивајући се на радове Јована Цвијића и његових ученика. Цвијићев динарски тип сматран је основом новог југословенског човека, а предузета су нова истраживања усмерена ка даљем
дефинисању динарске расе и профилисању њених подтипова. Антропологија је
тако пружила руку медицини у изградњи нове политичке заједнице. Медицин39

40
41
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Лаза Поповић, Поправљање расе, Нова Европа, књ. II, бр.7, 1921, 243–4. Поповић се током међуратног периода залагао за реформисање школства и увођење „народне хигијене“.
Лаза Поповић, Наши медицински факултети, Нова Европа, књ. И, бр. 2, 1920, 90–91;
Исти, Три медицинска факултета, Нова Европа, књ. VII, бр. 14, 11. мај 1923, 409–413.
Више о овој реформи у: Љубомир Петровић, Југословенска држава и друштво у периодици 1920–1941, Београд 2001, 275–278.
Душан Стојановић, Народ, традиција и вера, 4, 1929, 24, 397–398.
Велибор Јонић, „О савременом национализму“, Народна одбрана, 3, 1928, 263.
Милослав Стојадиновић, О народном здрављу, Београдске општинске новине, 1. јун 1931,
бр. 11, 721.
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ска активност на утврђивању здравственог стања становништва била је праћена антропометријом грозницом – премеравањем и класификацијом популације,
њеном расном и националном типологизацијом и диференцијацијом. Под утицајем антропометријских техника које је развијао Ваше де Лапуж грозничаво су
вршена мерења телесних особина са циљем утврђивања расних специфичности.
Чак и противници ове праксе служили су се њоме. Лаза Поповић је оповргавао
тезу о супериорности долигокефалних људи на следећи начин: „Например, ја
сам прегледао лубању нашег великог и познатог песника Бранка Радичевића,
па сам нашао такозвану хипербрахикефалију.“43 Институционални одраз ових
интересовања се оличавао у смени на кормилу Централног хигијенског завода.
Његов оснивач и дугогодишњи директор, др Стеван Иванић, који се у међувремену приближио групи окупљеној око Димитрија Љотића, а убрзо и постао члан
„Збора“, постављен је 1937. за начелника министарства социјалне политике и
народног здравља. Заменио га је професор Константиновић, а све проминентнији у Заводу постаје антрополог Бранимир Малеш, под чијим руководством ова
институција се све више окреће антропометријским истраживањима и систематизацији њихових резултата: „Овом приликом хтео бих да истакнем једну од
основних разлика између динарске и алпинске лубање“, писао је Малеш: „Иако
су оба ова типа брахиморфна, иако им се индекс главе можда потпуно поклапа,
међусобно су толико различити да никако не могу припадати једној истој антрополошкој групи.“ Политичке импликације ових разликовања између типова
лобања биле су непосредне, јер су истраживања и вођена са циљем који је дефинисао сам Малеш: „И најпосле, понављамо, Динарска раса је једна потпуно
формирана и самостална раса.“44 Опасна смеша медицине и антропологије у последњим годинама постојања Југославије све више се огледала у друштвеном и
политичком животу Југославије. Политика небриге се водила према деловима
друштва која су сматрана инфериорним – инвалидима и душевним болесницима.
Рестриктивно породично законодавство држало је жену у подређеном положају,
дајући јој ограничену правну способност и онемогућавајући прекид трудноће.
Било је питање времена када ће се репресивна политика устремити ка читавим
националним групама, о чему су сведочили реферати и предавања у Српском
културном клубу, као и увођење расно дискриминаторског законодавства спрам
југословенских Јевреја.45 Концепт борбе за чистоту расе снажно је утицао на по43
44
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Лаза Поповић, Поправљање расе, Нова Европа, књ. II, бр. 7, 1921, 243.
Бранимир Малеш, Неколико напомена о динарској раси, Београд 1936, 5–6. За пример
интердисциплинарног приступа сличној проблематици види: Федор Микич, Карта индекса биолошког типа Југославије, Београд 1936.
Реферати СКК су објављени у Перо Симић, Искушења српске елите, Београд 2006. О
антисемитском законодавству у: Небојша Поповић, Јевреји у Србији 1918–1941, 140–143.
О политици према националним мањинама у: Зоран Јањетовић, Деца царева, пасторчад
краљева, Београд 2006. О положају жена у: Вера Гудац-Додић, Положај жене у Србији,
у: Жене и деца. Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века, књ. 4, Београд 200,
33–55. О репресивној легислативи спрам инвалида: Антон Скала, Заштита абнормалне
деце, Народна одбрана, год. XIII, бр. 11, 20. март 1938, а о односу државе према њима
у: Ljubomir Petrović, Nevidljivi geto. Invalidi u Kraljevini Jugoslaviji 1918–1941, Beograd
2007, 83–149.
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литички живот. Једна истрошена генерација покушавала је и њиме да учврсти
поредак који се крунио.
Интелектуални, професионални и политички пут др Светислава Стефановића (1877–1944) убедљиво је сведочанство о утицају еугеничких идеја на генерацију којој је припадао, и показује да су разлике између политичких група
барем по овом питању биле мање но што би се испрва могло претпоставити. Стефановић је политичку активност почео на студијама медицине у Бечу заједно са
др Лазом Поповићем, ангажујући се у социјалистичкој омладини. По преласку
у Србију 1903. приступа радикалима, па прелази у самосталце 1910. У његовој
се биографији лекара и политичара од тада сустичу готово све околности које су
утицале на рецепцију еугеничке мисли. Узео је учешћа у Првом светском рату, у
којем се као лекар пољских болница истакао у борби против колере. Повлачио
се са војском преко Албаније и сам је прележао трбушни тифус, да би на Солунском фронту радио у Хиршфелдовој епидемиолошкој лабораторији, заједно са др
Иванићем. По окончању сукоба, постаје републиканац и истиче се критицизмом
према новој држави, нападајући између осталог и медицински естаблишмент
због поразног искуства Првог светског рата. Убрзо иступа и из Републиканске
странке. Уређује Гласник лекарске коморе и оснива друштво за душевну хигијену. После дугогодишње политичке пасивизације поново се укључује у политички
живот средином тридесетих година, ушавши у Љотићев „Збор“, али и из њега
бива искључен заједно са Велибором Јонићем и Данилом Грегорићем.
Једна од ретких константи у Стефановићевој кривудавој политичкој филозофији односила се управо на однос према расном учењу, па се и у његовим
текстовима током читавог међуратног периода провлачи уверење „да постоји оно
дубље јединство, расније, интензивније, непосредније, духовније, оно јединство
које је до јуче било вера најбољих синова наше расе, и које је данас дужност свију нас.“46 У потрази за тим јединством Стефановић је, под несумњивим утицајем
своје струке, изградио виталистички приступ политици: „Немогуће је и неприродно радити на култури цвета и плода, а подсецати жиле корена и стабла. И немогуће је и неприродно радити на расцвату југословенске културе а подсецати
и негирати жиле и корене из којих је југословенско стабло израсло.“47 Његови
политички списи показују дубину милитаризације и медикализације политичког говора. Атмосферу око доношења Видовданског устава Стефановић назива
епидемијом и закључује да „у моменту када и формално изгледа да је на крају
те болести, она је стварности у унутрашњости својој претвара у једно хронично
зло које прети да доведе или до катастрофе, или да се продужи у будући живот
ове несретне земље, ако се однекуд не нађе лек.“48
Стефановић је један од лекова видео и у учењу о расама: „Као што постоје супериорнији појединци, тако, мислим, могу да постоје и супериорне расе.“49
46
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Култ слободе и култура рада, Република, 25–26. март 1920, у: Светислав Стефановић,
Старим или новим путевима, Београд 2006, 29.
Исто, 28.
У епидемији прављења устава, Република, 17. април 1921, у: С. Стефановић, н. д., 61.
Раса и култура II, Идеје, 20. април 1935, у: С. Стефановић, н. д., 324.
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Позивао се на истраживања Лудвига Хиршфелда, који се на Солунском фронту
заједно са Стефановићем бавио и изучавањем „биохемијског индекса“ – односа
А и Б крвних група у популацији одређене националности. Хиршфелд је дошао
до закључка да крвна група А има претежно европски, а група Б азијско-афрички
карактер. Стефановић се бавио „испитивањем биохемијског индекса код нас по
разним крајевима Југославије, који су објављени у Гласнику Централног хигијенског завода, и који дају доста интересантну слику. Биохемијски индекс (који је
код Енглеза 4,3; код Немаца 2.8 итд) код нас даје овакве цифре: код Београђана
2.64, затим Приморска бановина 2.27; Зетска 2.25; Дунавска 2.21; Вардарска 2,02;
Моравска 1.95; Дринска 1,92; Савка 1,77; Дравска 1,61; Врбаска 1,29. Просечни
наш индекс износи 2,01 – дакле, још увек у европском типу.“50 Стефановић није
фетишизирао „европски тип“, сматрајући да и „азијски тип“ поседује одређене
квалитете. Признајући тренутну надмоћ нордијској врсти европског типа, упозоравао је да постоји могућност да она своју супрематију „уступи другом, рецимо одмах, човеку динарског типа.“ Инсистирајући на врлинама динарског типа,
позивао се на низ антрополошких „критичких и научних судова о даровима, и
уопште, о даровитости југословенског народа. Професор Цвијић дао је у том погледу одличних опажања и путоказа, који далеко прелазе уже границе његове научне области.“51 Међутим, ни Цвијићево учење нити интегрално југословенство
нису представљали довољно јак кохезиони фактор за окупљање свих еугеничара
под јединствен научни и политички барјак, па су њихове свађе рецимо о значају
крви и крвних група за питање чистоте расе вођене на страницама десничарских
листова, али и стручних публикација.52
Обишавши пун лук од медицине преко антропологије до политике, Стефановић је инсистирао на важности расног фактора у култури и политици, постављајући још озбиљнију дијагнозу југословенској држави и друштву паулинске
ере. Узрок је и даље налазио у „дејству тих отрова, једне културе у распадању,
унетих у наш млади организам.“53 Међутим, није се предавао песимизму. Закључак до којег је дошао 1940, и који су многи делили, представљао је дефинитиван
прелаз од дескрипције ка прескрипцији и одређену синтезу улоге расне науке
у друштву: „Мора сада и најозбиљнији истраживач, нарочито у области расне
науке, да буде потпуно свестан да научно истраживање не може да иде само за
својим чисто научним циљевима, него се мора потрудити да нађе одговор и на
битна животна питања и животне задатке којима мора да служи и сматра их највећом дужношћу науке – на добро човека, на добро народа и људске заједнице
уопште. У том смислу расна питања имају културни и социјални значај и постају културни и социјални проблеми свих народа, а и југословенског: ради се о чувању и заштити расних позитивних квалитета нације, о заштити породице која
50
51
52
53

Још две речи о расном проблему, Време, 3. септембар 1934, у: С. Стефановић, н. д., 314, 327
Југословенска обдареност и Југословенска меланхолија, Летопис Матице српске, април–
мај 1926, у: Светислав Стефановић, н. д., 309.
Добар пример овакве расправе између Бранимира Малеша, Светислава Стефановића
и Стевана Иванића даје Илија Маловић, Еугеника као идеолошки састојак фашизма у
Србији 1930-тих година, Социологија, 1/2008, 86–88.
Наше враћање земљи, Време, 15. октобар 1940, у С. Стефановић, н. д., 79.
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води о обухвата све проблеме заштите мајки и деце, и најзад, о заштити здравља
не само појединца него и целог народног колектива, и то здравља не само физичког него и здравља душевног.“54 Такав налаз, међутим, није помагао земљи
која је у то време, ослабљена унутрашњим напетостима, срљала у пропаст коју
је донео Априлски рат 1941.

Еугеника на рушевинама Југославије
По окупацији земље и њеном раздробљавању, у хаосу који је настао на
територији Југославије, силе Осовине су настојале да одрже контролу подржавајући ултранационалистички режим у новонасталој Независној Држави Хрватској
и покушавајући да му нађу парњака у окупираној и умањеној Србији. У таквим
околностима, идеје расног и националног препорода добиле су нови значај. Њихови носиоци, ослобођени „баласта“ интегралног југословенства, добили су прилику
да их артикулишу и спроведу у праксу. Стеван Иванић је 30. априла 1941. постао
комесар Министарства социјалне политике у комесарској влади на инсистирање
Димитрија Љотића. Свој програм је огласио 5. јуна преко Београдског радија. У
њему је набројао пропусте досадашње социјалне политике, подвукао важност
примера националсоцијалистичке Немачке и истакао: „Ми органски схватамо
живот државе и народне заједнице. Држава и народна заједница представљају
организам. Због тога треба тежити свугде да се изграђује тело с потребним органима. У нас су постојали многи органи без тела“. Истичући важност новог схватања реда и рада, Иванић се позивао на „човечанске речи Хитлерове“, истовремено истичући домаћинске принципе „старе задружне Србије.“ Наглашавајући
важност задругарства у здрављу, Иванић је најавио стварање густе здравствене
мреже, спајање куративне и превентивне медицине која „треба да очува здравље
нашег народа, да га одбрани од болести, да заштити породицу, децу и мајке од
пропадања и смртности, да савлада многе социјалне болести, да га научи здравом
и напредном животу.“ 55 Тако је, на рушевинама Југославије, потпуно преовладало његово виђење улоге превентивне медицине и окончан његов међуратни спор
са Андријом Штампаром, будући да је више одговарало новом „духу времена“.
О томе сведочи и анонимни чланак из Новог времена од 16. јуна у којем извесни
„Медицус“ евоцира излагања Иванића, Константиновића и Пирца са Свесловенског лекарског конгреса, одржаног у Софији 1936: „Задругарство је, како сасвим
тачно примећује г. др Иванић, историјски и менталитетски у духу нашег народа... Због тога треба га помоћи свим силама, јер се оно развило у један до сада
непознат систем здравствене службе, који је показао најбоље резултате и јер је
оно подигло вредност задругарства до правог социјалног поретка.“56 Неколико
дана доцније у истим новинама огласио се и Бранимир Малеш, увидевши у тек54
55
56

О расном питању као културном и националном пробему у Југославији, Глас југа, 23–24.
октобар 1940. у: С. Стефановић, н. д., 337
Стеван Иванић, Потребно је подићи част раду до највишег закона народне заједнице,
Ново време, 6. јун 1941.
Медицус, Може ли се и како решити здравствена служба на селу?, Ново време, 16. јун
1941.
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сту Два наша највећа зла да „...у наглом примању надмоћне културе – у нашем
случају у примању западне цивилизације – настају чудне творевине.“ Оцењујући штету од брзог примања цивилизације и површне рецепције страних идеја,
он је приписује „карактеристикама динарског човека да упорно и стрпљиво гради, али још брже разграђује.“. Као два највећа проблема истиче „сељака који је
напустио плуг и псеудоинтелектуалца … Они су наше највеће зло, зло које без
милости треба искоренити. Полуварошанина, полусељака, недоучене полутане
сваке врсте потребно је што пре онемогућити.“57
Реконструкцијом комесарске владе од 11. јула 1941. стекле су се околности за спровођење ових идеја у праксу проширењем компетенција Иванићевог
комесаријата и на народно здравље. Устаљује се и окупациони режим, оснивају
концентрациони логори на територији Београда и Србије, са циљем „чишћења“
земље од непожељних друштвених група и „мање вредних“ етничких заједница.
„У ову сврху“, писао је Иванић августа 1941, „чине се припреме да се оснује и
посебан завод за расно-биолошка испитивања и заштиту нашег народа од свих
рђавих утицаја наслеђа и неправилних мешавина. Све се више осећа потреба у
науци и у пракси да се људски нараштаји заштите од неповољних последица наследних болести и наследних мана али и да се негују раснобиолошке особине
и својства народа. Наш народ припада динарској раси, једној од најбољих људских раса. Ми то богато наслеђе, Богом обдарено одличним својствима, морамо
чувати, неговати и унапређивати свима средствима које познаје и признаје савремена наука.“58 И само име институције коју је најавио, Завод за расно-биолошка
испитивања и заштиту народа од рђавог утицаја, одражавало је уверења Димитрија Љотића да само сталешка држава може бити „расно-биолошка заштита
народне животне снаге“.59
Међутим, изгледа да Иванић никада није успео да у пракси оствари политику „заштите народног здравља свим средствима.“ Непосредно после најаве
о оснивању Завода, комесарска влада пада, а нову владу образује 29. августа Милан Недић. Иванићев ресор преузима др Јован Мијушковић, који на тој функцији
остаје до новембра 1942. када га замењује Стојимир Добросављевић, а годину
дана касније ресор преузима сам министар унутрашњих послова Танасије Динић, који њиме управља до краха Недићевог режима.60 Ове промене нису значиле
Иванићево потпуно уклањање из политике, будући да је током овог периода био
у функцији државног саветника и често се оглашавао у Новом времену. Јануара
1942, писао је о престоници која је некада цветала „јер је Србија хранила расно,
етнички и духовно Београд“, сада је запрљана народнофронтовском идеологијом
и јудеомасонством. Залагао се за „изграђивање и подизање новог народног духа,
који ће почивати на расним и етничким особинама српског народа“. Маја 1943,
57
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Бранимир Малеш, Два наша највећа зла, Ново време, 22. јун 1941.
Ново време, 19. август 1941.
Цит. према: Nebojša Popov, Srpski populizam od marginalne do dominantne pojave, Filozofija
i društvo http://147.91.230.48/ifdt/izdanja/casopisi/ifdt/IV/D4/document
Хронологију промена у овим областима прати: Оливера Милосављевић, Потиснута
истина. Колаборација у Србији 1941–1944, Београд 2006, 64–65.
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писао је у Обнови да је „дух задругарства плод наше расно биолошке и етничке
стварности, плод духовног бића нашег.“61 Његове велике планове, упркос слуху
Недићевог режима за политику препорода села, омела је ратна стварност, која
је наметала прагматичнија решења. Централни хигијенски завод није прерастао
у Завод за расно-биолошка испитивања, будући да је рат донео талас избеглица
и тешке заразне болести. Стари непријатељ, тифус, вратио се у пуном замаху.
Посвећена борби против зараза, српска превентивна медицина током рата није
успела да досегне експериментални немачки узор, којем је Иванић тежио.62
Притиснут реалностима, Недићев режим ипак није одустао од корените
конзервативне револуције, али је преусмерио средства и напоре ка преваспитавању омладине, радије но према дугорочним еугеничким експериментима. У томе
је Министарство просвете могло да се ослони на помоћ међуратних еугеничара.
Бранимир Малеш, постављен за начелника одељења за високо образовање и народну културу у министарству Велибора Јонића, писао је: „Нација пак очекује
еугенички боље поколење које ће и по броју (висок наталитет) и по квалитету
(физичко и душевно здравље, високо развијена социјална и национална свест)
имати несумњиву превагу у биолошкој и културној борби са осталим нацијама.“63
У међувремену, требало је радити на интегралном васпитању постојећег нараштаја, у које сврхе је у Смедеревској Паланци основан Завод за преваспитавање
српске омладине. У овој установи, којом је руководио Милован Поповић, принудно држаној омладини држали су предавања бројни интелектуалци из Београда,
укључујући и Малеша и Иванића. У овој политици обнове културе предњачио је
Светислав Стефановић, који се почетком окупације истакао текстовима у којима
је критиковао разорно дејство јудеомасонства и хвалио домете западноевропске
фашистичке револуције.64 У тим данима Светислав Стефановић постаје горљивих присталица органске Србије и најављује „једно радикално пречишћавање
и одбацивање свега тог неприродног и апсурдног страног политичког баласта
који са српском сељачком народном и животном стварношћу никакве везе нема. И зато смо за органско дограђивање и изграђивање Нове Србије.“65 Будући
да се поред медицинске и политичке каријере у међуратном периоду истицао и
својим литерарним делом, Недићев режим му је дао прилику да се истакне када је средином 1942. дошао на чело Српске књижевне задруге и учествовао у
њеном глајхшалтовању и подвођењу под ресор Министарства просвете и вера,
61
62

63
64
65

Цит. према: О. Милосављевић, н. д., 201, 301.
О активности Централног хигијенског завода током рата: Драгољуб Ђокић, Предраг Довијанић, Институт за заштиту здравља Србије „др Милан Јовановић Батут“. Осамдесет година у служби здравља народа, Београд 2000, 127–134. Пример ратне публикације био је Подсетник о пегавцу за лекаре и помоћно санитетско особље, ЦХЗ, Београд
1943, као и серија плаката о опасностима од заразних болести. ЦХЗ није прекидао своју
активност практично све до јесени 1944, када је његов рад на кратко дисконтинуиран, у
склопу реформе послератног система здравствене заштите. Током рата њиме су руководили др Богољуб Константиновић, др Миливоје Ранков и др Милош Лазаревић.
Ново време, 23. септембар 1941.
Његове текстове у Новом времену из јула 1941. репродукује О. Милосављевић, н. д., 147, 152.
Изграђивање Нове Србије као сељачке државе, Српски народ, Божић 1942, у: С. Стефановић, н. д., 83.
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којим су управљали Велибор Јонић и Владимир Велмар-Јанковић. Стефановић
није пропустио да обзнани саморазумевање своје улоге да „брани традиције српске књижевности, иако једно мутно и хаотично време није било много склоно
расном и национално обележеном српском писцу и чистој и народској српској
речи.“66 Тако су се готово сви представници међуратног еугеничког покрета нашли у позицијама институционалне моћи, на којима су остали до измака 1944,
која је донела радикалан преокрет. Светислав Стефановић је стрељан, као и Србислав Ђокић и Ђура Котур, помоћници министра социјалне политике. Бранимир Малеш и Стеван Иванић су успели да емигрирају, а у земљи су проглашени
ратним злочинцима.67

У новој Југославији
Било би исхитрено закључити да је победом покрета отпора предвођеним Комунистичком партијом Југославије стављена тачка на биополитичку димензију модернизације југословенског друштва. Истина, комунизам је донео
радикално другачији концепт решења националног питања, па тиме и радикално другачије схватање расног проблема.68 Физички су уклоњени највиђенији
заговорници еугеничке мисли, мада су неки од протагониста борбе за очување
народног здравља, попут Андрије Штампара, не само остали на сцени, већ су
са успехом постављали темеље послератне медицинске заштите. Изграђивали
су је, међутим, на другачијим основама и уз сасвим другачију реторику, па је
тако и сам термин еугеника заједно са концептом расне чистоте нестао из југословенског медицинског дискурса. Нови склоп социјалномедицинских идеја и
пратећи сет јавноздравствених мера није био заснован на очувању расе, али је
баштинио многе елементе милитаризованог медицинског дискурса. Говорило се
о „здравственом фронту“ у којем је социјална медицина представљала „борбену операцију са стратегијским циљем“. Тај је циљ био „борба за здравље широких маса народа као услова за срећу појединца и целог народа, очување здраве
и снажне радне снаге о којој овиси изградња социјалистичког друштва и здраве
и снажне браниоце наше земље“.69 Потреба за сузбијањем епидемија довела је
до централизације система здравствене заштите и стварања Комитета за заштиту народног здравља.70 Здравствене прилике су у првим послератним годинама
66
67
68

69
70

Српска сцена, 1.јул 1942, у: О. Милосављевић, н. д., 239.
Њихови досијеи су доступни у Архиву Југославије, Фонд 110 (Државна комисија за
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, АЈ, ф 110, фасц. 85 (Малеш) и 100
(Иванић).
Додуше, не за сваку етничку групу. Немачка мањина је уклоњена из Југославије, и то на
основу пројекта који је још пре рата обликовао Васа Чубриловић, а затим га прилагодио
за потребе нових власти. Види Vasa Čubrilović, Manjinski problem Nove Jugoslavije, Hereticus, 1, Beograd 2007, 377–391.
О првим послератним програмима медицинске заштите уз анализу језика којим се она
спроводила у дело види Сања Петровић-Тодосијевић, За безимене. Делатност УНИЦЕФ-а у ФНРЈ 1947–1954, Београд 2008, 141–8.
Више у: Ивана Добривојевић, Прилог проучавању здравствене културе у Југославији
1945–55, у: Историја медицине, фармације и народне медицине, Београд/Зајечар 2007, 136.
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биле веома тешке, и побољшавале су се тек постепено. Амбициозни планови су
тек делимично спровођени у праксу. Иако је начело општег здравственог осигурања веома брзо прокламовано, требало је времена да заживи и да се људи почну њиме истински користити. Капиларна мрежа домова здравља требало је тек
да покрије читаву земљу, а било је потребно и превладати отпоре. У сеоским
срединама овој активности стајао је на путу традиционализам. У градским пак
срединама, неповерљивим спрам партијских кампања, вакцинације су доживљаване као инвазија сумњивих мотива. Деца су сакривана од здравствених екипа,
уз објашњење да се ради о „руским вакцинама“ које изазивају обољења, уместо
да их спречавају.71 Слика болести као непријатеља и непријатеља као болести је
тако надживела Краљевину.
Временом се ситуација побољшавала, пре свега захваљујући успесима
превентивне медицине у сузбијању заразних болести. Стари противник, тифус,
изазивао је посебну пажњу. Његово сузбијање је било посебно поглавље социјалне медицине, коме је приписивана огромна важност на темељу Лењиновог
цитата из времена грађанског рата: „И трећи бич се надноси над нама – уш, пегавац који коси нашу војску ... Уши ће да победе социјализам ако социјализам
не победити уши ... Треба збрисати пегавац са лица руске земље, јер је он последица некултуре, беде, мрачњаштва и заосталости.“72 Југословенски комунисти
се нису са мањим жаром бацили у борбу против тифуса, тим пре што је тифус
представљао један од најважнијих узрока морталитета у партизанској војсци.
Током рата, против њега се борило готово на исти начин као и током Првог светског рата, процесом дезинфекције и дезинсекције, односно прокувавањем одеће
воденом паром. Инструмент у којем се одећа кувала, патентиран током епидемије пегавца 1915. под називом „српско буре“, стекао је своју нову примену и име
– „партизанско буре“. Сећање на разоран исход епидемије тифуса из 1915. распаљивало је машту екстремиста. На суђењу Драгољубу Михаиловићу, председник
суда је питао оптуженог: „Је ли вам познато да је један ваш командант тражио
тифусне бациле за убијање издајица?“ Оптужени: „Има свакојаких будала. А да
ли сам ја дао тифусне бациле? Ко би тo смео да да?“ ... Председник: „Говорило
се и о бактериолошком рату.“ Оптужени: „Говорило се, али нико није смео да му
приступи, због себе. То је немогуће.“73 Међутим, и без ратне употребе, тифус се
ширио у свим војскама. Тек у завршној фази рата савезници су снабдели партизане синтетичким инсектицидом ДДТ-ом, чиме је постигнут велик напредак у
сузбијању тифуса. Ова је болест постала саставни део партизанске мартирологије и нашла снажан одраз у послератној популарној култури. Хрватски редитељ
Ватрослав Мимица је 1963. снимио анимирани филм Тифусари, чија су тема
биле халуцинације оболелих партизана. Шест година доцније, у филму Вељка
Булајића Битка на Неретви, у драматичној сцени партизан Бошко (Фабијан Шоваговић), оболео од тифуса скаче у реку уз поклич: „Тифусари, за мном! Преко
воде до слободе!“
71
72
73

Ове отпоре анализира С. Петровић-Тодосијевић, н. д., 158–161.
Boško Živković, Miloš Aranicki, Pegavac i rekurens u NR Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1947, 5.
Издајник и ратни злочинац Дража Михаиловић пред судом, репринт, Београд 2005, 276.
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До тог времена, тифус је већ престао бити свакодневно искуство. Југословенска медицина се у послератном периоду окористила серијом веома значајних фармацеутских открића, те тако у ширу употребу улазе антибиотици, па
поред тифуса нестају и друга инфективна обољења, нека брже, а нека спорије.
Временом се показало да систем опште здравствене заштите са нагласком на
превентивну медицину даје резултате. Ове су мере биле комплементарне са хигијенским мерама спровођеним како у систему обавезног школовања, тако и током служења обавезног војног рока. Међутим, постојала су и ограничења које
су долазила заједно са социјализмом. Тако су сви имали правно на здравствену
заштиту, али је држава могла само делимично да је обезбеди. Драме које су настајале услед овог дефекта такође су нашле одраз у југословенској кинематографији, посебно мотив куповања стрептомицина за туберкулозу на црном тржишту
(Бал на води, 1987). Несташицу лекова можда је најбоље дочарао Данило-Бата
Стојковић у филму Балкански шпијун (1984), у завршној сцени у којој умире од
срчаног удара, а на питање где му стоји нитроглицерин кроз зубе одговара: „Нема га у апотекама“.
Већ када је изгледало да милитаризација медицинског дискурса, као и
еугеника, одлазе у област културне метафоре, а затим и у историју, Југославију је
захватила епидемија великих богиња, највећа у Европи после Другог светског рата и једна од последњих на свету. Она је на драматичан начин подсетила на како
танком леду се плеше, и ставила југословенску медицину на тежак тест. Болест
је уочена у пролеће 1972, а први регистровани случај је био тридесетогодишњи
учитељ са Косова, Љатиф Мужић. Убрзо је оболело још 175 људи, од којих је 35
преминуло, углавном на територији Србије. Помена је вредно да се сматра да
је болест на Косово дошла преко ходочасника Ибрахима Хотија, који се враћао
из Меке и Багдада.74 Он је и заразио Мужића, који је пренео болест у Чачак, па
у Београд, будући да лекари нису могли да установе дефинитивну дијагнозу, па
су га слали из установе у установу. Повратак великих богиња, односно вариоле
вере за коју се сматрало да је нестала са тла Југославије током масовних пелцовања 30-их година изненадио је лекаре, а застрашио становништво. Алтернативне
теорије о пореклу ове епидемије које су кружиле у југословенској јавности добар су показатељ дуговечности метафоре о непријатељу као болести и болести
као непријатељу. Паника која је завладала смирила се тек огромном операцијом
масовног вакцинисања којој је подвргнуто 18.000.000 људи у Југославији. Ова
болест је такође овековечена у југословенској кинематографији филмом Горана
Марковића Вариола вера (1982).
Њој вероватно дугује необичну популарност и Беснило Борислава Пекића,
жанр-роман из 1983. чија је радња смештена на лондонском аеродрому изложе74

A. M. Behbehani, The smallpox story: life and death of an old disease, Microbiol Rev. 1983
December; 47 (4): 487–8; F. Fenner et alia, Smallpox and its eradication, Geneva 1988, 1092;
Ljubinko Stojkovic (prir.), Variola u Jugoslaviji 1972, Ljubljana 1974; David Koplow, Smallpox. The fight to eradicate a global scourge, Berkelez, 2003. S. Litvinjenko, B. Arsić, S. Borjanović, Epidemiological aspects of smallpox in Yugoslavia in 1972, World Health Organization,
WHO/SE/73.57; Стеван Литвињенко, Тридесет година од епидемије великих богиња у Југославији, Српски архив за целокупно лекарство, новембар–децембар 2002, 357–360.
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ном епидемији беснила, а који је југословенска публика примила далеко боље од
других, загонетнијих и захтевнијих радова овог сјајног писца.75 У роману Пекић
користи беснило и као метафору, односно као дијагнозу људској цивилизацији.
Како је сам писао, „беснило је моја визија краја света која прилично праведно
одговара ономе што смо ми у својој антропоцентричној охолости од њега направили када нам га је природа дала у привремени најам.“ Истанчане пажње за тамне стране модернизације, Пекић је умео да упозори и на њену биополитичку димензију: „Морали бисмо једном престати да национално питање третирамо као
терапеутско и да се њиме бавимо као неком врстом „народне медицине.“76
Пекићева упозорења нису била беспредметна. „Беснило“ се приближавало Југославији у другој половини 80-их са продубљивањем економске и отварањем политичке кризе система. Његове прве манифестације појавиле су се у
култури, кроз мотиве који су преузимани из прошлости, попут представе Борислава Михајловића Михиза Ваљевска болница (1989), позоришне адаптација
трећег дела романа Време смрти Добрице Ћосића. Епидемија пегавца из 1915.
рекреирана је у представи заједно са тезом о њеном „увозном“ пореклу. Мотив
болесне нације постајао је забрињавајуће опште место. Синтезу овог медицинско-историјско-политичког дискурса дао је у интервјуу Данко Поповић, писац
Књиге о Милутину: „Болест је у Србију дошла са стране“.77 Из контекста није
јасно да ли је мислио на тифус, комунизам или Југославију. У исто време, на
Косову је завладала необична масовна хистерија о „увезеном обољењу“ базирана на уверењу да српске власти трују албанску децу у школама.78 Југославија
се распадала и почео је грабеж за територијама који је нанео много зла људима
који су на њима живели.
*
Многи домаћи, а и страни аналитичари погрешно су и поједностављено окарактерисали рат у бившој Југославији примитивним сукобом покренутим
древним мржњама. Нити су мржње биле древне, нити сукоб примитиван. Вођен
најсавременијим оружјем које се могло наћи у арсеналу Југословенске народне
армије, тај је сукоб био одвећ модеран. У њему се огледа управо перверзија модернизације, чије је биополитички аспект праћен у овом раду. Њиме се завршава
двовековни циклус реформи „преко колена“, којима се настојало убрзано трансформисати једно заостало друштво. Доситеј Обрадовић је, пун наде, на почетку овог пута написао: „Да нису се Европејци усудили мисли своје поправљати и
ум науком просвештавати, остали би до данас у првој глупости и варварству и
били би подобни бедним народом африканским.“ Двеста година касније, после
75
76
77
78

Растко Радоичић, Болест као роман – однос тематске грађе и композиције у роману Беснило Борислава Пекића, Зборник Београдске отворене школе, Београд 2004, 175–186.
Борислав Пекић, Време речи, Београд 1993, 92, 15.
Данко Поповић, Време лажи, Београд 1990, 49. Критички приступ Ћосићевој и Поповићевој тези о друштвеној болести у: Nikola Bertolini, Vreme inkubacije, Sarajevske sveske,
4/2003, 87–115.
Oва епизода је детаљно анализирана у: Julie A. Mertus, Kosovo. How Myths and Truths
Started a War, Berkeley 1999, 176–204.
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два светска рата, Аушвица и Хирошиме, међународни кривични трибунали суде за злочине почињене у бившој Југославији, Руанди и Сијера Леонеу. Управо
је наука дала један од кључних доприноса оваквом развоју, издајући свој просветитељски, хуманистички и еманципаторски аспект. У прелазу од борбе за
заштиту појединаца до борбе за јачање колектива, истрајност биополитичких
тенденција представља мрачну страну југословенске (не)довршене модернизације, показујући да не постоје само „различити путеви до модерности“, већ и
бројне странпутице.
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Vladimir Petrović
FROM FIGHT AGAINST THE DESEASE TO FIGHT
FOR THE PRESERVATION OF THE RACE
Biopolitical dimension of (un)finished modernization
of Serbian and Yugoslav society
Summary
The article aims to contribute to the understanding of specific conditions of the
reception of eugenic thought and practice in the transition from Serbian to Yugoslav context. By the end of the investigated period, Yugoslavia had experienced dissolution accompanied by an extremely violent civil war in which the notion of “cleansing” was not just
widely used by all participating sides, but was put to genocidal practice. The presentation
maintains that such a development, although a matter of general European trend, was also
reflecting the features of local context, some of which could be traced back through the
dynamics of the institutionalization and domestication of the notion of “racial hygiene”.
In order to track those traits, the infrastructural changes from the introduction of the system of healthcare in pre-1914 Serbia to its adjustment to the Yugoslav post-1918 context
are examined. Within a general context of transition from ethnic homogeneity to diversity,
particular emphasis is put on Serbian wartime experience. The 1915 typhoid epidemics (allegedly brought in by foreign prisoners) was seen as an event in which fighting the enemy
was strongly coupled with the fight against the contagious diseases. Perceiving the enemy
as the disease, and the disease as the enemy, was frequently employed in the postwar period. The web of medical institutions (Ministry of National Health, Chief Sanitary Council,
School of National Health, and Central Institute for Hygiene) was set to cover the entire
country, reach its population and alter its condition. The drive to maintain and improve
the national “biological capital” was voiced in the combatant wording of “cleansing” the
nation. The inherent instability of the political conditions in interwar Yugoslavia was characterized by interethnic and interclass conflicts, as well as strong polarization between
the urban and rural populations. Alternative political agendas in the new state coincided
with the formative period of a number of human sciences. Therefore, the reception, institutionalization and domestication of eugenic thought and practice were heavily influenced
by the local anthropological production of knowledge. Defining concepts such as ethnic
“traits”, national “character”, anthropological “types” and to some extent even “race” were adopted during the period in which political agendas called for a systematic overview
and control over the otherwise chaotic and genetically, ethnically, linguistically, culturally
and historically diverse populations that inhabited Yugoslavia. Medical and anthropological legitimization of “cleansing”, reflected in the shifting interwar discourses of inclusion,
exclusion, mixing and preservation, charted the territory for the atrocious homogenization
projects exercised in the Second World War, and some of those tendencies persisted in
the postwar period. Their influence in culture and politics in traced until the collapse of
the state. Persistence of biopolitical tendencies in Yugoslav politics is seen as a dangerous
aspect of its (un)finished modernization.
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ДРАГАН НОВАКОВИЋ, виши научни сарадник
Министарство вера Владе Републике Србије
UDK 323.1:28(497.1)''194/199''(093.2)
Београд, Немањина 12
322(497.1)''194/199''(093.2)

ИСЛАМСКA ЗАЈЕДНИЦA И НАЦИОНАЛНО
ОПРЕДЕЉЕЊЕ МУСЛИМАНА
У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
АПСТРАКТ: У чланку је представљен однос Исламске заједнице према признавању и каснијој афирмацији муслиманске нације током постојања социјалистичке Југославије. Сложеност ситуације и условљеност различитих
процеса утицали су на одлуку да се размотри оригинална мултирелигиозност
југословенске заједнице и припадност различитих народа и етничких група
исламу. Будући да је званично државно-партијско признавање муслиманске
нације погодовало стварању атмосфере која је условила покретање исељавања Срба и Хрвата према матицама, исказани су резултати пописа становништва из којих је произлазило стално повећавање муслиманске популације
у централној југословенској републици на штету друга два конститутивна
народа. Међузависност и специфични односи које је та верска заједница
имала са државом, допринели су опредељењу о укључивању и тог питања
у анализу. У изради рада коришћена је архивска грађа републичке и савезне
комисије за односе са верским заједницама.

Завршетак Другог светског рата и ослобођење земље Исламска верска
заједница (ИВЗ) дочекала је у потпуном организационом растројству. Закон о неважности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. и за време непријатељске
окупације, ставио је ван снаге Закон о Исламској верској заједници, Устав ИВЗ
из 1936. године, као и остала нормативна акта која су регулисала унутрашњу организацију и остала питања од важности за нормално функционисање верске заједнице. Захваљујући помоћи државе, расписани су и спроведени избори за све
органе ИВЗ на подручју НР Босне и Херцеговине, Србије, Македоније, Црне Горе
и АО Косово и Метохија. Избори су одржани уз велике тешкоће због неажурних
бирачких спискова, несналажења нижих органа и сметњи појединих утицајних
припадника ИВЗ неспремних да прихвате нову власт и исказану жељу већег дела ИВЗ да консолидује и уреди односе са државом.
Прва седница Врховног вакуфског сабора, на којој је успостављена вертикална организација ИВЗ, одржана је 26. и 27. августа 1947. у Сарајеву. Усвојен
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је Устав ИВЗ и по његовим одредбама за новог реис ул улему изабран Ибрахим
Фејић и чланови Врховног исламског старешинства. Предаја меншуре новоизабраном реису обављена је 12. септембра 1947. у Гази Хусревбеговој џамији.1
Oрганизациону структуру карактерисало је јединство ИВЗ на територији целе
Југославије и формирање републичких тела према федеративном устројству нове државе. Конституисање републичких организација пратили су многобројни
проблеми, који су савладани захваљујући великом ангажовању врховних органа.
Вакуфски сабори република донели су већину нормативних аката, за секторе верског живота, пренете новим Уставом на републичка тела ИВЗ.2
Уставом из 1947. успостављена организација није се битније мењала до
краја социјалистичке Југославије. Централне органе, са седиштем у Сарајеву,
представљали су реис ул улема као врховни поглавар, Врховни сабор и Врховно старешинство. Врховни сабор као највише законодавно и уредбодавно тело
сачињавали су представници изабрани у републичким организацијама, док је
Врховно старешинство, као извршни и оперативни орган, у почетку бирано од
Врховног сабора, а у каснијој фази попуњавано на паритетном принципу уз обавезну потврду врховног поглавара. Посебне организације Исламске заједнице са
саборима и старешинствима деловале су у републикама и њихова седишта била
су у Сарајеву – за БиХ, Хрватску и Словенију, Скопљу, Титограду и Приштини
за територију Републике Србије.3 Захваљујући паритетној заступљености, 1990их година Албанци су чинили апсолутну већину у Врховном сабору и Врховном
старешинству што је 1991. омогућило избор припадника те националне мањине
за врховног поглавара.4

Етнички састав исламских верника
у социјалистичкој Југославији
Социјалистичка Југославија са шест република и две аутономне покрајине представљала је оригиналну и препознатљиву вишенационалну и вишеконфесионалну заједницу. Припадници ислама били су расути на територији
целе државе, али су њихове главне концентрације биле у Босни и Херцеговини,
деловима Црне Горе, Рашкој области (Санџаку), Косову и Метохији и западној
Македонији. Територију Словеније и Хрватске муслимани интензивније насељавају од половине прошлог века запошљавајући се у индустријским погонима
и рудницима. Централна Србија и Војводина нису биле атрактивне за насељава1
2
3
4

Некоји подаци о раду Врховног исламског старјешинства у ФНРЈ, Гласник Врховног
исламског старјешинства, 1–3, Сарајево 1951, 67–75.
Видети, Гласник ВИС-а, 4–7, 1950, 189–192 и Архив Југославије, Савезна комисија за
верска питања, 144–4-84, Архив Србије, Земаљска комисија за верска питања НРС, Г-21,
Ф-7.
Д. Новаковић, Processes intern organizational consolidation of Islamic religious Communitiy
in Socialist Yugoslavia, „Islam at the Balkans in the Past, Today and the Future“, Ниш 2007,
67–82.
Д. Новаковић, Исламска заједница у функцији остваривања албанских националних интереса – Успостављање албанске доминације над Исламском заједницом у Социјалистичкој
Југославији, Политикологија религије, књ. I, Београд, 173–188.
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ња исламског живља, али су у бројним градовима живеле веће или мање групе
исламских верника.
Исламској религији у социјалистичкој Југославији припадали су муслимани словенског порекла, Албанци, Турци и део Рома. Вернике словенског порекла сачињавали су муслимани у БиХ, Србији и Црној Гори, Помаци, Торбеши
и Горанци. Главнина Помака живи у Бугарској, а мања скупина доселила се у
околину Куманова после 1878. године.5 Торбеши су српског порекла и настањени су у долини Радике, околини Кичева, Македонског Брода, Тетова, Гостивара
и Дебра. Њихова насеља постоје и у околини Кукеша и Пешкопоје у Албанији.
Говоре македонским, а делимично мешавином српског и македонског језика. Близина и јаки културни и други утицаји допринели су примању појединих обичаја,
као и народне ношње од Албанаца.6 Горанци насељавају територију по којој носе име раздељену између Југославије и Албаније. Говоре српски и мешавином
српско-македонског језика и живе у компактним насељима и селима.7 Већина
Албанаца насељава Косово и Метохију, три општине на југу централне Србије,
западну Македонију и део приморских и неке планинске области у Црној Гори.
Некада бројно етничко турско становништво сконцентрисано је у неколико села
у близини Призрена и деловима Републике Македоније око Битоља. Муслиманско ромско становништво присутно је у градовима Србије, Македоније, БиХ и
Црне Горе, а захваљујући познатој покретљивости, мање насеобине биле су успостављене и у појединим деловима Хрватске и Словеније.

Статистички подаци о муслиманима
у Босни и Херцеговини
Поузданих података о броју муслимана у бившој централној југословенској републици за време османске владавине нема, јер су тадашње статистике
биле веома непоуздане због исказивања податка само о броју мушкараца, као и
чињенице да је појам Босне до аустроугарске управе обухватао и територије неких суседних земаља. Први попис турска управа извршила је 1851, а резултате је
публиковао немачки конзул у Сарајеву Ото Блау у књизи објављеној у Берлину
1877. Према тим подацима, који су ради објективности због укључености само
мушке популације множени са два, у Босни, без Херцеговине, било је 350.898
муслимана и 530.648 православних и католичких хришћана. Други попис турска управа обавила је 1871. и према њему у Босни је било 619.000 муслимана,
452.624 православних и 157.768 католика.8
Аустроугарска управа извршила је четири пописа становништва, који
су првих година показивали одређено смањивање муслиманског становништва
због одласка у Османско царство, а после анексионе кризе одлив српске попу5
6
7
8

Ислам и Муслимани у Босни и Херцеговини, поглавље „Помаци“, Сарајево 1977, 33–34.
Исто, поглавље „Торбеши“, 34–35.
Исто, поглавље „Муслимани српскохрватског језика“, 35–37.
А. Наметак, Статистички подаци о броју становништва у Босни и Херцеговини у посљедњих стотину година, с особитим обзиром на муслимане, Гласник ВИС-а, 1958/3–5,
139–156.

463

Драган Новаковић

Историја 20. века, 2/2008

лације, исељаване у матицу под притиском. Према првом попису из 1879. у Босни и Херцеговини православних је било 42,86%, муслимана 38,72% и католика
18,07%. Наредни попис обављен 1885. показао је следеће: православни 42,76%,
муслимана 36,88% и католика 19,88%. Попис из 1895. године утврђује да је православних било 42,94%, муслимана 34,99% и католика 21,31%. Последњи попис
из 1910. дао је следеће податке: православних 43,49%, муслимана 32,25% и католика 22,87%.9
Током Првог светског рата у Босни и Херцеговини је страдало око
200.000 Срба, али то није битније утицало на демографску структуру, јер је први попис одржан у Краљевини СХС 1921. године ипак показао значајну већину
православног српског народа.10 Према резултатима пописа из те године, на територији Босне и Херцеговине пописано је укупно 1.861.323 становника, од чега
православних 829.164 или 43,87%, муслимана 588.247 или 31,12% и католика
443.914 или 23,48%.11 Наредни попис, обављен 1931. године, даје тешко употребљиве податке јер нису исказани за Босну и Херцеговину као целину због подељености на више бановина.
Први попис становништва у Социјалистичкој Југославији, извршен 1948,
омогућавао је муслиманима да се изјасне као Срби, Хрвати или „неопредељени муслимани“. Према резултатима тог пописа у Босни и Херцеговини било је
Срба 1.067.728 или 41,62%, неопредељених (муслимана) 890.094 или 34,71% и
Хрвата 580.790 или 22,61%.12 Исти попис показује да се 96.036 муслимана изјаснило као Срби – муслимани и Хрвати – муслимани, од чега као Срби 74,06%, а
Хрвати 25,94%.13 Наведени резултати показују да последице рата нису битније
утицале на муслиманску популацију, чије се број повећао у апсолутном и процентуалном износу.
Методологија примењена приликом пописа 1953. пружала је могућност
муслиманима опредељивање у националном смислу као „Југословени – неопредељени“ или припадници Исламске верске заједнице. Резултати су показали
998.698 неопредељених Југословена, у које треба убројати и Југословене који
нису били припадници исламске вере. Међу неопредељеним Југословенима био
је 935.081 припадник Исламске верске заједнице, од којих Срба 56.871, Хрвата
19.986, Словенаца 186, Македонаца 12.863 и Црногораца 56.537.14
Обављени попис 1961. омогућавао је муслиманском колективитету изјашњавање као Муслимани (етничка припадност), Југословени – национално неопредељени или као Срби, Хрвати, Црногорци и Македонци. Према резултатима
у БиХ је те године било 1.276.459 Срба или 43,30%, Муслимана 842.248 или
25,70% и Хрвата 711.665 или 21,72%, Изнете резултате треба узети са резервом,
9
10
11
12
13
14

М. Јевтић, Од исламске декларације до верског рата у БиХ, Прњавор 1995, 25.
Т. Богавац, Етничка слика Босне и Херцеговине пре и после Дејтона, Историја 20. века,
1996/2, 95.
Исто, 96.
А. Наметак, н. д., 154–156.
Т. Богавац, н. д., 98.
М. Џемалудиновић, Колико има у Југославији муслиманског становништва, Таквим, годишњак Удружења улеме, 1967. година, 108–118.
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јер се део муслиманске популације највероватније изјаснио као Југословени – национално неопредељени, којих је у БиХ било 275.883, односно 8,4%.15
Прва три пописа становништва у социјалистичкој Југославији показала
су значајну бројчану предност Срба у централној републици и поред прецизних
података о њиховом страдању током рата и чињенице да је првих послератних
година колонизацијом у Војводину пресељено око 100.000 православних житеља. Признавање муслимана за нацију 1970-их година значајно је допринело хомогенизовању тог колективитета, порасту муслиманског национализма и стварању атмосфере која није погодовала развоју и културној афирмацији српског
и хрватског народа у БиХ. Захваљујући тим околностима и високом наталитету
припадника ислама, два наредна пописа 1971. и 1981. показала су стални пораст муслиманске, а смањење српске и хрватске популације. Правила утврђена
за попис 1971. први пут су предвидела могућност да се муслимани изјасне као
нација, што је дало следеће резултате: Муслимани – 1.482.430 или 39,6%, Срби
– 1.393.148 или 37,2% и Хрвати – 772.491 или 20,6%. После десет година у централној југословенској републици Муслимана је било 1.600.323 – 37,5%, Срба
1.305.255 – 32% и Хрвата 767.247 – 20,4%.16 Резултати последњег пописа 1991.
године исказују бројчану премоћ Муслимана у односу на Србе за скоро десет
индексних поена: Муслимани 1.905.829 – 42,25%, Срби 1.369.258 –31,33% и Хрвати 755.895 – 16,68%.17 Прецизним израчунавањем дошло се до поражавајућег
податка да је за 30 година број Срба у БиХ у апсолутним износима повећан само
за 6.619 или 0,47%. Уколико се на Србе примени просечна стопа пораста становништва у тој републици, за 30 година њихов број требало је да износи 1.952.000,
а са Југословенима, који су најчешће били Срби, 2.112.000.

Односи Исламске верске заједнице са државом
Односи Исламске верске заједнице и државе од доношења првог Устава и
избора врховног поглавара 1947. до краја 1991. могу се поделити на три периода.
Прво раздобље, обележено доминацијом државе, трајало је двадесетак година и
завршило се званичним признавањем муслиманске нације и доношењем новог
Устава ИЗ 1969. Други период карактерише процес постепене еманципације ИЗ
од државе и завршава се смрћу Ј. Б. Тита и великим демонстрацијама са позиција албанског национализма и сепаратизма на Косову и Метохији. Слаба контрола државе, велике слободе и све чешћа политизација ИЗ доминирају у трећем
раздобљу, које је окончан распадом социјалистичке Југославије.
Непосредно после избора за све органе ИВЗ, 16. септембра 1947. врховног поглавара и највише функционере ИВЗ примио је Ј. Б. Тито. Одговарајући
на изразе подршке социјалистичкој власти маршал је истакао: „Дозволите ми
да вам најсрдачније захвалим на изразима лојалности и симпатија које сте сада овдје изговорили. Мене нарочито радује што је у вашој изјави изражено оно
15
16
17

Статистички годишњак, СФРЈ, Београд 1963.
htp:/group/hr. soc. povijest
Т. Богавац, н. д., 99. Више о овој теми, Д. Брезник – М. Сентић, Састав и развитак становништва у Југославији према националној припадности, Београд 1974.
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у што смо се ми одавно увјерили да муслиманско становништво наше земље,
послије свих патњи које је издржало, заиста разумије дух новог времена и да сарађује на изградњи и стварању нове сутрашњице наше земље“.18
Тако је започео први период у односима, чији почетак карактерише потпуна усаглашеност о свим питањима и недвосмислена подршка руководстава
ИВЗ мерама нове власти, укључујући и оне које су биле директно уперене против виталних интереса религије и верника. Јавно су подржана уставна решења о
одвојености религије од државе и превођењу верских уверења у сферу приватности чиме је негиран темељни принцип ислама о повезаности вере и политике.19
Ново руководство није отворено иступило против аграрне реформе, која је ИВЗ
довела у потпуно зависан положај од државне помоћи. Затварање мектеба, као
основних установа за верско васпитање муслиманске омладине, подржано је уз
образложење да ће омогућити еманципацију младежи и њено брже укључивање
у савремени живот.20 Отпор није пружен ни закону о национализацији, који је
нанео велику штету ИВЗ, због одузимања пословног простора од чијих прихода
су издржаване џамије и финансиран рад верске заједнице.21
Почетак другог периода карактерише доношење два важна акта и велика децентрализација југословенске федерације. Уставним амандманима из 1969.
уређење односа са верским заједницама пренето је на републике и покрајине, а
моћна Савезна комисија била је једно време укинута, да би касније обновљена
као радно тело за координацију и усклађивање ставова. Исте године Исламска
заједница донела је Устав, којим је учвршћена организација, прецизније регулисани односи између различитих органа и успостављена дисциплина верских
службеника.
Однос између државе и ИЗ у овом периоду обележава њихово постепено
преношење из сфере високе политике у надлежност бројних комисија за односе
са верским заједницама, које су посвећивале све већу пажњу својој територији
занемарујући интересе целине. Такве околности, у којима више није постојала
усаглашена политика према верским заједницама ни орган са уставним овлашћењима да је спроводи на територији целе Југославије, омогућиле су Исламској заједници постепено ослобађање од сталних координација са државним органима
и покретање процеса интензивирања верског живота на свим секторима.
Државни органи уочили су промену политике ИЗ, али су усвајане оцене
биле у границама устаљених стереотипа о добрим и стабилним односима.22 Крај
18
19
20
21
22

Маршал Тито примио претставнике Исламске вјерске заједнице, Гласник ВИС-а, 1950/1–
3, 7–8.
Наступни говор реис ул улеме Исламске вјерске заједнице у ФНРЈ Ибрахим еф. Фејића
одржан пригодом примања меншуре 12. септембра 1947. године у Гази Хусревбеговој џамији у Сарајеву, Гласник ВИС-а, 1950/1–3, 21–22.
Х. Ђикић, Поводом обуставе рада у мектебима, Гласник ВИС-а, 1952/1–4, 25–31.
Извјештај Саборског одбора са засједања 21. јануара 1951. године, Гласник ВИС-а,
1951/1–3, 84.
Информација о неким питањима односа и активности верских заједница у СР Србији.
Материјал Републичке комисије, Београд, јануар 1969. Оригинал се чува у Архиву Министарства вера, Информација о неким актуелним појавама и процесима унутар вјерских
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другог периода обележен је оштрим осудама познатог теолога Х. Ђоза и београдског муфтије Х. Јусуфспахића 1979. које су довеле до пензионисања првог, а пасивизирања другог и изнуђених смена у Удружењу илмије и редакцијама неких
часописа.23 Искрено жалећи због смрти маршала Тита, реис ул улема и председници републичких старешинстава присуствовали су централној комеморацији
у Београду, а врховни поглавар и сахрани.24 Разлога за велику жалост било је
довољно, јер је за време владавине Ј. Б. Тита Исламска заједница постигла импозантне резултате у организацији верског живота, изградњи верских објеката
и кадровској обнови.
Трећи период у односима између државе и Исламске заједнице веома је
комплексан, јер га карактерише све отворенији иступ ИЗ на политичкој сцени и
више мера државних органа предузетих ради заустављања тих процеса. Иступајући на седници ЦК СК БиХ 16. новембра 1982. Хамдија Поздерац је изрекао неуобичајено оштру критику политике ИЗ: „Дјелатност муслиманских националиста
све је агресивнија и са идејног становишта организованија. Интензивно раде на
стварању ’предуслова’ за исламизацију БиХ којој треба да претходи стварање
образованих и утицајних младих имама који би могли повести џемат“.25 Наредну
1983. обележава хапшење и суђење муслиманским националистима, међу којима су била и три службеника Исламске заједнице. Имам из Стоца Хасан Ченгић,
професор Газихусревбегове медресе Џемал Латић и имам из Вогошћа Мустафа
Спахић осуђени су на десет, шест и пет година затвора.26 Један од најутицајнијих
теолога, који је високо образовање са докторатом стекао на каирском Ел Азхару,
др Ахмед Смајловић, смењен је марта 1985. са свих функција и одстрањен из врхова верске заједнице на захтев државних органа, који су проценили да наступа
са фундаменталистичких позиција и доследно спроводи инструкције добијене
од међународних исламских организација.
Усложњавање друштвене кризе, увођење вишестраначког система, први
слободни избори и победа националних странака, значајно су допринели маргинализовању односа са верским заједницама и њиховом посматрању у контексту
решавања проблема са којима се суочила заједничка држава. Председник СИВ-а
Анте Марковић окупио је 30. јануара 1990. представнике свих верских заједница. Присутним руководиоцима детаљно је представио програм реформи економског и политичког система и наговестио измене дела Устава СФРЈ о људским
правима.27 Друштвена и државна криза одвијала се према својим законитостима

23
24
25
26
27

заједница и оцјена односа с вјерским заједницама у СР Хрватској. Материјал Републичке комисије, Загреб, листопад 1976. Примерак се налази у Архиву Савезне комисије.
Ослобођење, Сарајево, 26. октобар 1979, 1; исто, 28. октобар 1979, 3; исто, 6. новембар
1979, 8; исто, 28, 29, 30. новембар 1979, 3.
Извјештај о раду Врховног исламског старјешинства у 1979/80. години, Гласник ВИС-а,
1980/4, 161.
Ослобођење, Сарајево, 16. септембар 1982, 3.
Ослобођење, Сарајево, 10. април 1983, 3; исто, 5. август 1983, 4; исто, 6. август 1983, 3;
исто, 17. август 1983, 4; исто, 21. август 1983, 3.
Информација о разговору председника Савезног извршног већа Анте Марковића са поглаварима верских заједница, 30. јануара 1990. године. Материјал Савезне комисије. Оригинал се чува у Архиву Савезне комисије.
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и окончана је крвавим распадом заједничке државе у којој улога ИЗ још увек није довољно истражена.

Став Исламске заједнице према националном
опредељењу муслимана
Због укупног положаја и добрих односа са државом, Исламска верска
заједница није се током првог периода активније укључивала у полемике о националном опредељењу и будућности муслиманског колективитета. Наступало
се опрезно и без непотребног уласка у сферу политике, што је могло довести
до контрамера тада снажне и компромисима несклоне државе. Супротно очекивањима, у време када су расправе на партијским форумима о том питању већ
почеле, ИВЗ је иступила са следећим ставом: „Реч муслиман је у основи арпска
ријеч муслим са персијским додатком (ан) на крају, а означава сљедбеника вјере
ислама. Према томе то је вјерски исламски појам и вјера ислам у свом изворном
значењу (Курану и хадису) даје јасно и одређено тумачење суштине тога појма.
Свако одступање од тог тумачења недопустиво је са моралног и опћекултурног
гледишта. Искривљавања тог појма која се дешавају, често су посљедица незнања, а понекад и злонамјерног или тенденциозног тумачења“.28
Иступи Ј. Б. Тита на Централном комитету СК Југославије и једном од
конгреса Савеза омладине, као и ставови ЦК СК БиХ на којима је расправљано
о том проблему, били су довољни ИВЗ за промену ставова и прихватање тезе о
оправданости употребе термина муслиман за припаднике нове нације.29 Осуђују
се идеје о проглашавању босанских муслимана Турцима и елементом остављеним
од непријатеља са задатком да буду стални реметилачки фактор на југословенским просторима. Отворено се истиче да муслимани нису ни Срби ни Хрвати и
да признавањем етничке посебности добијају могућност за свестрани културни
и други развој: „Босанско-херцеговачки Муслимани по први пут стају објема ногама на ово своје тло на коме су настали и изникли и којег су увијек надасве вољели. Они по први пут и де јуре и де факто постају равноправни чланови братске
заједнице југословенских народа. До сада су они висили ни на небу ни на земљи.
Њихова културна баштина није имала одређеног статуса.“30
Протеком времена почетна суздржаност се напушта, запостављају се
одредбе Курана о анационалности ислама и сви интелектуални и други потенцијали ИЗ укључују у доказивање оправданости одлуке о проглашавању дотадашње верске групе за посебну и равноправну нацију у југословенској заједници.
Због осетљивости питања, званични органи ИЗ нису се превише експонирали,
већ су главни задатак поверили најпризнатијем теологу Хусеину Ђозу, који је у
више текстова објављених у Таквиму и Гласнику ВИС-а истим или сличним аргументима објашњавао значај те одлуке за будућност муслимана, не трудећи се
да читаоцима представи социолошки појам нације и услове које једна етничка
28
29
30

Муслиман, непотписан текст, Таквим 1965, 65–66.
О улози СК БиХ у процесу настанка муслиманске нације видети, М. Јевтић, Од исламске
декларације до верског рата у БиХ, Прњавор 1995, 38–53.
Муслиман као ознака етничке припадности, непотписан чланак, Таквим 1966, 67–68.
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група мора испунити ради добијања тог статуса. Научну аргументацију заменило
је признање новом социјалистичком систему и храбрости његовог руководства
да исправи велику неправду и констатује чињеницу да су муслимани по историјском бићу и другим карактеристикама посебан народ. Сличан процес прошли су
својевремено Срби и Хрвати, које заједнички језик, а различита религија, нису
спречили да формирају два засебна колективитета. Академији наука и уметности
и другим културним установама у БиХ препоручено је организовање научних
истраживања ради теоријског оправдавања одлуке политичких форума.31
Донета одлука и нови положај допринели су појави ставова у којима
су запостављана културна и друга достигнућа друга два народа који вековима
живе у БиХ. Наводи се да муслимани имају своју историју, традицију, духовне
вредности и значајна културна остварења. Преко 500 година њихова историјска
присутност најснажније се осећа у Босни и Херцеговини, којој су дали посебно обележје: „Све што је у Босни специфично, њено властито, све је то дјело
Муслимана“.32 Указује се на равноправност муслиманске културе, али и на чињеницу прожетости исламом и религији као суштини новоформиране нације:
„Ми смо свјесни да мало м представља основу за велико М, без чега би оно значило празно име, фразу без садржаја. Неке снаге из велико М хтјеле би, како се
чини, да искључе из овог процеса снаге из мало м, што ни у ком случају не би
било оправдано“.33
Утврђено постојање нације у теорији и пракси и са успехом сузбијена
повремена оспоравања, омогућили су почетком наредног периода објављивање
више чланака у којима се отворено пише о заосталости муслиманских маса и
указује на потребу укључивања у процесе образовања и културног препорода.34
Заостајање произлази из чињенице да су ислам у наше крајеве донели дервиши,
чија је теолошка концепција фаворизовала смрт и ахирет, а потпуно запостављала
стваралаштво и испуњавање Алахове одредбе о човеку као божијем намеснику,
коме је природа са целокупним богатствима поверена на управу. Наведеним узроцима треба прикључити и податак да је вековна декаденција ислама захватила
и југословенске просторе и успела да ислам, као стваралачку религију, претвори у обредну форму окренуту небу, а не земљи. Будући да исламско буђење има
глобални карактер, нове снаге траже од муслимана да критички размотре фазу
31
32
33

34

Х. Ђозо, Муслиман, Гласник ВИС-а, 1968/11–12.
Исто, 478.
Х. Ђозо, Ислам и Муслимани, Гласник ВИС-а, 1970/5–6, 205. Тезу о неодвојивости муслиманске нације и ислама исти аутор изнео је још јасније у тексту Излажење из уских
оквира нашег постојања: „Наше постојање и развој у овим крајевима било је а и данас
је најуже повезано са Исламом. Настали смо када је Ислам, дошао у ове крајеве. У току
петовековног постојања, Ислам је представљао основни фактор у нашем развоју. Под његовим утицајем ми смо се историјски формирали и потврдили у разним гранама живота
и разним људским активностима. До сада смо се историјски испољавали искључиво у
виду вјерског постојања. Све главне и специфичне ознаке нашег индивидуалитета, носе
обиљежја Ислама, јер су под његовим утицајем и настале као такве“, Гласник ВИС-а, бр.
3–4, 1970, 1. О односу религије и нације видети, Н. Дуганџија, Религија и нација, Загреб
1983. године.
Х. Ђозо, Проблем опће заосталости, Гласник ВИС-а, бр. 11–12, 1970, 543–551.
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декаденције и слободно, без комплекса, утврде место својих народа у савременом свету.35 Одговорни задаци стоје и пред муслиманима у Југославији, које је
нови положај вратио у живот и приморао да се отргну од летаргије и маштања
о славној прошлости: „Нама је сада сасвим очито да ми не живимо само у обредима, да се наше постојање не смије ограничити само на уски круг вјерске дјелатности. Наше постојање има читав низ компонената. Све те компоненте
морају бити једнако заступљене у нашим активностима. У борби за опстанак
не смијемо занемарити ни једне људске активности“.36
Пажљивом анализом стања муслиманског колективитета дошло се до
закључка о постојању две групе и потреби предузимања мера ради спречавања
евентуалног сукоба. Стара генерација сачувала је ислам и преко њега самобитност муслиманске нације, али је превише привржена фатализму и мистификацији религије. Младе снаге карактерише нови однос према већини питања, јер су
правилно процениле да ислам треба демистификовати, а припадност религији
потврђивати акцијом и стваралачким радом. Муслиман није оличење примитивизма и опште заосталости и мора бити активни учесник у збивањима друштвене
заједнице. Наведене задатке може са успехом извршити само ако је стручно оспособљен и културно и духовно дорастао условима живота у савременом свету.37
Стваралачка симбиоза базе коју чине стари и надградње, предвођене младим нараштајима, представља једино оправдано решење: „Као закључак могли би смо
констатовати, да из базе и из надградње израстају врло позитивне снаге које
се приближавају, иду у сусрет једни другим и које ће се негдје сусрести. Тешко
је рећи колико ће процес приближавања трајати, али је посебно важно да је он
ту. Све се више утврђује спознаја да се не може градити без базе, али да и база
мора бити здрава и солидна, како би могла издржати надградњу у новом савременом стилу, не на један или два спрата него на двадесет и више“.38
Серијом текстова објављених у штампи, Исламска заједница је настојала
да допринесе што већем успеху пописа становништва 1971. који је први пут омогућавао исламским верницима прецизно национално изјашњавање. Верници су
отворено позивани да преузму одговорност за своју судбину и не дозволе неопредељеним да их збуне, дезоријентишу и тако непотребно смање број муслимана.
Наводи се постојање колебљиваца и шићарџија и њихово деловање повезује са
хегемонистичко-шовинистичким снагама у југословенском друштву. Оправдање
да националност није кошуља која се мења није прихватљиво, јер је својевремено избор био знатно ограничен: „Сада, када имају могућност, да се изјасне за
оно што јесу, тешко им се чини мијењати. Нема ту ничег неугодног. Многи су
се раније били оприједјелили, неко за српску, неко за хрватску националност. Ја
сам се исто тако био национално оприједјелио за хрватство, али из ината, јер
сам осјећао да ми се жели наметнути друго. Зашто сада не бих кориговао и писао се онако како заиста осјећам“.39
35
36
37
38
39

Х. Ђозо, Нове снаге, Гласник ВИС-а, бр. 3–4, 1971, 129–134.
Х. Ђозо, Ислам и друштвена ангажованост, Гласник ВИС-а, 4–5–6, 1968, 154.
Х. Ђозо, Нове снаге, Гласник ВИС-а, бр. 3–4, 1971.
Х. Ђозо, Излажење из уских оквира нашег постојања, Гласник ВИС-а, бр. 3–4, 1970, 9.
Хусеин Ђозо, Нове снаге, Гласник ВИС-а, 1971/3–4, 131.
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Попис је донео резултате очекиване од Исламске заједнице, а значајан
допринос конституисању и афирмацији нове нације дали су и младомуслимани
суђени од 1946. до 1949. године, објављујући под псеудонимом више текстова у
исламској штампи.40 Бригу о муслиманској нацији преузимају држава и партија,
тако да Исламска заједница више није имала потребу за отворенијим ангажовањем, већ је наредних 20 година, односно већи део другог и трећег периода, мудро
и стрпљиво склапала и афирмисала муслимански културни оквир.41 Наведени
процеси и политичко-духовна клима у БиХ покренули су егзодус Срба и Хрвата
према матицама, који је трајао до краја социјалистичке Југославије.
Усложњавање укупне друштвене ситуације и хомогенизовање готово
свих југословенских народа одлучујуће су допринели максималном укључивању
Исламске заједнице на крају трећег периода у полемике које су пратиле априлски
попис становништва из 1991. Демократизација друштва омогућила је исламској
штампи објављивање великог броја текстова и интервјуа са муслиманским интелектуалцима и стручњацима за статистику, у којима је осуђена ранија власт
због спорог признавања муслиманске нације и лутања карактеристична за прва
три пописа. Уместо одавања признања за афирмацију нове нације, комунистички систем осуђује се као поглед на свет, који је инкорпорирао неке византијске
стереотипе и негативан однос према исламу. Муслимански интелектуалци, сада
под окриљем ИЗ, настоје да докажу да је основну препреку бржој афирмацији
муслимана и правилнијем вредновању њихове културе представљала доминирајућа великосрпска идеја у свим годинама од Другог светског рата: „Политика тог
система бринула се, умјесто потребама и интересима свих грађана, углавном о
своме народу чиме је угрожавала и угрожава остале народе. Није се, на жалост,
могло отети утиску да се та политика понајвише бринула како да оспори права
других народа ако их не успије подчинити својој вољи док је Муслимане покушавала искоријенити“.42 Преко 20 година Академија, културне установе и интелектуалци – муслимани доказивали су постојање муслиманске културе независне и
потпуно еманциповане од религије, као свог суштинског оквира, да би нови услови и однос снага омогућили брисање томова књига и враћање ислама на велика
врата. Опрезнији интелектуалци указивали су на улогу ислама у артикулацији
националног опредељења муслимана, али и на поновна оспоравања њихове националне свести и културе.43 Научници директније укључени у политику јасно
су указали: „Ислам је одиграо најбитнију улогу у формирању, прво, етницитета
Муслимана, а затим је био основа њиховог националног идентифицирања“.44
40

41
42
43
44

Најзначајније делове Исламске декларације А. Изетбеговић је у два текста под псеудонимом објавио 1972. године у Таквиму. Видети текстове, Исламски препород – вјерска
или политичка револуција, 63–66; Садашњи тренутак муслиманских народа – проблем
заосталости и препорода, 51–61.
Видети: А. Пуриватра, Национално политички развитак Муслимана, Сарајево 1972; К.
Суљевић, Националност Муслимана, Сарајево 1980.
Р. Муминовић, Повијсени усуд Муслимана, Исламска мисао, 1991/154, 9.
Интервју, др Е. Ћимић, Вјера између свјетовног и духовног – духовни, психолошки и културни аспекти религијског феномена, Исламска мисао, 1989/131.
Разговор са Мухамедом Филиповићем, Исламска компонента духа босанског – исламски
приноси мултилатералности Босне, Исламска мисао, 1989/120, 21.
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Пред крај социјалистичке Југославије Исламска заједница је потпуно променила ставове из 1970-их година према неким важним питањима. Отворено се
врши дистанцирање од словенских корена и муслимани везују за богумиле, тражи
проглашавање босанског као новог језика, различитог од српског или хрватског и
почињу први наговештаји о могућем конвертитству муслимана у Бошњаке. Прихватање богумилског порекла имало је за циљ елиминисање распрострањеног
мишљења о муслиманима као производу стране окупације и спречавање могућности поделе Босна и Херцеговина између ривалских нација: „Хисторијски извори, међутим, говоре неумољиво, да су етнички корјени Муслимана претежно
у средњевјековном богумилству смјештеном у Босни, богумилству које је до доласка Турака било изложено посве сличним притисцима и прогонима православне
ортодоксије и католичког папства какве су трпјели и доживљавали Муслимани
од 1918. до 1971. од српско-црногорских националистичких снага“.45
Питање језика није било спорно и од свих муслимана тражено је да приликом пописа у одговарајућој рубрици упишу „босански језик“. Оправдање за
такав став нађено је у историји, јер се наводно већ 100 година у Босни употребљавао тај језик на коме су настала значајна књижевна дела, тако да је требало
искористити права утврђена за сваки народ у Уставу. Опредељујући се у питању
језика познати муслимански интелектуалац износи следеће: „И даље, попис 1991.
је управо идеална прилика у погледу матерњег језика да Муслимани први пут у
посљедњих стотину година искористе право и могућност да босански језик као
свој матерњи упишу у пописницу“.46 Теоријске расправе о језику веома брзо су
примењене и у пракси. Посланички клуб СДА, на седници Скупштине БиХ 27.
фебруара 1991, доставио је парламенту посебну „Изјаву о називу и употреби језика у Скупштини БиХ“, која је предвиђала босански језик.47
Идеја бошњаштва уочи пописа 1991. године није била шире прихваћена, јер је главни задатак Исламске заједнице био спречавање опредељивања за
југословенство и мотивисање верника да се изјасне као Муслимани. Процењено
је да употреба два назива може изазвати забуну и поделити јединствени муслимански национални корпус на два дела, чиме би се дали аргументи другим народима за манипулацију укупним бројем Муслимана у Босни. Наведено одређење
подржао је утицајни директор Оријенталног института у Сарајеву заступајући
став да без бошњаштва нема ни Босне, уз напомену да такав став не угрожава
друге народе.48 Сличну тезу изнео је вођа МБО тврдећи: „Ако се неко искаже
45
46

47
48

Р. Муминовић, н. д., 10.
Интервју, др Атиф Пуриватра, Муслимани – национална стварност, Препород, бр. 5/492,
1. март 1991, 3. Исти став о босанском језику заступао је и др Халид Чаушевић: „А из
привржености тлу израста сама по себи и потреба номинације властитог језика (босански
језик, који потпуно респектира хрватско-српско говорно подручје), чије се хисторијске
особености не могу камуфлирати теоријама о стандардном босанском језичком изразу
или варијантним дистинкцијама“, интервју, Мудрост очувања властитог, Препород, бр.
6/493, 15. март 1991, 5.
Текст Изјаве објављен је у Препороду, бр. 7/494, 1. април 1991, 11.
Интервју, др Ахмед Аличић, Босне нема без бошњаштва, Препород, бр. 21/508, 1. новембар 1991, 14–15.
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Бошњаком – кога он запрјечава? Ја сам увјерен да Бошњаци данас не би добили већину, али та нам опција мора бити дана“.49 Исту концепцију заступао је
и познати исламски интелектуалац из Беча износећи да се ради о адекватном и
историјски утемељеном националном називу, који омогућава лакше уклапање
у европске токове и да прихватање бошњаштва од Муслимана не подразумева
право за наметање тог одређења као обавезујећег другим народима.50
Бошњаштво су тада одбацили предводници муслиманске интелектуалне елите у земљи: „Свако питање из живота једног народа, па и о имену треба
да се јавно износи. И на одговарајући начин расправи. Када је вакат, што би
рекао наш народ. У садашњем тренутку натурати такву расправу, чак, и да је
животна за Муслимане, извјесно, нема оправдање“.51 Идеја бошњаштва проглашавана је неприхватљивом и децембра 1991. позивом Муслиманској бошњачкој
организацији за одрицање од тог одређења, јер није време за сучељавања која разједињавају муслимански народ и удаљавају га од стратешких и егзистенцијалних
проблема.52 Наведене расправе окончане су септембра 1993. када је у Сарајеву
на Конгресу муслиманских интелектуалаца БиХ донета одлука о преименовању
Муслимана у Бошњаке.53

Закључак
Организационо растројена и у национализацији лишена материјалне основе, Исламска верска заједница пролазила је непосредно после рата кроз тешку
фазу прилагођавања новој стварности и стварања услова за коегзистенцију са
системом опредељеним да на дефинитиван начин реши питање религије. Политичке потребе нове власти довеле су до брзе нормализације односа са ИВЗ, која
је због те привилегије морала да изгуби самосталност и прихвати зависност од
редовних државних дотација. Незавидан положај и посвећеност учвршћивању
унутрашње организације и консолидацији верског живота, као и теоријско-практична лутања званичних државних органа и партијских форума у дефинисању и
прецизнијем одређивању положаја муслиманског колективитета, нису омогућавали ИВЗ активнији однос и заузимање јаснијих ставова према том осетљивом
и сложеном политичком питању.
Сталну либерализацију југословенског друштва и несврстану спољнополитичку оријентацију државе Исламска заједница је искористила да покрене
процес ослобађања од успостављених контролних механизама. Еманципација
ИЗ од државе и већа слобода деловања временски се подудара са отварањем јав49
50
51
52
53

Интервју, Адил Зулфикарпашић, Повратак из Мухаџерлука, Препород, бр. 8/472, 15.
април 1990, 21.
Интервју, др Самил Балић, Ислам и Босна у Европи, Препород, бр. 24/487, 15. децембар
1990, 10–11.
Интервју, др Атиф Пуриватра, Муслимани су своји на своме, Исламска мисао, 1991/146, 8.
А. Дервишевић, Муслимани и БиХ су међусобно условљени, Препород, бр. 23/510, 1. децембар 1991, 3.
М. Бојић, Осврт на положај Муслимана – Бошњака у Југославији, Зборник „Стварање
и разарање Југославије“, Београд 1996, 276.
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них дискусија о редефинисању положаја муслиманског колективитета и сазревањем одлуке да решење треба тражити у промовисању нове нације у сложеној
југословенској заједници. Утврдивши да није у питању тактичка већ стратегијска
одлука највишег државног и партијског руководства, Исламска заједница се брзо
престројила и после почетног несналажења комплетну инфраструктуру укључила у доказивање оправданости проглашавања дотадашње верске групе за нацију.
Подршка ИЗ била је значајна и представљала је најлакши пут да идеје потекле
из политичких и интелектуалних кругова прихвати мање образовано градско и
конзервативно и у највећој мери необавештено сеоско становништво.
Оцењујући наведену одлуку као историјску, Исламска заједница је мирно и без претераног узбуђивања прелазила преко настојања многобројних интелектуалаца и различитих институција да докажу самобитност културе и других
посебности нове нације проистеклих из маргиналних веза са исламом. Снажна
држава и још јача партија брзо су сузбиле млака оспоравања Муслимана што
је омогућило Исламској заједници постепено искључивање, губљење статуса
предводника и усмеравање енергије на верско и просветно-културно уздизање
Муслимана, који су према већини показатеља заостајали за осталим југословенским народима.
Усложњавање друштвене кризе, пораст међунационалних тензија и брзина којом се одвијала драма заједничке државе, значајно су утицали на Исламску
заједницу и њену политику. Не успевши да сачува прокламовану неутралност,
ИЗ се активно укључила у све полемике које су пратиле попис становништва
1991. са циљем да се Муслимани додатно мотивишу и у контексту све израженијих националних супротности прецизно одреде своје етничко опредељење
и тако елиминишу или умање број оних који би се изјаснили као Југословени.
Сагласно преовлађујућој политици, подржано је промовисање босанског језика
као посебног и опрезно прихваћена теза да порекло Муслимана треба тражити
у средњовековном босанском богумилству. Потреба националне кохезије допринела је одлучном дистанцирању Исламске заједнице и интелектуалних кругова
окупљених око ње од касније општеприхваћеног термина „Бошњаци“.
Исламска заједница дала је значајан допринос конституисању муслиманске нације, али одређене тезе на које смо указали потребно је посматрати у
контексту политичке кризе која је великом брзином захватила централну југословенску републику. Суочени са рушењем ауторитарног режима и све изгледнијим
трагичним догађајима, поједини аутори олако су износили непроверене и научно
незасноване ставове и често превелику пажњу придавали укорењеним стереотипима у вези са појединим народима и вредностима њихове културе. Већина идеја
изнетих 1991. године представљала је неку врсту оријентира и током протеклих
18 година издржала је проверу времена, осим што се као доминантно опредељење искристалисало наглашавање пресудног значаја ислама за национални развој
и унапређивање свих сегмената културног стваралаштва Бошњака.
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Dragan Novaković

THE ISLAMIC RELIGIOUS COMMUNITY AND THE NATIONAL
ORIENTATION OF MUSLIMS IN SOCIALIST YUGOSLAVIA
Summary
The attitude of the Islamic Community toward the national orientation of Muslims
should be viewed in the context of the overall position and relationships with the new state whose ideology was founded on an irreconcilable attitude toward religion and the activities of religious communities. The Islamic Religious Community took advantage of the
situation in which, under complex international circumstances, the state was unprepared
to maintain constant tension with most of its religious communities, and thus succeeded
in a very short period to normalize its relations with the new rulers of the country, losing
in the process some attributes of freedom but attaining greater freedom of organization
and the improvement of religious life.
The decision of the state to ceaselessly improve and reform the established system
had thus opened up the space for a more liberal relationship toward many current issues
and problems, the IRC had successfully utilized and had managed gradually to liberate
itself from the control mechanisms forced upon it, had intensified religious life and had
openly begun to come out with its viewpoints on certain complex and politically sensitive
issues. Having received the clear and unambiguous position of the State and Party forums
that Muslims should be considered to be a separate nationality, the IRC did not hesitate in
the least but had incorporated the entire religious infrastructure and all its intellectual capacities in proving how utterly justified this decision had been. The Islamic Community
openly pointed out in the press and elsewhere that the new rulers had been very courages
in correcting a historical injustice, influencing the Muslims to stop hesitating and to accept
the new orientation, and it called upon all cultural institutions to activate all their potentials in order to define and affirm the cultural framework of the new national-ethnic group.
The task of quelling the dissent was in the hands of strong state-party mechanisms so the
IRC, in a certain way, had retreated from the frontline and directed its energy toward the
cultural and educational upbringing of the Muslim masses with the aim of making Islam
more dynamic since it had been preciously corrupted during a period of decadence, and to
once more attain its past ideals of religion devoted to life and universal progress.
The intellectuals gathered around the IRC had now taken up the initiative and
formulated a strategy for action under new conditions, which had presupposed the clear
national-ethnic orientation of the Muslim collectivity at the last census conducted in the
joint state, its distancing from its Slav roots and a search for their origins in the Bosnian
Bogumil movement and the promoting of a Bosnian language and culture based on it.
The expounded viewpoints were frequently dominated by emotions instead of objective
scientific approaches so that any inferences and generalizations may thus be deemed to
have been one-sided and incomplete without situating and viewing the issues in the wider
social and political context of those turbulent times.
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СРПСКИ 20. ВЕК – ВЕК „ИЗГУБЉЕНЕ
ИСТОРИЈЕ“ *
АПСТРАКТ: Идеју о 20. веку као веку „изгубљене“ историје српског народа први су изнели поједини српски политичари. Та идеја још увек нема своје
историографско место, као што још увек не постоји ни покушај „свођења
историјског биланса“ српске историје током постојања југословенске државе. У овом раду дају се основни елементи који би објаснили шта подразумева идеја о „улудо потрошеном“ веку историје.

Уједињење Јужних Словена извршено је на идејним основама рационалистичке филозофије, по којој језик сачињава основу нације, али није постигнут
довољан степен националне интеграције. Религија и припадност цркви остали су
основни облик етничке идентификације. Најважнија последица уједињења била
је да је српски национални покрет, који је утрошио највише енергије у стварање
заједничке државе, прешао у период дефанзивности. Главни разлог за то било је
губљење биолошке основе српског народа – 1,247 милиона мртвих – 43% укупног становништва из периода пре Балканских ратова. Већ 1917. српски стратези
процењивали су да ће губици Србије износити више од половине мушког становништва уведеног у рат. Способних за војску остајало је мање него што их је
у борбама изгубљено. За обнављање српског народа, заснивање будућности и
ублажавања страхота рата, остало је премало биолошке енергије. Србија је била принуђена да мења историјску стратегију – одрекла се офанзивних продора
и определила за чување онога што је остало.1
Процес уједињења био је далеко бржи од сазревања и дубљег прихватања
саме идеје, што је већ унапред стварало претпоставке за будуће сукобе. Реализацијом југословенске идеје свако „племе“ је коначно било у својој држави, која је
истовремено била и заједничка. Срби (и Црногорци) једини су претходно имали
независну државу и 1918. пристали су на заједничку. Хрвати и Словенци нису
*

1

Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (бр. 147039) који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790–1918, II, Београд 1989, 833–838.
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имали независност и остало је питање хоће ли њихови националисти у неком
будућем тренутку тежити својим посебним државама. Ти националисти рано су
показали потребу, која је временом била све већа, за оспоравањем не само улоге
Србије у уједињењу, што је могло бити и део политичких игара, него уопште и
садржаја рата започетог 1914. Код Срба се, тако, проширило уверење о потискивању за њих вредног историјског дела ради нечијег туђег, политичког.2 Тако су
се од самог почетка живота Југославије стварале претпоставке њене разградње.
Историја је показала да су песимисти били у праву.
Југословенска идеја знатно је ослабила после уједињења. Српска војска,
државни чиновници и многи политичари поистоветили су се са новом државом.
Њихово југословенство било је под великим утицајем традиционалних српских
историјских сећања и лојалности. И већина Срба прихватила је нову државу, а
у њој је видела пре свега српску творевину, са српском монархијом на челу, државу у којој су Срби коначно уједињени. На другој страни, већина Хрвата није
се поистоветила са новом државом и све важније политичке групе одмах су почеле да захтевају аутономију или независност. Степен радикалности њихових
захтева највише је зависио од процене тога колико је Београд у стању да им се
одупре.3
Један од основних узрока за проблеме Срба у Краљевини Југославији
било је њихово схватање да је стварањем те државе решено српско национално
питање. Југославија је на први поглед носила српски печат: по карактеру уједињења, облику владавине и унутрашњем уређењу. Принцип етничког унитаризма (троимени народ) изражавао је превласт националног у тадашњој Европи и
одсликавао жељу српске елите да постоји једна држава са једним народом. Чинило се да тако више неће постојати ни српско питање. Та заблуда имала је две
последице: ширење хрватског сепаратизма због наводне опасности од „српског
централизма“ и пасиван однос Срба према промени међународних односа, уз
несхватљиво попуштање захтевима других народа.
Такво понашање било је узроковано и појавом која ће добити прворазредни значај: српска политика није била свесна „миленијског преврата“ који се
збио стварањем Југославије. Радило се о прекорачењу граница различитих цивилизација, вера, традиција и менталитета. На другој страни, Хрвати су од почетка
поткопавали нову државу и нису је прихватили. Инсистирали су на „повијесном
државном праву“, спроводили методе опструкције и бојкота, слали емисаре у
иностранство ради подршке. Тиме се српска политика уплела у замку хрватског
питања, мада је у суштини постојало само српско.4
Дилеме око карактера националних односа у новој држави разјединиле
су српске политичке странке већ на почетку постојања Краљевине СХС. Та подела је имала трајан карактер и за последицу је произвела то да српска национална политика у Краљевини никада није дефинисана. Југословенску струју, која
је због стварања јединствене државне заједнице негирала српску националну
2
3
4

Андреј Митровић, Први светски рат, Прекретнице новије српске историје, I, Крагујевац 1995, 91–92.
Aleksa Đilas, Osporavana zemlja, Beograd, 1990, 91–92.
Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu, Beograd 1992, 20–21.
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индивидуалност, окупила је Демократска странка; српску струју, која је инсистирала на српском националном интересу али у оквиру југословенске државе,
организовала је Радикална страна. Најслабија је била групација која се залагала
за јединствену српску државу.5
Насупрот томе, Хрвати су тек у Југославији извршили националну мобилизацију и започели борбу за независну државу у чему је, осим у нијансама
и тактици, постојала сагласност готово свих хрватских политичких снага. У Југославију је унета идеја о хрватској држави у оним границама које би, наводно,
Беч оставио хрватској да се под Хабзбурзима извршило „југословенско“ уједињење. Отуда и доминантна национална идеја код Хрвата о дуалистичком уређењу Југославије, о конфедерацији са Србијом, а крајњи циљ је била независна
Хрватска.6
Корени хрватског сепаратизма у Југославији могу се пратити од самог настанка државе. Група хрватских хабзбуршких легитимиста, регрутована међу припадницима најобразованијег дела политичке и интелектуалне елите, незадовољна
одлукама Хрватског сабора о отцепљењу од Хабзбуршке монархије, образовала
је оперативно језгро за спровођење програма независне Хрватске. Иницијативу
су дали саборски заступник Иван Першић и католички клерикалац др Керубин
Шегвић. Први тајни састанак одржан је 12. новембра 1918. у Загребу.7 У наредна
два месеца, када нова држава практично није ни заживела, формулисана је стратегија хрватског сепаратизма: југословенска држава заснована је на насиљу, без
пристанка хрватског народа и под притиском „српских плаћеника и залуђених
Југословена“. Политичка борба коју је та група интелектуалне и политичке елите
одлучила да води, „до краја ће одисати чистим хрватским духом“. Стјепан Радић
је одређен да се стави на чело побуњеном и превратном анархијом захваћеном
сељаштву, К. Шегвић клерикалним круговима, др Ладислав Полић либералној
интелигенцији, а Вјекослав Клаић научној елити. Једини крајњи циљ је био: по
сваку цену пружити отпор „југословенској идеји и политици“, рушећи морални
и сваки други кредибилитет Србије као победника у рату, а учвршћивати „хрватско државно право и хрватство“.8
У следећих пет година дефинитивно је формулисан хрватски национални програм у Југославији: морално и политичко дискредитовање Срба, политичко сламање разједињеног српског политичког фронта и тотална хомогенизација
хрватског народа. Предводник те политике постао је Стјепан Радић. На другој
страни, српска владајућа елита поступила је према Хрватима, као пораженом непријатељу, на супротан начин – спроводила је политику националног помирења
без примера у европској историји. На тај начин српски народ је ушао у раздобље
своје националне демобилизације.9
5
6
7
8
9

Бранислав Глигоријевић, Политичке странке и државно уређење Југославије 1918–1929,
Војноисторијски гласник, 3/1991, 3, 84.
Исто, 93.
Ђорђе Станковић, Никола Пашић и Хрвати, Београд 1995, 27.
Исто, 28.
Исто, 32–33.
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Од убиства краља Александра I Карађорђевића (1934) евидентан је идеолошко-политички заокрет у Југославији. Он се огледао у прихватању предлога
конкордата, приближавању Италији, касније и Немачкој, клерикалном продору
у профане сфере, одбацивању идеологије југословенског национализма и концепције државног интегрализма.
Од посебног значаја била је ерупција политичких страсти, прожетих национализмом. Заштита „угрожених“ нација од наднационалног југословенства,
захтеви за враћање старих племенских симбола и аутономни национални живот,
били су главна покретачка снага која је код Словенаца и Хрвата створила мржњу
према свему југословенском. Посебно је влада Милана Стојадиновића довела до
разбијања идеологије југословенског национализма, државног и народног јединства. У том смислу највише се Антон Корошец, Стојадиновићев коалициони партнер, обрачунавао са југословенским националистима, обнављајући истовремено
рад клерикалних организација. Његов политички рад био је усмерен ка одвајању
Словеније и римокатоличког становништва од Југославије, како би се бивше хабзбуршке земље повезале у подунавску католичку конфедерацију.10
„Српски фактор“ слабио је и у Босни и Херцеговини, у којој су припадници Југословенске муслиманске организације, чланови Стојадиновићеве владе,
спроводили дезинтеграцију земље. Тако је Краљевина Југославија, крајем 1930-их
година, била подељена на четири области: Словенијом је суверено управљао А.
Корошец; у Босни је исту улогу играо Мехмед Спахо, а подручје хрватских крајева представљало је и онако засебну целину, ван домета званичне власти. Закони
југословенске државе важили су само у српским крајевима, због чега је „српски
ексклузивизам“ био најмање присутан и поцепан територијално и идејно.11
Влада Милана Стојадиновића обавила је политичку поларизацију на националној основи, дезавуисала политику интегралног југословенства и фактички
спровела федерализацију земље. Све је то стварало услове за распад Краљевине
Југославије. Политика попуштања према Хрватима угрозила је државно јединство и распламсала српско-хрватске сукобе. Процес дезинтеграције земље добио
је нове импулсе образовањем владе Драгише Цветковића.
Уласком Србије у Југославију престала је брига за српски национални
развој, посебно српског народа на југу и северозападу државе. Организована
акција на српској националној интеграцији није постојала. Ништа није учињено на територијалном заокруживању економског, културног и духовног српског
простора. Иницијативе су биле појединачне, јер се матица исцрпљивала у преговорима са Хрватима. Тако су Срби 1941. годину дочекали разбијенији и нејединственији као никада раније. Зато су и у рату били подељени на више покрета и
идеологија, што је даље усложњавало решавање српског националног питања,
посебно ако се има у виду карактер Другог светског рата.
Србија у Краљевини Југославији није представљала ни административну ни политичку целину, нити је имала било какву посебност. Од 1929. њена те10
11

Никола Жутић, Соколи (Идеологија у физичкој култури Краљевине Југославије 1929–1941),
Београд 1991, 139, 142–143, 145.
Исто, 117–118.
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риторија била је подељена на пет бановина. Тако подељен српски народ свој суверенитет остваривао је кроз Југославију, у непрестаном сукобу са племенским
традицијама, аутономизмом и сепаратизмом других народа. Иако се нашао у
једној држави, српски народ није имао утврђене унутрашње границе, па је био
полицентричан и разуђен. Српска национална интеграција подразумевала је савладавање раздробљености, окупљање расутих енклава и успостављање веза са
матицом.12 Тај задатак, међутим, није остварен.
Српска национална успаваност може се објаснити са више фактора. Владајућа политичка филозофија о државном и националном јединству створила је
уверење о Југославији као српској држави, иако су Хрвати били први народ који
је добио формалну аутономију. Бановина Хрватска имала је већу аутономију и од
хрватских територија у Хабзбуршком царству и од Републике Хрватске у комунистичкој Југославији до 1974. Насупрот томе, хрватске вође које су се залагале
за федерализацију Југославије никада нису размишљале о, на пример, давању
аутономије бројној српској и муслиманској мањини на својој територији.
Превласт Срба у влади, војсци, државном апарату и дипломатији формирала је привид о стварној моћи у држави, што је била погубна илузија. У војску
Краљевине примљено је 2.500 бивших аустроугарских официра, од којих су многи ратовали против Србије, а појединци починили ратне злочине против цивилног становништва, највише 1914. у Мачви. Примљено је и око 500 црногорских
официра. Српска елита јесте имала несумњиву политичку превласт, али су то у
већини били Срби из бивших аустроугарских земаља (тзв. западни Срби). У 24
владе (од 1918. до 1929) српске странке имале су највише представника и најважнија министарска места. На челу 23 владе били су Срби. Само у једном случају
владу је образовао Словенац (Антон Корошец). Сва кључна министарства заузимали су српски политичари – само у првим владама Министарство иностраних
послова држао је Хрват (Анте Трумбић) а у последњој, министар унутрашњих
дела био је Словенац (Антон Корошец). Српски политичари имали су бројчану
превласт у свим органима државне управе.13 На другој страни, економски либерализам у Краљевини довео је до тога да се оне југословенске покрајине које су
већ биле развијене (Хрватска и Словенија) још брже развијају, а економски заосталије (српске земље) спорије. Привредни развој Хрватске био је осам пута већи него пре уједињења; од укупног приватног капитала у земљи (2,5 милијарди
динара године 1928) у загребачким банкама било је преко две милијарде.14
Питање српске националне интеграције није покретано из страха да се
тиме не отворе сва друга спорна питања. Српска владајућа елита била је у дегенеративној фази. Демографска катастрофа у Првом светском рату спречила је
стварање новог владајућег слоја. Стара елита (школовани војни кадар, велики
политичари и научници са почетка века), која је изнела терет ослободилачких
12
13
14

Бранко Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд
1993, 15.
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ратова, никада није у Краљевини дошла до изражаја својим државнополитичким стваралаштвом.15 Осим тога, стари погледи и решења нису били адекватан
одговор на нове историјске изазове. Отуда немоћ и пометеност у судбоносним
догађајима уочи Другог светског рата.
Једина српска институција која се бавила српским националним питањем у бурним временима уочи Другог светског рата био је Српски културни
клуб (СКК), основан јануара 1937. Као приоритетни задатак српског народа,
Клуб је истакао очување државног јединства и решавање националног питања,
на начин који неће ускратити ниједно право Хрватима и Словенцима. На другој
страни, челници Клуба истицали су да се не сме закинути ниједно право Србима. Инсистирало се и на решавању питања националних мањина: предвиђали
су се колонизација и пресељавање.16
Српски културни клуб није унапред одбацивао ни југословенску државу, ни југословенство као идеологију. Оштро је, међутим, критиковао покушај
да се помоћу државне власти створи југословенски национализам, темељен на
гушењу српског и хрватског. Идеолози Клуба процењивали су да је југословенство проистицало из „тешке политичке нужде“, јер су у новој Европи могле опстати само веће државне заједнице. Једини пут до југословенства СКК је видео у
развијању српских, хрватских и словеначких националних идеологија. Етнички
принцип био је основни принцип у дефинисању српског програма, пре свега у
национално мешовитим крајевима. Писало се о постојању чистог српског етноса на тим територијама („Где год је Срба, ту је и Србија“). У свакој прилици наглашавана је морална чистота српског народа, па је у складу са тим критикован
хедонистички дух српских политичара.
СКК се залагао за јединствени српски политички фронт, како би се заштитио минимум националних интереса. До тога, међутим, није дошло, што се
посебно негативно одразило у српско-хрватским преговорима приликом стварања Бановине Хрватске. Споразум Цветковић-Мачек жестоко је нападан. Критици
су били изложени творци Споразума, његове одредбе и спровођење. Посебно су
тежак ударац српским интересима, по мишљењу првака Клуба, задале границе
Бановине, јер је у оквиру ње остало милион Срба. Стеван Мољевић је писао о
„српском Минхену“; говорено је да су Срби извршили политичко самоубиство
јер су Хрватима, на миран начин, препуштене српске земље; Драгиша Васић је
био против приношења српских жртава за ствар заједничког живота.17
Пошто су и сами хрватски политичари отворено изјављивали да границе Бановине нису дефинитивно одређене, као једину сигурну заштиту за српски
народ Клуб је видео у што хитнијем образовању посебне српске јединице. Тако
је током 1940. урађен пројекат „Српске земље“. Према њему, Врбаска, Дринска,
Дунавска, Моравска, Зетска и Вардарска бановина спојиле би се у једну целину,
15
16
17
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под називом „Српске земље“, са седиштем у Скопљу. Такође, у „Српске земље“
вратили би се срезови Брчко, Травник и Фојница из Бановине Хрватске.
Незадовољство Споразумом у коме су Србе представљали потпуно нерепрезентативни људи и после којег је српска позиција била крајње недефинисана, као и све снажније опкољавање Југославије од Трећег рајха, довело је до
јачег политичког активирања Клуба. Његови основни политички ставови могу
се груписати у неколико целина: очување јаке Југославије у којој би Срби живели на свом националном простору и „имали право првенства међу једнакима“,
што би заслужили мудрошћу и будућим радом, а не на основу своје прошлости;
искрени споразум Срба и Хрвата; јединствена национална политика свих српских странака; буђење вере код српског народа у величину националних идеала
и општи морални препород друштва.

СРПСКО ДРУШТВО У 20. ВЕКУ
Српско друштво је и у новој држави наставило да живи под доминацијом
егалитаристичких идеја, које су имале снажно упориште у политичкој култури
Србије још од стицања државне независности (1878). Идеја о једнакости подразумевала је истовремено и отклон од модерне цивилизације и супротстављање
структурним реформама српског друштва. Такве идеје изродиле су површност
духа, употребу неистине или подешавање привидне истине, као и неспремност
за одрицање које би тек накнадно донело духовне плодове. Тако су духовна изолација и враћање архаичним облицима живота постали доминантни процеси.
Први нововековни идеолог који је ушао у колективно памћење српског
народа био је Светозар Марковић. Он је утемељио идеју о „заосталости као предности“, тј. о „непонављању пута“ који су у свом развоју прошли народи Западне
Европе. Његови следбеници, оличени у Народној радикалној странци која је дуго
владала Србијом, утемељили су идеју радикализовања решења општих проблема народа коме су припадали. То су идеје о убрзању историје и скраћењу путева
развоја, али не са циљем да се створи богато друштво, без кога нема праве елите,
већ да се у једнакости оствари „народно благостање“.18
Те идеје биле су алтернативни одговор на идеје либерализма који је својим избором западноевропског пута представљао изазов модернизације српског
патријархалног друштва. Из социјализма је изникао радикализам и тако је створен суштински проблем модернизације српског друштва, који је био актуелан
и током 20. века. Основна линија поделе био је однос према Западу као културно-цивилизацијском и политичком моделу. Тада је уобличен пројекат „народне
државе“ у којој су антинидивидуализам, држава као патријархална заједница,
економски егалитаризам и национално-територијални митови били суштинске
одреднице политичке свести. Народна радикална странка је народњачки социјализам претворила у политички програм народа. Карактер ове странке и њена
социјална снага условили су да се политичке опције у Србији дефинишу према посебном критеријуму, чију суштину не чини избор између конзерватизма,
18

Латинка Перовић, Српски социјалисти 19. века, Београд 1995, 18.
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либерализма и радикализма у европском значењу тих појмова, већ прихватање
или неприхватање европског цивилизацијског модела у најширем смислу, укључујући и карактер државе. Велики део интелигенције имао је и има предрасуда
према модерном друштву, па се глорификовала традиционална сеоска култура
управо од страха од продора модерности. Прихватале су се само оне вредности
западноевропске цивилизације које су се могле довести у привидни склад са
националном традицијом. То је довело до стварања посебног конзервативизма
који део српске интелигенције „народњачког“ усмерења још видео као фактор
напретка српског друштва.19
Тако је и у модерној епохи доминантна била архаична свест. Срби су велике социјалне и националне покрете увек схватали само као враћање почетку.
Представа о „новом“ као о нечему што истовремено не би значило и враћање
првобитном, била је страна том мишљењу. Срби су увек показивали чудну склоност да у нове друштвене облике улазе уз истовремено оживљавање ретроградне свести, па је тешко утврдити када је тај народ и да ли икада и јесте прешао
из области митског, ирационалног у модерну цивилизацију. Напредак се увек
доживљавао као обнова онога што је некада било, као ново рађање. Унутрашњи
ирационални контакт са правременима посебно је уочљив код хуманистичке интелигенције.
Митско и ирационално наслеђе битна је чињеница српског реалног идентитета током 20. века. То наслеђе, стечено током дугих векова, представља фактор који српски народ и данас чини онаквим какав он заиста јесте. За разлику
од зрелих цивилизација, у којима се јасно разликује шта је ирационално а шта
историјско мишљење, српски народ се тешко ослобађа архаичног мишљења.
Иако митски, ирационални свет није стварност, ирационална подлога је изузетно присутна, а митске импулсе замењују, како је доста давно написао Миодраг
Поповић, исфорсирани патриотизам и религиозно-мистичне егзалтације: „Савремено мишљење, у основи критичко, усмерено је и према нама самима, према аветима које извиру из нас, као и према фасцинацијама и страшилима која
делују из заостале средине на човекову свест. Ваља признати да смо оно што
јесмо да бисмо, еманциповани од слепог робовања свему што смо наследили од
искона, могли да будемо оно што бисмо хтели да јесмо“.20
Наслеђе митског и ирационалног одликује се одређеним карактеристикама које се могу препознати у индивидуалном понашању и колективном животу
српског народа. Срби су имагинативни, импулсивно реагују, ирационално расуђују, склони су замењивању реалних творевина фиктивним, логика им је крајње
19

20

Никола Пашић је 1887, у писму које је упутио руском цару, оптуживао Либералну и Напредну странку у Србији да подједнако желе, прва поступно а друга одмах, да Србију
„преобразе у западну малу државу, не обазирући пажњи ни нашта српско и словенско“.
Насупрот томе, Пашић је истицао да у српском народу има „толико добрих и здравих
установа и обичаја да би их требало само чувати и допуњавати оним дивним установама које се налазе у руском и осталим словенским племенима, а са запада узимати само
техничка знања и науку и користити се њима у славеносрпском духу“. (Наведено према:
Никола Пашић, Слога Србо-Хрвата. Приредио: Ђорђе Станковић, Београд 156).
М. Поповић, Видовдан и часни крст. Огледи из књижевне археологије, Београд 1977, 136.
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мистична, непрестано се крећу између послушности према власти (ауторитету)
и бунта, тј. оспоравања власти. Уједињују се само око вође и његових обећања,
али их неиспуњена обећања доводе до разочарења и тражења новог вође. Српски
народ још увек нема чврсто оформљен верски и културни образац, па осећање
инфериорности надокнађује фиктивним творевинама. Зато се сопствене могућности преувеличавају, после чега долази до враћања у знатно нижи статусни
положај од почетног. Као појединци, Срби су духовно неукорењени и непрофилисани, што ствара препреке за адекватно исказивање и остварење реалних националних и политичких интереса.
И непостојање праве српске интелигенције која би створила елиту способну да модернизује Србију, представља проблем дугог трајања. Још у другој
половини 19. века многи странци уочавали су да српска интелигенција није на
нивоу на коме би требало да се налази да би потпуно одговорила развоју народа.21 Више је него уочљиво било одсуство разлика између интелигенције и народа. Ништа се битније није променило од времена када су поједини истраживачи
пре више од једног века истицали „полуобразованост српске интелигенције“ и
њено „полузнање“ које се одликовало „тумарањем и колебљивошћу“, тј. „еклектицизмом и дилетантизмом“ како су писали други. Тако се деловање српске интелигенције у улози вође народа и репрезента народне воље претворило у посебан
интерес супротан општем интересу. То је било могуће због природе самог српског
друштва. Та и таква интелигенција створила је тзв. колективни демократизам који је постао фактор менталитета који се изузетно тешко мења. Сви политички
покрети које је инспирисала српска интелигенција у модерној историји српског
народа били су колективистички. Како је пре скоро једног века написао Душан
Николајевић, таква оријентација настала је из уверења да друштвени живот Србије није толико дубок да би могао да прими једну већу културу која је потпуно
индивидуалистичка. Интелигенција се служила „западњачком фразеологијом“
па је тако, свесно и несвесно, спречила да се схвати да српски народ није „демократски народ у једном западњачком смислу те речи“ и да између западне демократије и српске постоје битне разлике. 22
Србија јесте прихватила форме западноевропске демократије, али у непромењеној друштвеној структури оне су биле само „вербалне фасаде за проказивање стварне власти“. Социјални и духовни живот у Србији био је у знаку
колективистичког детерминизма и у првој и у другој југословенској држави. Период после Другог светског рата обележило је искуство комунистичког колективизма. У питању су процеси дугог трајања који су показали отпорну снагу према
свим покушајима модернизације на западноевропски начин. Српско друштво је
у периоду после Другог светског рата прошло кроз бољшевички модел државног социјализма који јесте донео модернизацију у односу на претходно стање,
али Србија није постала модерна држава и друштво јер није имала основне елементе који одређују модерност: дефинисан својински однос, владавину закона,
21
22
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Исто, 23.

Српски 20. век – век „изгубљене историје“

484

људска права и грађанско друштво.23 Једино српско партијско и државно руководство које је промовисало концепт модерне Србије путем либералне економије,
стварања тржишни односа и које је захтевало укидање партијске контроле над
привредом, одстрањено је из политичког живота директном интервенцијом Ј. Б.
Тита 1972. године.
Краљевина Југославија почивала је на идеологији „троименог народа“
и концепту интегралног, наднационалног Југословенства, што је код несрпских
народа тумачено као жеља Београда да влада остатком Југославије. Али, ниједна
европска земља није решила проблем децентрализације, сем Немачке и Аустрије
пре долазака нациста на власт. Чак је и Чехословачка, једина стабилна демократија источно од Француске, била слично централизована као и Југославија, док
је Пољска имала Устав који је много агресивније од југословенског покушавао
да асимилује мањине.24
Социјалистичка Југославија је афирмисала национализме управо тих
народа и њихово право на самоопредељење као „заштиту“ од „српског хегемонизма“. Објекат целокупне доктрине Комунистичке партије Југославије сведен
је тако на националне револуције несрпских народа у Југославији, што је било
могуће само идеолошком категоризацијом главног објекта те борбе – српског
народа. Зато су као конститутивне одмах после рата формиране две нове нације
(Црногорци и Македонци) а у каснијем периоду и муслимани у Босни и Херцеговини добили су статус народа (нације). Осим тога, националне мањине добиле
су статус „народности“, па је званична пропаганда говорила о „заувек решеном“
националном питању. Међутим, у темеље уставног уређења југословенске федерације уграђено је право народа на самоопредељење до отцепљења, што ће бити
основ за разградњу Југославије.
У раној фази изградње новог друштвеног и државног организма југословенски комунисти следили су устаљено марксистичко учење да ће нестанком
капитализма, осим економског (колонијалног), нестати и национално угњетавање. Доминирало је уверење да је национално питање решено, па енергија није
трошена на изградњу сложених федералних установа, а национална слобода била је датост успеле револуције. Такво уверење проистицало је из одсуства било
какве отворене националне дискриминације у редовима партизанске војске и
„општег успеха“ југословенства у првим послератним годинама. Прокламована
парола „братства и јединства“ била је не само одговор на беспоштедни грађански рат, већ и симбол јужнословенске солидарности и стварања југословенске
националне свести. Зато је федерализацију Југославије и давање суверенитета
републикама пратило стварање организација које су, у суштини, биле општејугословенске.25
Уверење да будућност припада социјализму и југословенству потврђивано је одушевљењем са којим су млади људи прихватали ту доктрину. Чинило
23
24
25

Latinka Perović, Između anarhije i autokratije. Srpsko društvo na prelazima vekova, Beograd
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се да нове генерације „дишу, мисле и осећају југословенски“. Свако изношење
националистiчких и сепаратистичких идеја кажњавано је затвором, као и свако
противљење југословенству, што је показивало да нешто ипак „није у реду“. Осим
тога, комунисти су сматрали да су све разлике између југословенских народа, Срба и Хрвата пре свега, производ прошлости и да ће их социјализам jeдноставно
избрисати. Тако је неприродно потискиван значај традиције, религије и историјског сећања за идентитет народа, па су комунистичке идеје само делимично прихваћене. Тако створени односи нису почивали на трајним темељима, јер су пре
свега зависили од комунистичке идеологије и монопола власти КПЈ/СКЈ. Све
док је партија била јединствена и монолитна организација, национализам није
могао да продре у федералну структуру.26
Тај политички концепт почео је да се урушава веома рано, већ крајем
50-их година 20. века. Политички врх готово да је био потпуно нејединствен у
погледу будућег развоја државе. Основна дилема била је да ли јачати јединство
Југославије или самосталност република. Заговорници примата републичког
над федералним суверенитета свој концепт бранили су наводном опасношћу од
рестаурације бирократског централизма, односно државног социјализма (етатизма). Сигнал је дао Едвард Кардељ већ 1957. у новом предговору своје књиге
Развој словеначког националног питања (објављеној две деценије раније). Он
је критиковао тенденције „интегралног југословенства“ и афирмацију „југословенске нације“ као „бирократско-централистичке“ тенденције које су повезане
са „остацима великодржавног хегемонизма“, а све то било је у директној вези
са „остацима великосрпског национализма“. Идеја „братства и јединства“ Кардеља је сувише подсећала на концепт „народног јединства“ који је развијан у
монархистичкој Југославији.
Тито је био против овог курса и у тој борби истрајао је више од пола
деценије. Он је на седници ЦК СКЈ 6. фебруара 1958. говорио да „другови по
републикама ударају против савезног руководства“ и да о Београду говоре као о
„неком великосрпском центру, иако нас овде има из свих република“.27 Захтевао
је да се СКЈ врати „револуционарном стилу деловања.“ Неке од ових идеја чуле
су се и на седмом конгрес СКЈ (Љубљана, 22–26. април 1958). Конгрес се бавио
различитим облицима развијања „социјалистичког бића“ југословенског друштва. Поједини делегати (Чедо Капор и Нијаз Диздаревић) тражили су укидање
република и републичких граница и „потпуно слијевање националности“.28 Али,
превагнуо је Кардељев концепт – југословенски народи имали су право на самоопредељење. „Бирократски централизам“ био је неприхватљив, јер је био само
форма „великодржавног хегемонизма“, што је више него јасно имплицирало на
Србију. Зато је „одумирање државе“ било једно од фундаменталних питања социјализма. Права природа такве марксистичке поставке показала се врло брзо.
26
27
28

Isto, 260–261.
Наведено према: Љубодраг Димић, Историја српске државности. Србија у Југославији,
Нови Сад 2001, 365.
Исто, 366.
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Идеја југословенства у периоду постојања социјалистичке Југославије
показала се као велика и неостварена илузија, која је само допринела конституисању нових нација на штету целине и југословенске идеје и југословенске државе. Као везивно ткиво јужнословенске солидарности понуђено је социјалистичко
самоуправљање. Осим што је такав концепт био неприродан и осим што је одсликавао изузетно низак интелектуални ниво марксистичке теорије о одумирању
државе, самоуправљање се показало као извор многих негативних тенденција у
српском друштву, независно од идеолошке или политичке поставке.
На попису становништва 1971. грађани више нису могли да се опредељују као „Југословени“, можда и због тога што их се деценију пре тога за ту опцију
изјаснило њих преко милион и по. То је представљало угрожавање комунистичког монопола у идеолошкој и политичкој сфери, што се није смело дозволити ни
по моју цену, па чак и ако је то значило угрожавање опстанка државе. О томе је
јасан циничан став заузео Милентије Поповић, један од најважнијих марксистичких идеолога: „Показало се, у дискусијама да и неки комунисти даљи развој нашег друштва замишљају овако: нације су као остатак старог биће превазиђене
и створиће се ’Југославија’ и ’југословенско друштво’, ’југословенско осећање’,
’Југословен’. На питање којим ће језиком говорити ови ’Југословени’, испоставило се да они мисле, чак и не мисле, него се некако само по себи разуме, као ствар
о којој нема шта ни да се разговара, да ће они говорити српскохрватским језиком. А зашто? Очигледно иза оваквог југословенства стоји идеја о асимилацији
култура мањих нација у веће. А шта је то и какве то везе има са марксизмом?
У Србији је доста раширено схватање, које се нарочито јавља у младих генерација, (али то живи и у другим републикама и народима) да ће се национализам
који се шири последњих година у Југославији, превазићи тиме што ће се створити нешто изнад појединачних национализама и националних осећања, нека
југословенска култура. То је најчешће добронамерна и поштена реакција на национализам, али је то и политичка илузија која води у заблуду“.29
Привреда социјалистичке Југославије, тзв. самоуправни социјализам који је величан као „највеће достигнуће“ у друштвеном поретку уопште, почивала
је на дуговима из иностранства, и то са капиталистичког Запада који је у идеолошкој догми третиран као највећи противник. То је произвело лажни стандард и
створило илузију о лепом животу у „најбољем од свих светова“. Тако изграђен
идентитет наставио је снажно да живи и у годинама по слому СФРЈ. Задуживање у иностранству имало је карактер стихије: 1975. Југославија је, на пример,
дуговала 6,584 милијарди америчких долара, али је незајажљивост република
и покрајина за добијањем кредита ради улагања у нерентабилне пројекте била
незаустављива. Федерална влада одобравала је чак и појединачне захтеве за задуживањем, чији су резултати остали у колективном памћењу као највећи промашаји социјализма („Фени“ у Македонији, железара у Смедереву, Југословенски
нафтовод, „Обровац“). Без обзира на апокалиптичне размере задуживања, Савезно извршно веће је, на пример, 1979. одобрило права на нове кредите у висини
29

Наведено према: Branko Petranović-Momčilo Zečević, Jugoslovenski federalizam. Ideje i
stvarnost, Beograd, 1987, II, 577.
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од преко 8 милијарди америчких долара, иако је земља већ дуговала скоро 15
милијарди долара. То је довело до тога да је 1983. дуг био већ 20,501 милијарди
америчких долара.30
Самоуправни социјализам остао је упамћен по армији бирократије, од
општине до федерације. Способност кадрова делила се по националном кључу, а
све до средине 80-их година услов за добијање посла у државним институцијама
било је чланство у СКЈ („морално-политичка подобност“). Кадровска политика
је и иначе вођена у затвореним круговима, а доминирала је негативна селекција
у којој је једини критеријум била поданичка верност. Јединствено југословенско
тржиште није постојало, а доминантна је била друштвена својина, иначе константно на удару корупције која је достигла неслућене размере, на свим нивоима.
Владајући естаблишмент редовно је нападао „негативне појаве“ – привилегије,
разношење имовине, злоупотребе овлашћења – али конкретне мере никада нису
предузимане, сем у случајевима класичне пљачке.
________________________
Комунизам је представљао такав облик тоталитаризма у коме су постојала
три основна стуба господарења људима – власт, својина и идеологија (монопол
једне политичке партије) што је представљало јединствен феномен у модерној
историји. Комунизам је прво настао као идеја која је у својој клици задржавала
тоталитарну природу. Власт је у комунизму имала најважнију улогу – кроз револуцију власт је требало освојити, затим, у изградњи социјализма влашћу је требало створити нов систем, а затим га уз помоћ власти и очувати. Тако је власт
еволуирала од средства као једином циљу.
Југословенски комунизам (титоизам) представљао је настојање да се на
основу принципа „комунистичке филозофије историје“ (научни социјализам)
успостави нова стварност, да се она обликује и да се њоме управља. У том смислу заснивао се на брисању традиције, историјског сећања и људских судбина.
Иако се комунизам успоставио насиљем, иако је представљао тоталну власт која
је у првој фази почивала на скоро неограниченом терору, он је имао знатну привлачну снагу као нови, псеудорелигијски поредак, посебно код српског народа.
Мноштво људи прожимала је снажна вера да се појединац и друштво могу мењати према утврђеном плану и из једног центра, да се може управљати људским
душама. У име те вере, уништавани су и људи и народи.
У својој револуционарној фази, комунизам је имао намеру да измени
читаву дотадашњу цивилизацију и припреми пут за неграђанско друштво. Први корак на том путу било је подизање пролетера у владајућу класу. Они који
су веровали у те идеје, тврдили су да је то само начин да се укине свака власт.
Та власт, када је за то дошло време, претворила се у диктатуру једне партије и
неограничену власт једног човека. Теоријски је то оправдавано ставом да власт
радничке класе није у супротности са диктатуром партије, а ни диктатуром вође. Самим својим постојањем, КПЈ/СКЈ имали су ауторитет који се није морао
доказивати. Из тога је произашла и Титова лична власт.
30
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Политички поредак који је оличавао Тито темељио се на ниским својствима, а омогућавао је лака задовољства и брз успех, јер се од појединца није
тражио никакав озбиљан напор. Такав поредак није могао да изнедри побуну,
јер је онемогућавао настанак „великог гнева“. Био је толико корумпиран да је
искључивао смисао жртве за његову промену. Побуна није могла да настане без
свести о смислу жртве. Милован Ђилас је кредибилитет алтернативног вође изгубио када је извршио самокритику на партијском пленуму на којем је смењен.
Пленум је био директно преношен преко радија, а нико више није желео да ризикује каријеру и живот како би следио човека који је прво повео једну радикалну
акцију, а затим се поколебао и признао грешку. Добар пример за то је „песник
револуције“ Оскар Давичо. Он се свакодневно дружио са Ђиласом, а после његовог пада отишао је код Ранковића да моли за милост. Доказ његове лојалности
била је Ода Удби коју је написао поводом прославе 13. маја 1954, Дана органа
унутрашњих послова.31
Поредак заснован на демагогији и лицемерју остварио је друштвени и
грађански легитимитет приземних карактерних, менталитетских и моралних
својстава. У том смислу одговарао је већини становништва. Посебно је самоуправљање подстакло нерад и примитивност, аморалност и неодговорност, агресивност и асоцијалност. Није био мали број људи који нису примећивали да се
дешава било шта необично – перцепција је код многих зависила искључиво од
положаја из кога су посматрали свет и дешавања у њему. Уколико су били задовољнији својим положајем, утолико су мање имали примедаба.
Тито је у својим поданицима подстакао и развио неодољиву склоност
ка лажи и моралној неодговорности. Догматски вид веровања, карактеристичан
за рану фазу изградње новог друштва у Југославији, имао је потребу да поново
стекне сигурност. Таква кохерентност постизала се једноставним и имепративним одговорима на питања („ово је тачно, ово је погрешно“). Тако се отклањала
свака расправа. Сваки закључак нових првосвештеника био је „логичан“, сваки
суд „непогрешан“. Идеолози СКЈ доказивали су да се никада нису преварили,
да никада нису погрешили, да се њихова политика никада није мењала, што је
било од посебне важности. Наметана као да су апсолутне истине, понављана непрекидним сугерисањем нова веровања у Југославији остајала су изван домашаја
расуђивања, сумње или очигледних чињеница које су говориле супротно.
Заједнички систем веровања учвршћивао је народ, држао га на окупу и
омогућавао Титу да у мобилисању људи иде чак и дотле да тражи од њих жртвовање живота. Управо је због тога Тито постао архетип савременог лидера јер је
око себе ширио снажну веру. Нова религија која се развијала у Југославији била
је профана: она се није заснивала на богу нити на животу после смрти, али је
потпуно одговарала извесним психичким нужностима: потреби за сигурношћу и
регресији појединаца у маси. Није се заснивала на тобожњем религиозном осећању, урођеном људској природи, као што није рачунала ни на уплитање некаквог
божанског бића у људске послове. Напротив: позивала се на свакојака бића (природу, историју, отаџбину, индустрију) која наводно на објективан начин управља31
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ју судбином. Продирући у поре масовног друштва, она је постајала супстанција
људског живота, енергија једне нестале вере без које све умире.32
Идеологија комунизма била је идеологија наде. Она је гарантовала људима да ће из својих мука изаћи победоносно и једном заувек, под условом да
се идентификују са идеалом који представља нешто што је изнад њих, али и да
поштују правила која им се прописују. Поштовањем правила избегавао се сукоб
са друштвом. Појединац је био ослобођен тешке дужности да бира; тако је избегавао и опасност да у односу на друге „скрене“ са „линије Партије“, односно
јединог „исправног“ пута. Јединство и деловање „масе“ почивали су на новој
„истини“ која се постављала ван надлежности разума, понекад и изнад њега.
Основни задатак успостављања Титовог култа био је да преобрази марксистичку теорију у схватање које има снагу веровања. Задатак вође био је да теорију
КПЈ наметне као визију света, тј. да обезбеди примат вере која треба да истисне
ранији примат разума.
Титов култ је и нормативно санкционисан. Иако је Устав из 1963. прописао да председника републике бира Скупштина на сваке четири године, с тим да
нико не може бити изабран више од два пута, истовремено је одређено да се та
уставна норма не односи на Тита.33 Али, тада је уследио период када Тито више
није био свемоћни господар у својој партији коју је створио и њоме управљао
челичном песницом. Крајем 60-их година 20. века стасала је нова генерација југословенских политичара, па Тито више није био онакав какав је изгледао у очима
народа, „одлучан и непоколебљиви вођа, пред којим сви падају на колена“.34
Југословенски вођа је све више довођен у неугодне ситуације и у својим иступима на партијским форумима испољавао је извесну несигурност. Та
генерација политичара, посебно у Хрватској, давала је себи одређене слободе
које нису више личиле на церемонијално обраћање Титу: „Сви су, истина, били
обзирни, пристојни, обавезно су говорили ’као што је рекао друг Тито’, али су
износили своја мишљења која се нису увек подударала са његовим гледиштима.
То је био једини послератни период када је Тито тешко успевао да све конце
држи у рукама“.35
Родољуб Чолаковић, Титов саборац из најранијих дана, пише да је управо
у овом периоду почео да губи наду у Тита и био је све више критички расположен према њему. Писао је о Титовим негативним особинама: да је властољубив,
сујетан и аутократа, да је сараднике бирао не по способностима, већ по томе како су се односили према њему; сва кључна питања решавана су у уском кругу
око Тита а само формално изношена на седнице највиших партијских форума:
„Шта је од њега остало? Само властољубље и таштина а остало је ишчилело. Постао је поводљив, неотпоран на ласкање, непринципијелан и колебљив.
На речима се јави онај Стари, али у пракси, под утицајем овога или онога, он
поступа друкчије и губи ауторитет, што није само његова штета него зајед32
33
34
35

Серж Московиси, Доба гомиле, Београд 1997, I, 298.
B. Petranović-M. Zečević, Jugoslavija, 1092.
Slaboljub Đukić, Slom srpskih liberala, Beograd 1990, 317–318.
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ничка. И нико не сме да му то каже, јер свако зна да би га онда бацио преко палубе, без обзира на све“.36
Обрачуни са хрватским и српским руководствима били су Титова последња велика победа. Тада је до изражаја највише дошла природа југословенског
ауторитарног политичког поретка и све последице неговања опште понизности
према Титу. И када је било јасно да ће „главе одлетети“, сви су се позивали на
Тита, и сви су давали до знања да су за Тита, и сви су се трудили да покажу своју бескрајну оданост према Титу и свесно су себе понижавали. У таквим ситуацијама Тито је могао себе да поново издигне на пиједестал божанства и додатно
понизи своје поданике. Приликом обрачуна са српским руководством није им
дозволио да поднесу оставке, желео је да се самопонижење изведе до краја. На
крају маратонског заседања мирно је изјавио: „Другарице и другови, скоро свака
дискусија је почињала готово заклињањем на вјерност мени. Мени то не треба.
Вјерност политици СКЈ доказује се њеним извршавањем“.37
Југословенска политичка олигархија је у последњем периоду Титове власти размишљала једино о томе како да преживи на власти док је вођа још жив и
сачува стечене привилегије. Сви су знали да ће се после Титове смрти променити однос снага, јер судбина појединца више неће бити у поседу једне личности.
Цена тог начина размишљања била је изузетно висока и плаћена је „прилагођавањем, попустљивошћу, подаништвом или дисциплином самосавлађивања“. После
1972. на сцени су остале „мудре раџунџије које су се обавезале на доживотну
верност, бојажљив газећи по политичким плићацима“.38
Касније републичке феудалне елите извукле су више него јасну поуку.
Пошто је Тито и даље био симбол Југославије у очима „радних људи и грађана“,
оне су неговањем његовог култа успешно чувале своју власт. У том смислу је
Устав из 1974. отишао корак даље у деификацији, па је одредио да Тито буде доживотни председник Југославије, односно без ограничења мандата. Објашњење
је било у његовој „историјској улози“ у социјалистичкој револуцији, стварању
Југославије, развоју социјалистичког самоуправног друштва, остваривању братства и јединства, утврђивању независности земље и борби за мир у свету.39
На 10. конгресу СКЈ (27–30. мај 1974) Тито је изабран и за доживотног
председника партије. И овде је употребљена формулација „без ограничења трајања мандата“. Образложење је било слично као и за мандат председника републике, с тим што су овакву одлуку претходно донели и конгреси републичких
партија, конференције покрајинских партија и организације СКЈ у ЈНА.40 Али,
Титова позиција је истовремено ослабљена стварањем државног и партијског
Председништва, а он сам се, како је старио, нашао у полуизолацији када је око
њега створен „ужи кабинет“ којим су руководили генерал Никола Љубичић,
Стане Доланц и неколико шефова кабинета. Тако је Тито све више третиран као
36
37
38
39
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Родољуб Чолаковић, Дневник (1971–1972), Бања Лука-Бијељина, 2008, 307.
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икона а све мање као стварна политичка особа, чак му је и давање интервјуа
ограничено. У приватним разговорима говорио је о свом разочарењу „тиме што
се постигло и докле се дошло“. У јавним иступима све је чешће говорио о недостатку југословенског јединства; ти говори били су цензирусани, ако се могло,
или једноставно игнорисани.41
Тито је био дубоко конзервативан политичар и показивао је изражену
одбојност према демократизацији друштва, чак и у форми самоуправне демократије. Готово да није било његовог говора у којем није нападао Универзитет,
највише београдски. Бојао се за сигурност власти, а највећу опасност видео је у
критичкој интелигенцији. Београд је за њега увек био „легло непријатеља“, а неистомишљенике није подносио. Марко Никезић, који је био на најодговорнијим
функцијама (амбасадор у САД, шеф дипломатије и председник ЦК СК Србије)
у време када је Тито још увек био на врхунцу моћи, то је објашњавао „руским
утицајем“ који је веома рано формирао Тита као човека неспособног за промене:
„То је историјско, биолошко, психолошко стање. Он се тукао у оквиру Коминтерне и био је срећан кад је дошло до помирења. Волео је тај свој високи положај у међународном радничком покрету и ван тога није видео своје место. Кад
је хтео да ме опомене, рекао би: – ’Оно је империјализам, а ово је социјализам,
макар са недостацима’. То ми је говорио још док сам био амбасадор у Америци,
сматрао је да браним Американце. Смело је ушао у сукоб са Русима, али му је
касније огромно лакнуло. Постојао је један осећај, и то рецимо широко у министарству иностраних послова, да је он под утицајем Руса. [...] Увек сам пријатељима говорио: док постоји тај велики ледени брег, какав је Русија, нема правог
крављења нигде, па ни код нас. Знам, многи то неће прихватити, али мислим да
је режим у Русији кроз читаво време био гарант режима у Југославији. Чак и
за време наших свађа. То је парадоксално, али је тако. Председник је, мислим,
после помирења са Русима имао и неку формалну гаранцију“.42
Титова дуговечна владавина паралисала је генерације југословенских
политичара. Он је сматрао да је монопол сам по себи добар, понекад је говорио
о сопственом умору, и само је то могао да буде разлог његовом смањењу послова. Чак ни на крају живота није схватао да треба извршити било какав заокрет
у унутрашњој политици како би спасао Југославију. Марко Никезић мисли да
је он то једини могао да уради: „Конзервативци не би могли против њега. Њега нико није доводио у питање. Он није био председник коме се може догодити
да буде неизгласан. Од свих око њега који су мислили на каријeру, он је могао да
мисли нa историју. Није морао никога да жртвује, а могао јe да отвори врата.
Нико од нaс није желео да га минира“.43 Чини се да ни сам Тито није веровао у
дуговечност свог животног дела. Наводно је новембра 1971. пред већом групом
својих сарадника рекао: „Када би сте ви знали како ја видим будућност Југославије, ви би сте се згрозили“.44
41
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Југословенски систем био је креиран да се не мења, а смисао честих промена био је да се нешто измени како би се стара структура освежила. О томе је
Марко Никезић рекао: „Све је то, у ствaри, било трчање у месту: сви покрети
раде, троше се калоријe, а стојите тамо где сте били. Много прича, а кочнице
се држе тврдо. И кaда неко ствaрно хоће да крене, онда му ломе врат на челу са
нашим главним реформатором Едвардом Kардељом. Било је искрених покушаја,
заиста, да се нешто мeња, када се види да то подразумева измену карактера
власти, ту се стане. То показује да је то, на свој начин, био ’савршен систем’.
Он је заокругљен, има своју логику, није отворен, што је била његова снага и што
је на крају морала постати његова трaгедија. [...] Диктатура се врти у круг. Диже се јeдно време пена и онда спласне. Ондa почињемо да имитирамо запaдна
друштва, при чему политичка еволуција увек кaсни“.45
Негативне појаве извирале су из политичког система као таквог, а не из
моралних својстава појединих личности. Инструмент колективне одговорности
постао је једна од најзначајнијих карактеристика самоуправног социјализма.
Иза прокламоване власти радничке класе стајала је ничим ограничена власт политичара, посебно оних на локалном нивоу који су развили систем тзв. феудалног социјализма. Последице још увек нису превладане, ни на појавном, ни на
теоријском нивоу.
Тито је умро 4. маја 1980 у Љубљани, а сахрањен је 8. маја у Београду.
На дан његове смрти, Централни комитет СКЈ и Председништво СФРЈ упутили
су проглас „радничкој класи, радним људима и грађанима, народима и народностима“ Југославије у коме је саопштено да је „било часно борити се и живети
са Титом“. Доминантна оцена у Србији била је да ће Титово име „светлети и у
будућности“. Смрт и сахрана владара Југославије представљали су морбидан
спектакл за њене грађане, али и за велики број државника из целог света. Сахрани је присуствовало 209 делегација из 127 земаља: председници држава, председници влада, страначки лидери и угледне јавне личности, „пратећи последњег
великана 20. века“.46
У седишту ОУН представници 152 земље одржали су посебну комеморацију. Сахрану је директно преносило 58 телевизијских станица из 42 земље;
процењивало се да је пренос пратило преко две милијарде гледалаца, што је у
Југославији са поносом истицано.47 На сахрани су говорили Стеван Дороњски,
председник партијског федералног Председништва, и Лазар Колишевски, председник државног федералног Председништва. Они су грађанима поручили да ће
Југославија „одлучно следити“ Титов пут и наставити његово „неумрло дело“.
Парадокс историје лежи у чињеници да је после Титове смрти наступило
време тешке неизвесности и да је са њим нестао лагодан период живота у коме
се није превише размишљало о будућности. Нико није био спреман да се суочи
са последицама једне погрешне и неодговорне политике.
45
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СРБИЈА И РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ
У прекретним годинама када се решавала судбина југословенске државе, Србија је чврсто стајала на позицији да народи имају право на самоопредељење а не републике и да се мора поштовати принцип „један човек један глас“
у преуређеној Југославији. Без обзира на то што је истицано да су то принципи
на којима почива модерна Европа, у Словенији и Хрватској то је схваћено као
залагање за унитарну Југославију у којој би српски народ имао превласт, што
је за њих било неприхватљиво. Југославија је била сложена федерација и свако
одступање од тог принципа није било могуће.

Крај Савеза комуниста Југославије
Политичку сцену Србије и Југославије у предвечерје распада државе
обележио је слом једнопартијске диктатуре Савеза комуниста Југославије. Освајање већине у партији Слободан Милошевић је желео да изведе преко ванредног
партијског конгреса. Српска партијска организација надала се да ће на конгресу
бити усвојен нови Статут који би прихватио основни демократски принцип један члан – један глас као темељ унутарпартијског одлучивања. СК Србије имао
је око 850.000 чланова, односно око 40% укупног партијског чланства у земљи.48
Заједно са црногорским чланством и уз малу помоћ Срба из партијских организација Босне и Хрватске, Милошевић је очекивао сигурну победу. Усвајање тог
принципа дезавуисало би републичке и покрајинске партијске организације, па
би конгресна већина могла да консолидује СКЈ, али и Југославију на принципима
које је заступао службени Београд. Цела акција требало је да буде легитимисана
демократским начелом. О томе је Ратомир Вицо, један од главних идеолога СК Србије, рекао: „Доношење одлука већином гласова у организацији истомишљеника,
у којој постоји равнотежа између интереса целине и делова, у којој аутономија
делова не угрожава него јача целину, то није никаква доминација најснажнијега,
него нормална процедура у демократској организацији“.49
Ванредни партијски конгрес био је одлучујућа битка у Милошевићевој
архитектури нове уставне прекомпозиције Југославије, односно њеног „уједињавања“. После стварања „бољшевичког јединства“ у СК Србије (1987) дошле
су промене републичког устава (1989). Сада је требало створити монолитну федералну партију како би се, захваљујући институционалној позицији СКЈ, променио југословенски устав. О томе су Борисав Јовић и Слободан Милошевић
разговарали још 20. јуна 1989: „Промена Устава Југославије по нашој процени
је фундаментални услов за повратак стабилности земље и излаз из кризе. Словенци, а изгледа и Хрвати, упорно избегавају да се с тим суоче, је им то не иде у
прилог: они сматрају да Југославију не треба јачати на рачун република, а свима је јасно да овако не можемо да функционишемо. Разговарам са Слобом. Он
се слаже с мојим оценама. Упозорава да је за промену Устава Југославије кри48
49
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тичан тренутак Конгрес СКЈ. Ако ствари буду сазреле да се тада заузму јасни
политички ставови, промене Устава ће бити“.50
Осим што је овај концепт био потпуно изван реалности, јер уопште није
размишљао о могућности формирања других странака и стварању вишепартијског система, он је у потпуности био неприхватљив за словеначке комунисте и
они су јасно рекли да у томе не желе да учествују. Када је у лето 1989. из Словеније стигао предлог да се у СКЈ укине институција демократског централизма,
из Србије је одговорено да не постоји комунистичка партија која одлуке доноси
консензусом. Та идеја тумачена је као намера да се СКЈ укине као „политички и
авангардни субјект“ друштва и да се изврши његово потискивање са политичке
сцене. Петар Б. Мандић, секретар Комитета ЦК СК Србије за идеолошки рад,
написао је да се ванредни конгрес мора јасно определити према „словеначком
дисидентству“ како би се одбранило јединство Југославије: „Ко се у то коло ухвати, мора рачунати на одговарајуће консеквенце. Зато и имамо тенкове да би се
могли бранити од спољне агресије и унутрашње контрареволуције. Немамо их
ваљда да бисмо у њима ишли на излете. То се мора јасно свима предочити. И
у том погледу дилеме не може бити. Из искуства знамо да се тенкова највише
боје они који знају да су их заслужили“.51
СК Словеније је предложио даљу конфедерализацију СКЈ у форми „Савеза републичких Савеза комуниста“. Партија је требало да следи логику децентрализације државе и СКЈ би постао лабаво повезана федерација самосталних
организација СК у републикама и покрајинама. Ове две политичке опције поделиле су и врх СКЈ и партијско чланство, али и становништво Југославије у целини, јер су партијска вођства Србије и Словеније имала масовну подршку својих
народа, за разлику од других партијских организација које, осим што су биле непопуларне, нису ни имале сопствене програме. Зато су подржавали или српски
или словеначки програм.52
Разлике су се искристалисале 11. септембра 1989. на 26. седници ЦК
СКЈ када се разговарало о статутарним променама у партији. На једној страни
чврсто је брањен монопол СКЈ и одбацивани су сви захтеви са вишепартијским
плурализмом. Говорено је да треба сузбити нормативизам, да „радници не желе
деобе“, да мањина мора да поштује вољу већине и да зато новим статутом треба спречити хоризонтално повезивање мањине. Драгомир Драшковић је изјавио
да словеначки реформизам има ретроградно значење јер одбацује демократски
централизам и напушта тековине социјалистичке револуције о „авангардној улози“ СКЈ. Словеначки делегати су одговарали да треба одбацити „слепу верност
утопизму“ и да се СКЈ мора трансформисати и модерну, прагматичну партију.
Такође, без консензуса СКЈ, самим тим и Југославија, нису могли више да постоје. Франц Шетинц је тим поводом рекао: „Морамо се брзо ослобађати свега
онога што нам је ушло под кожу, као што је фетиш јединства без различитости, фетиш авангарде, затим фетиш комуниста као људи посебног кова. Да
50
51
52
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ли ћемо комунисте гурати да буду изоловани од главнине свог народа, или своје
републике? Да ли ћемо и код нас уводити теорију ограничене суверености народа? Чак и у Совјетском Савезу су то одбацили кад су доживели горко искуство
покушајем да се совјетски народ слије у један – совјетски народ. Сад се жање
оно што су некада сејали“.53
Завршен припреме српских комуниста за ванредни конгрес СКЈ уследиле су на ванредном, 11. конгресу СК Србије. Требало је адекватно одговорити на
слом комунистичких режима у Источној Европи. Тон конгресу, али и званичној
политици Србије у наредном, критичном периоду дала су тумачења која су одбацила вишепартијски систем. Идеолози СК Србије тврдили су да је „социјализам
као плуралистичко друштво“ боље решење од класичног поретка парламентарне демократије. Уместо слободних, вишестраначких избора, понуђена је „равноправна утакмица са свим социјалистичким програмима и опцијама“, уз „строго
поштовање правила игре“ које би прописао Социјалистички савез радног народа Србије. У претконгресним документима тако је понуђена следећа солуција:
„Комунисти Србије су за такав СК који неће имати монопол власти, али који
се истовремено залаже да тај монопол не може имати ни било ко други. Он је
за демократску власт која ће бити утемељена на доминацији интереса произвођача. Савез комуниста Србије није ни за једнопартијски монопол, али ни за
вишепартијски политички плурализам, јер они данас у савременим грађанским
системима не задовољавају потребе људи да се изразе и испоље свој пуни ангажман и политички интерес“.54
Конгрес је одржан од 15. до 17. децембра 1989. Богдан Трифуновић је у
уводном реферату дао срж актуелне српске политике. Слом реалног социјализма
у Европи није био и слом социјалистичке идеје, а најважнији циљ српских комуниста био је да пронађу начин да социјалистичко друштво постане економски
богато и демократско. Осма седница је и овог пута историзована као историјска
прекретница у раскидању са праксом бирократског социјализма и да се због тога у Србији „догодио народ“ пре него било где у Европи.55
Трифуновић је сматрао да се богато друштво може изградити са друштвеном својином као доминантном; тржишни начин привређивања био је могућ само
уз пуну афирмацију модерне државе. Посебно је наглашено да СКС неће користити репресивна средства да би се зауставило стварање других партија: „Савез комуниста не полаже право на политички монопол. Његова улога у нашем друштву
не треба да буде уставом гарантована“.56 Истовремено је истакнуто и да политичке организације морају да буду засноване на „демократској социјалистичкој
платформи“, односно каналисане кроз Социјалистички савез Србије.57
53
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Наведено према: Борба, 12. септембар 1989, 5.
Наведено према: Борба, 15. децембар 1989, 3.
Политика, 16. децембар 1989, 1.
Исто, 3.
Исто. – Новинари су забележили да је Трифуновићев реферат прекидан аплаузом укупно 25 пута. Један од малобројних који се није слагао са основним идејама изложеним
у реферату, био је Добривоје Ђуровић. Он је медијима рекао: „Не оспоравам оно што
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Друг дана рада конгреса највише полемике било је у Комисији за реформу СК када се расправљало о могућности увођења вишестраначког система у
Србији. Радош Смиљковић о томе није хтео ни да разговара: „Зашто бисмо се
поводили за западњачким вишепартизмом када смо се још раније определили за
хуманистичкију варијанту која превазилази партијско политичко организовање? У ситуацијама када се у парламентарним системима запада преиспитује
политички систем организовања, чију основу, темељ и суштину чини вишепартизам, када се преиспитује, размишља и разговара о самоуправљању, ми у неким нашим срединама, на неким нашим нивоима, од стране неких наших људи
готово да хоћемо да заборавимо самоуправљање“.58
Конгрес је изабрао нови Централни комитет; за председника Председништва изабран је Богдан Трифуновић, а за секретара ЦК Миломир Минић. Конгрес
је, како и доликује, затворио Слободан Милошевић. Он је оценио да су на делу
„велики дани Србије“ и да су створени неопходни услови за извођење друштвене реформе. Глорификација комунизма као идеологије и комуниста као носилаца
прогреса била је доминантна црта: „Имамо довољно слуха за доба које наступа,
за технолошке и демократске снове који ће за следеће поколење бити реалност.
На том великом, тешком и лепом послу наћи ће се заједно сви прогресивни људи
Србије. Што се комуниста тиче, њима ће припасти најтежи део тог великог
посла, у ово време у коме сви траже решење за нови, бољи свет. Комунисти Србије су на овом конгресу изашли са решењима која су по нашем чврстом уверењу
најпрогресивнија, која су остварљива и на која се неће предуго чекати“.59
Последњи конгрес Савеза комуниста Словеније, такође 11. по реду, одржан је 22. и 23. децембра у Љубљани. Словеначка партија била је прва комунистичка партија на власти која се добровољно, без демонстрација и масовних
притисака одрекла свог монопола и прихватила вишепартијски систем и слободне и непосредне изборе. То питање већ је било решено усвајањем уставних
амандмана, па се на конгресу највише расправљало о укидању монопола СКЈ и
односу Словеније и Југославије. Милан Кучан је јасно рекао да ће Југославија
опстати само ако се све републике о томе договоре: „Разумемо и прихватамо
Југославију као своју државу и не дозвољавамо да нам је узму, пошто смо се као
и сви други за њен други настанак и развој довољно жртвовали. За Југославију су заинтересоване и све политичке силе постхелсиншке Европе. Југославија
ће, међутим, бити оно што се демократски и без присиле о њој договоримо,
сви који у њој желимо живети. Имаће надлежности какве одреди тај договор
и њих ће ефикасно остваривати и за то ће имати одговарајуће компетенције
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новинар Радио Београда питао шта мислим о реферату друга Трифуновића, рекао сам
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и механизме. Било би морално сумњиво и испод сваког нивоа СК Словеније ако
би желели такву заједничку државу коју би сваки тренутак могли блокирати и
онеспособљавати за ефикасно деловање – ми или неко други. Али такав договор
могућ је само у оквиру демократског реда и правила да ниједан народ не може
бити прегласан. У уређењу какво имамо постоји само једно место власти које
може онемогућити како настанак демократије за грађанина, тако и сачувати
равноправност народа – то је монопол власти СКЈ“.60
Припреме за ванредни конгрес почела је и ЈНА. Највише је нападала ставове конгреса Савеза комуниста Словеније који је одлучио да затражи престројавање СКЈ у савез самосталних републичких партија, као и да министар одбране
први пут у послератној историји Југославије буде цивилно лице. Тражено је и
укидање дозволе војним судовима да суде цивилима у миру. Организација СКЈ
у ЈНА последње саветовање пред конгрес одржала је 10. јануара 1990. Генерал
Вељко Кадијевић, савезни секретар за народну одбрану, захтевао је да СКЈ после
конгреса буде „програмски и акционо ојачан а не ослабљен“ јер би „битка за социјализам“ била дефинитивно изгубљена, а тиме и битка за Југославију: „Зато
ми морамо ући у одлучну и потпуно отворену битку, без икаквих рукавица“.61
Српска стратегија уочи конгреса дефинисана је такође 10. јануара 1990.
на неформалном састанку код Милошевића. Присуствовали су Борисав Јовић,
Петар Грачанин, Богдан Трифуновић и Зоран Соколовић. Како би се придобила
подршка што већег броја делегата, договорено је да се подржи програм СИВ-а
за сузбијање инфлације, коригован у две тачке – смањење издвајања Србије за
федерацију и повећање плата: „Прекинуће се изолација Анте Марковића, биће
примљен на разговор. Примиће га и Слоба. Посебно ће се држати чврста веза и
сарадња са Армијом“.62 Компромиса једино није могло да буде са Словенијом:
„Главна битка треба да се одигра на 14. конгресу, да се сачува интегритет СКЈ
и демократски централизам, бар статутарно (формално). Циљ је да Словенци
остану сами, да им се не прикључе Хрватска и Македонија, а евентуално и Босна. Барјак ће носити представници ЈНА, а ми ћемо подржавати, да не будемо
ми на челу, јер би деловало одбојно за Хрвате и Македонце. Армија прихвата
такву улогу“.63
Последњи, 14. конгрес Савеза комуниста Југославије одржан је од 20
до 22. јануара 1990. у београдском центру „Сава“. Присуствовали су делегати
из свих република и покрајина, као и партијска делегација ЈНА. Укупно је био
1.601 делегат са правом гласа.64 Председник Председништва ЦК СКЈ био је Милан Панчевски из Македоније. Атмосфера је била наелектрисана још приликом
утврђивања дневног реда, што се раније није никада догађало. Словеначка и хрватска страна тражиле су да Декларација о демократском социјализму у Југославији, као документ којим се прави отклон од конзервативног социјализма, буде
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Наведено према: Davor Marijan, Slom Titove armije. JNA i raspad Jugioslavije 1987–1992,
Zagreb 2008, 127–128.
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основни документ конгреса, а остали су сматрали да она може да буде један од
конгресних докумената, никако основни.65 Тако су словеначки и хрватски делегати први пут прегласани. Првог дана рада највише сукоба било је око Косова:
да ли су односи у Југославији проузроковали кризу на Косову, или обрнуто; доста замерке изречено је и на рачун уводног реферата Милана Панчевског који
се заложио само за онај вишепартијски систем који садржи плурализам социјалистички оријентисаних партија.
Другог дана конгреса највише су се сукобиле српска и словеначка делегација. Први су се залагали за увођење система „један човек – један глас“, што је у
Словенији (и Хрватској) доживљено као унитаризам и покушај централизовања
Југославије. Словенци су предложили конфедерацију партије и државе. Суштина
словеначких предлога била је у томе да се уведе политички плурализам, који је
у стварности већ постојао – у Хрватској и Словенији у току су биле припреме за
прве вишестраначке изборе. Тражено је да се из законодавства избаци одредба
о тзв. вербалном деликту, да се забрани мучење политичких затвореника, као и
политичка суђења. Такође је захтевано и да све савезне јединице буду аутономне
како би се спречила мајоризација.
Рад Комисије за политички систем обележио је сукоб Милана Кучана
и Слободана Милошевића, двојице најважнијих твораца југословенске кризе.
Кучан је одмах отворио најболнију тему и највећу трауму целокупне историје
југословенског комунистичког покрета – национално питање. Рекао је да оно у
Југославији није решено ни у једном њеном делу, а поготову није решено на нивоу „савременог цивилизацијског демократског друштва“. Тражио је поштовање
Хелсиншког документа и европске Повеље о људским правима, израду новог
устава који би дефинисао Југославију као конфедерацију и изјаснио за пуно поштовање права на самоопредељење народа: „Супремација политике над правом
ставља право у функцију власти, а не власт у функцији права. А толерирање
бојкота, претњи митинзима једном народу и његовом суверенитету од стране другог показују распад правног система. Никако се не бих могао сложити са
ставовима изреченим недавно на градском комитету Београда и јуче овде, да су
управо СК и ЈНА основне полуге јединства Југославије. Ако јединство стварно
зависи од ове две полуге, онда то јединство нема баш никакве перспективе. Није решење сигурно у јачању граница унутар Југославије, већ у њеном отварању
и отварању њених граница како би она са свим својим нацијама ушла у интеграционе процесе у Европи. Југославија није данас способна прихватити Европу.
Али, зашто би се она, на несрећу свих, морала кретати баш логиком конвоја
који плови брзином најспоријег танкера. Социјалистичка република Словенија,
ако то није јасно, јесте суверена држава словеначког народа. И она, као и друге републике, своје односе регулира у најадекватнијој уставно-правној форми, а
65

Занимљиво је да је приоритет ове Декларације бранио и Душан Биланџић, и то следећим
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то не може бити унитарно и централистичко уређење федерације са изворним
сувереним функцијама и суверенитетом. Залагање за такву заједницу одвело би
нас у правцу супротно ономе коме се окреће Европа“.66
Милошевић је овога пута из тактичких разлога прво говорио о економији – рекао је како је „најмање годину дана“ чекао овај конгрес како би коначно
видео да ли југословенски комунисти могу да помогну својој земљи да изађе из
кризе. Још једном је нагласио да се економска реформа може успешно извести
само ако постоји „јединство“ и јединствена Југославија. Затим је прешао на суштину: не постоји нејединство код комуниста већ у њиховим руководствима:
„Једина активност коју нејединствени комунисти могу да обаве јесте да укину
своју организацију. А доста од онога што смо чули са ове говорнице сведочи да
нејединство као стварни дневни ред овог Конгреса није нејединство комуниста,
него њихових руководстава. Предлог да се СКЈ претвори у Савез савеза само
је у интересу бирократских елита из посебних Савеза комуниста. Из њихових
штабова кују се планови за међусобни рат југословенских комуниста, а ја бих
рекао и југословенских народа. [...] Ми у Србији немамо више комплекса да зато
што Срба има највише у Југославији треба да седимо у мишјој рупи и да се не
слажемо са оним што није у нашем интересу, да се не би осетили фрустрираним они којих је мање“.67
Милошевић је на крају говора изрекао и суштину своје конзервативне
револуције, што је најбоље одсликало разлике у Југославији, али и указало на
правце каснијих политичких процеса у самој Србији и више него јасно пружило
одговор на питање зашто је Србија остала изолована од савремених европских
процеса: „Нема никакве основе за стављање знака једнакости између догађаја
у Југославији и догађаја у другим социјалистичким земљама. Оне руше данас један свет који смо ми срушили још 1948. Они тај свет руше теже јер је дуже
трајао, а многи су га и дуже мрзели не само зато што су њим били незадовољни, већ и зато што га нису сами изабрали. Ми Југословени смо своју земљу увек
градили сами. Пошто нам је нико са стране није градио, неће је нико са стране
ни рушити. Бар ми то нећемо дати. Оном снагом којом се Југославија стварала, мора бити и сачувана“.68
Под притиском српских делегата, конгрес је донео необичну одлуку која је додатно заоштрила ионако узаврелу атмосферу. Гласањем је одлучено да се
продужи економска блокада коју је Србија 1. децембра 1989. увела Словенији.
Претходно је Марко Булц, председник Привредне коморе Словеније, предложио
амандман о прекиду бојкота словеначке робе. Иако је Станко Радмиловић, председник радне групе за привредну реформу, био против тога, за Булцов амандман
је гласало 755 делегата а против је било 589. Ипак, Момир Булатовић је хладнокрвно констатовао да амандман није усвојен јер није добио потребну двотрећинску већину од 807 гласова.69 Петар Шимић, председник армијске партијске
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организације, о томе је генералу Конраду Колшеку рекао следеће: „Кад је Слоба
подигао картон „За“, питам га: – Слобо, зар и ти? Он одговара: – И ја. – Па докле
тако? – кажем. – Док ја будем хтео“.70
Сви предлози словеначке делегације су одбијени, а српски предлози су
прихваћени већином гласова. Словеначка и хрватска делегација највише су инсистирали на томе да се СКЈ реформише како комунисти не би остали „усамљена
оаза“ у Европи. Бранко Хорват је, на пример, тражио да они који желе да се изјасне за модерну демократску социјалистичку партију пређу у другу конгресну
салу; Нијаз Дураковић му је одговорио да су онима који желе да изађу из СКЈ
врата „широм отворена“. Милош Бојовић је снажно ударао руком у говорницу и
изузетно повишеним тоном подсетио оне који су тражили вишепартијски систем
да се налазе на комунистичком конгресу: „Ми смо се већ изјаснили о плурализму
а за друге партије има времена. Ко је за формирање других партија, нека сачека
завршетак овог Конгреса, а онда у својим републикама и покрајинама нека формира те партије. Ко мисли друкчије, мислим да му овде није место“.71
После два дана рада и оштрих вербалних сукоба, делегација Словеније
напустила је 22. јануара увече конгресну дворану, испраћена аплаузом српских
делегата. Изјаву о напуштању конгреса прочитао је Цирил Рибичич, у 22,30 сати. На тај начин словеначки делегати су манифестовали своје незадовољство током пленарне седнице, али и расправама у комисијама у којима су сви њихови
амандмани одмах били одбијени. Први су салу напустили Милан Кучан, Штефан
Корошец и Соња Локар. Председавајући пленарне седнице Момир Булатовић је,
без посебног узбуђења, уз напор да надјача аплаузе, рекао: „Чули смо изјаву и
предлажем да наставимо рад. Молим вас, ми смо ушли у фазу усвајања Декларације. Радили смо читав дан и ја вам предлажем да 14. ванредни конгрес СКЈ,
без обзира на ову одлуку, настави са својим радом“.72
Међутим, томе се оштро супротставила делегација Хрватске која је до
тада била уздржана и прихватила улогу „конструктивног посредника између Кучана и Милошевића“.73 Ивица Рачан је затражио да се конгрес одмах прекине
и да се припреми озбиљна расправа о стању у СКЈ: „Тешко је у новонасталој
ситуацији прихватити наставак Конгреса као да се није ништа догодило. Мислим да је ситуација таква да доводи у питање легитимност наставка рада
конгреса“.74 Одмах после њега говорио је Милошевић: „Сматрам да Конгрес
не треба да прихвати било какав предлог на прекине с радом, већ да у саставу
у коме га чине делегати који се осећају обавезним да сачувају јединствени СКЈ,
наставе да раде и донесу одговарајуће одлуке, изаберу Централни комитет и
утврде смернице за даљи рад, без прекидања Конгреса“.75
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На Милошевићево изненађење, Словенију и Хрватску подржале су делегације Македоније и Босне и Херцеговине. Био је то коначан крај југословенске комунистичке партије, пораз титоизма и почетак краја Југославије. Европа
је овај догађај оценила као борбу између национал-комунизма и демократије:
Срби су против вишестраначког система, Словенци су за; Срби хоће комунизам,
Словенци су против; Словенија жели лабаву конфедерацију, а Срби централистичку власт како би доминирали Југославијом.76 Ова слика била је површна,
али је она постала доминантан дискурс и приликом распада Југославије и у свим
догађајима до краја 20. века.
Било је много негативне симболике у чину распада СКЈ. Иако је нестала једна тоталитарна партија, одговорна за све промашаје у југословенском друштву, али и за бројне злочине над сопственим народом, она је била симбол једне државе и наговестила је њен крај, што је било много трагичније од распада
саме партије. Зато је очајање обузело искрене Југословене. Раиф Диздаревић је
рекао: „Чувајмо се неког тријумфализма. Страшно ми се дојмила одлука и одлазак словеначких делегата из сале, али и аплауз растурању Савеза комуниста Југославије. Запањен сам. Дошло ми је да заплачем“.77 Соња Локар није могла да
задржи сузе, као ни многи други, упркос томе што су им поједини српски делегати поручивали да плачу за функцијама. Анте Марковић је једини био оптимиста: „Југославија ће функционисати и даље“.78 Врло брзо се, међутим, показало
у каквој је заблуди био.
У Србији је доминирала оцена о словеначком „бољшевизму“, како се
изразио Теодор Анђелић. СК Словеније је оптужен да је разбио СКЈ јер словеначки делегати нису желели да прихвати стварање „четврте“ Југославије, већ су
„упорно бранили трећу, тзв. брионску, са становишта антибољшевизма – бољшевичку“. СК Словеније је чак оптужен и за националсоцијализам. Ипак, Анђелић
је сматрао да ће се СКЈ реформисати, са или без словеначких комуниста, јер се
„огромна већина“ делегата на конгресу определила за југословенску опцију: „Радикално разграничење са словеначким необољшевизмом само је други израз за
друштво чији плурализам неће бити једногласан, једноуман, него демократски.
У таквом друштвеном амбијенту, и сам га утемељујући, сваки југословенски савез левице може само да добије“.79
Тако је Савез комуниста Југославије, као што су многи уочили, био прва
владајућа партија на свету која је извршила самоубиство. У сваком случају, унутрашњи рат је више него јасно наговештен, јер је пропуштена последња шанса
за мирно преуређење државних и националних односа у Југославији. Уместо
тога почеле су идеолошке, политичке, државне, војне, пропагандне и психолошке припреме за рат.80 Одмах после прекида рада конгреса, избиле су масовне
демонстрације на Косову. Оне су почеле 24. јануара, а предводили су их студенти
који су тражили укидање ванредног стања и прекид суђења Азему Власију. Ситу76
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ација је била изузетно критична, побуњеници су заузели неколико мањих места
у покрајини; 31. јануара демонстрирали су и студенти у Београду, под паролом
„Не дамо Косово“. Председништво СФРЈ је, после бројних сукоба, 31. јануара
одлучило да употреби војску и уведе полицијски час на Косову. Ескалација насиља била је на помолу, а Милошевић се уплашио могућих демонстрација у Београду и тражења одговорности. Борисав Јовић бележи: „Слободан Милошевић,
сав узбуђен, зове ме увече кући. Каже да је ефекат изласка војске занемарујући.
Колоне српских жена и деце напуштају Косово, возови и аутобуси су пуни. На
све стране се држе митинзи, пријављују се добровољци, траже се оставке. Могу ли нешто да учиним“.81
Косово је крајем јануара и почетком фебруара било на ивици грађанског
рата. Албанска политичка алтернатива захтевала је укидање ванредних мера у
покрајини, прекид свих политичких процеса и ослобођење свих политичких затвореника „који нису примењивали насиље нити су се залагали за то“. Даље је
тражено поштовање права грађана на слободно политичко, синдикално, културно
и професионално удруживање, као и прекидање „садашње кампање за политичко
дисквалификовање алтернативних група и покрета“. Тражен је и договор свих
политичких снага око датума одржавања слободних вишестраначких избора.82
У Србији није било дилеме око повода за избијање најновијих сукоба на
Косову и Метохији – словеначки и хрватски комунисти су прекидом ванредног
конгреса СКЈ „дали крила“ ескалацији „шовиниста и фашиста“. У сукобима са
полицијом 1. и 2. фебруара погинуло је 27 демонстраната (54 рањена) и један
припадник снага безбедности (43 рањена). Политички врх Србије оптуживао је
федерално Председништво за спорост, неодлучност и колебљивост. Милошевић
је 5. фебруара на седници Председништва Србије директно оптужио Словенију
у Хрватску да подржавају „терор“ Албанаца на Косову: „Гнев у срцу сваког грађанина Србије изазива и подршка терору на Косову које долази из Словеније и
Хрватске, из оних средина које се најгласније залажу са демократију, слободу
човека и грађанина, улазак у јединствену Европу. Сваки човек који није заслепљен мржњом види како са једне те исте говорнице стижу апели за политички
плурализам, и аплаузи покрету чија је парола крв. То лицемерје је сада изашло
на светлост дана и ослободило нас последње илузије да имамо посла са добронамерним људима“.83
Током 6. фебруара припадници Здруженог одреда милиције савезног
СУП-а из Словеније напустили су Косово, што је у Љубљани изазвало еуфоричну реакцију.84 Тек после великих демонстрација у Београду и Титограду, Председништво СФРЈ је одобрило јачи ангажман ЈНА.85 Демонстрације су смирене,
81
82
83
84
85

Б. Јовић, Последњи дани СФРЈ, 101–102.
Наведено према: НИН, 4. фебруар 1990, 11.
Наведено према: С. Милошевић, Прилог историји, 33.
Hronologija jugoslovenske krize, 25.
Бранко Костић је на митингу у Титограду рекао: „Бојимо се да је у питању издаја земље“.
(Наведено према: НИН, 11. фебруар 1990, 9). Генерал-потпуковник Андрија Силић, командант Приштинског корпуса, изјавио је: „Народ се у једном тренутку упитао зашто
не излазе на сцену јединице ЈНА? Добро је познато да по Уставу, Врховна команда, а то
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а Зоран Соколовић је у Скупштини Југославије отворено критиковао армијски
врх због закаснеле реакције. То је за Јовића био добар знак и за неке будуће
евентуалне догађаје: „Оно што је корисно у свој тој збрци јесте да нико не критикује употребу Армије и да би такав потез у будућности, после ове жестоке
критике о закашњењу, вероватно био лакше донет и сигурно боље схваћен, него
да ове буре није било“.86
Милошевић је био охрабрен развојем ситуације. На неформалном састанку код Јовића 13. фебруара вођен је следећи дијалог: „Слоба почиње: – Биће
рата, богами. – Нећемо дати, богами, узвраћам ја. Доста смо ми ратовали и
гинули у два светска рата. Сада ћемо рат свакако да избегнемо. – Неће бити рата онаквог какав би они хтели – додаје Вељко [Кадијевић] – али ће бити онакав
какав мора, а то је да им не дозволимо да нас туку. Пера [Грачанин] јадикује да
из дана у дан противници социјализма и Југославије заузимају све јаче позиције и систематски нас потискују и наступају реваншистички. Слоба га теши да се
не брине. Вељко каже: – За све је крив Горбачов. Веома је јефтино продао идеју
социјализма и комунизма. Разбио је Варшавски пакт, порушио социјализам у Источној Европи, дестабилизовао СССР, а за нас је најгоре што је нарушио однос
снага у Европи и ставио све комунисте на оптуженичку клупу“.87
Српско руководство било је спремно да се суочи са ратним расплетом
државне кризе. На састанку свих челних функционера (тзв. координација) одржаним 26. марта 1990. речено је да Србија треба да се спреми „да живи и без
Југославије“. У евентуалном распаду земље савезник је виђен у Црној Гори:
„Македонију нећемо да молимо, ако она замоли, мораће да се извини за грехове
према жртвама из Првог светског рата“. Као државни циљ означено је успостављање граница унутар којих се неће ратовати: „Ван те границе рат се не може
избећи, јер Босна и Херцеговина неће моћи да опстане као држава, а битка око
територије без крви тешко је замислива“.88
Позицију Србије у новим условима најбоље је дефинисао Ратко Марковић, професор београдског Правног факултета и члан Комисије за уставна питања
Скупштине Србије. Он је први у јавности говорио о могућности да се и Србија
„отцепи“ од Југославије. Рекао је да Србија не треба никога да присиљава на федерацију: „Битно је да њена савест пред жртвама које је поднела за стварање
Југославије и пред припадницима српског народа који живе ван Србије буде чиста – она неће дићи руке од федерације докле год ова има и минималне изгледа
да опстане. Разуме се, Србија у овој ситуацији мора имати политичко достојанство. Она не сме да потцењује себе да би спасла Југославију“.89
У погледу стварања конфедералног савеза, Марковић је сматрао да се он
може створити тек када се реши проблем граница између југословенских репу-
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89

је Председништво СФРЈ, одлучује о томе да ли ће се и када јединице ЈНА употребити.
У овом случају требало је неколико дана да се донесе таква одлука“. (Исто).
Б. Јовић, Последњи дани СФРЈ, 107. – Дозволу да пуца на демонстранте на Косову ЈНА
је добила 20. фебруара 1990. (Исто, 116).
Б. Јовић, Последњи дани СФРЈ, 108.
Исто, 131.
НИН, 25. март 1990, 10.
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блика: „Иако су наше републике државе, границе међу њима нису државне него
административне. Пошто је за конфедерацију потребно тотално отцепљење
свих федералних јединица из федерације и њихово конституисање као независних
држава а потом склапање конфедералног пакта међу њима, то овог процеса нема без претходног установљавања државних граница између република“.90

Избори у Србији 1990.
Иако је у Србији и у социјалистичкој епохи био присутан доста снажан
наратив да је имала релативно добре претпоставке, темељене на традицији још
из 19. века, за обнову демократског парламентарног друштва када за то једном
дође време, она је у политички плурализам ушла потпуно неспремна. Није лако
одговорити на питање зашто је то тако. Вишестраначки систем у Србији настао
је из Милошевићеве популистичке „антибирократске револуције“. Све значајније српске политичке странке својим програмима, још више деловањем, само су
пратиле основне смернице које су постале доминантне у српском јавном мњењу у периоду после 1988. и деловали су искључиво дневнополитички, пратећи
(више) или негирајући (мање) оно што је Милошевић поставио као политички
стандард – јединствена Србија и Југославија као федерација. Зато и није створена реална алтернатива његовом идеолошком систему и зато је он убедљиво и без
већег напора победио на првим изборима. И у каснијем периоду Милошевићеви
супарници каснили су за њим, било да је он водио ратну или миротворну политику. Тај комплекс пратио је српску опозицију пуну деценију.91
Прве вишестраначке изборе у Србији обележио је и низ догађаја карактеристичних за епоху преласка из једнопартијског у вишепартијски систем: медијска затвореност за опозицију, репресија режима и висок степен политичке
нетолеранције између неистомишљеника. Политички поредак Србије у последњој деценији 20. века био је тип ауторитарног режима у коме су постојале демократске и парламентарне установе, али не и стварна демократија. Установе
поретка, без oбзира на њихову демократску форму, биле су само фасада за личну власт Слободана Милошевића. Он није био узурпатор или самодржац као у
класичним системима тираније, деспотије или диктатуре, јер је уживао велику
подршку у народу, посебно на почетку владавине, и поштовао је демократску
процедуру коју је сам стварао.
Тај тип политичког поретка карактеристичан је за друштва на преласку
из ауторитарних у демократски поредак, када појединац долази на власт коришћењем свих поремећаја (политичких, економских, социјалних и друштвених)
створених дугом и крутим владавином у дотадашњем политичком систему ко90
91

Исто, 12.
Историчар Андреј Митровић је јануара 1990. узроке ове појаве објашњавао снажним
митским наслеђем које је неминовно водило у једноумље: „Не може се отети утиску,
бар у ово време кризе, да оваквом друштву одговарају митови који истичу и увиру негде
у пределима тамних осећања, а човеку намећу једноумље, стално настоје затворити
путеве сазнања и повремено крећу у малтене ратове против знања. Они собом исказују,
а упоредо и допуњују новим садржајима идеологије и доприносе њиховој догматизацији.
Тако имамо смешу историјске свести“. (Наведено према: Борба, 9. јануар 1990, 7).
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мунизма (социјализма). Милошевић је искористио демократски набој, али не да
би демократизовао друштво до краја, већ да би успоставио личну власт. Увео
је на први поглед демократске институције, али се иза њих крила лична владавина. Тако се поново стварала ауторитарна власт, али је она овога пута имала
подршку народа.
У Словенији и Хрватској увелико су текле припреме за прве вишестраначке изборе, а у брзана дешавaња у Југославији и Србији као да су укочила
Милошевића. Ићи на изборе као Савез комуниста био је превелики ризик; од
идеологије није желео да одустане, а још увек није имао ни јасан став да ли у
Србији треба да постоје друге странке, односно под којим условима. У новогодишњем интервју уочи 1990. за приштинску Рилиндју Милошевић је изјавио да
је политичко организовање у Србији слободно, да ниједном друштву не треба да
сметају „различита политичка мишљења“, али ако је у питању политички плурализам који се „употребљава као други назив за укидање Југославије и социјализма – онда смо ми у Србији против“.92
Слободан Милошевић је, само четири дана после формирања Српске народне обнове (из које ће настати Српски покрет обнове),93 размишљао о хапшењу Вука Драшковића, истина не због страха од губитка власти. Режим је одмах
препознао најопаснијег противника и Политика је већ 9. јануара писала да су
Драшковићеве идеје супротне демократији, да оне показују „беду и немоћ шовиниста и четничког ножа“, да он жели да врати време „мрака и мржње“. О хапшењу Вука Драшковића разговарало се 10. јануара 1990. на неформалном састанку
код Милошевића. Борисав Јовић, члан Председништва СФРЈ, записао је у свом
Дневнику: „Оцењујемо политичку опортуност евентуалног кривичног гоњења
Вука Драшковића. Правни разлози постоје. То би морало бити условљено одговарајућим мерама према Туђману у Хрватској и Рупелу у Словенији, али они то
вероватно неће учинити. Ми у Србији не можемо вечно бити ’већи католици
од Папе’. Било каква акција само у нашој Републици неће спасити Југославију,
а што се нас тиче, нас Вук Драшковић у Србији не може угрозити“.94 Да парадокс буде још већи, Јовић је већ сутрадан на седници Председништва Југославије предложио да се забране политичке партије уз објашњење да су све оне биле „националистичке и сепаратистичке“. Када је Јанез Дрновшек, председник
Председништва, био одлучно против и инсистирао на слободном политичком
деловању, Јовићев коментар био је следећи: „Боји се за Словенце и њихове партије. Можда и сам некој припада“.95
Прва опозициона странка у Србији – Демократска странка – формирана
је (обновљена) 11. децембра 1989. Њени оснивачи обзнанили су тога дана Писмо
о намерама Демократске странке.96 Оснивачка скупштина странке, одржана 3.
92
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Наведено према: Политика, 22. децембар 1989, 6.
Српска народна обнова основана је 6. јануара 1990. у Новој Пазови. Настала је из Друштва за очување историјске истине, српског језика, ћирилице и одбрану Косова.
Борисав Јовић, Последњи дани СФРЈ. Изводи из дневника, Београд 1995, 88.
Исто, 89.
Бојан Димитријевић, Зоран Ђинђић. Биографија, Београд 2007, 24. – Писмо на намерама
потписали су: Душан Вукајловић, Владимир Глигоров, Милован Данојлић, Зоран Ђин-
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фебруара 1990, окупила је крем српске интелектуалне опозиције, некадашње дисиденте и људе независног мишљења. Али, они су били хетерогене по свом опредељењу, што је спречило да ова странка постане јасна алтернатива Милошевићевом
режиму. Тако су на оснивачкој скупштини били и људи који су претходно дали
легитимитет Милошевићу (Матија Бећковић и Добрица Ћосић) као и некадашњи
блиски Титов сарадник а касније први југословенски дисидент Милован Ђилас.97
Основне смернице програма Демократске странке биле су: одбрана људских и
грађанских права, успостављање пуне парламентарне демократије и тржишне
привреде; демократски федерализам, заснован на новом „историјском споразуму“
југословенских народа. Програм је предлагао стварање дводомног парламента у
коме ће бити представљене „јединице савезне државе“ и грађани Југославије, и
универзалну примену принципа територијалне аутономије у областима које имају другачију етничку структуру или културноисторијски идентитет.98
Уследило је убрзано формирање нових странака, углавном са националним предзнаком. У много чему оне су биле радикалније од Милошевића и доводиле су у питање монопол на коришћење „народносног обрасца“ оправдавања
власти.99 Милошевић је, међутим, и у наредном периоду био против вишепартијског система и слободних избора у Србији. Објашњење је било да за тим нема
потребе. Те ставове изложио је и Лоренсу Иглбергеру, државном подсекретару
у министарству спољних послова САД, приликом његове посете Југославији
25. фебруара 1990.
Занимљиво је да је амерички дипломата сматрао како је Милошевић „либерал“. На Иглбергерове позитивне коментаре економског програма Антe Марковића, Милошевић је одговорио да је Марковић „једноставно преузео“ суштину
његовог реформског програма; није прихватио ни оцену да политика „чврсте руке“ према Косову угрожава југословенску стабилност. Одговорио јe како јe Србија принуђена да се брани од „исламског фундаментализма“ и „наркомафије“
на Косову. Тврдио је и да је јединствена Југославија једина политичка формација

97
98
99

ђић, Гојко Ђого, Слободан Инић, Марко Јанковић, Војислав Коштуница, Драгољуб Мићуновић, Борислав Пекић, Миодраг Перишић, Радослав Стојановић и Коста Чавошки.
На скупштини странке, за председника је изабран Д. Мићуновић, за потпредседника В.
Коштуница, а за председника Извршног одбора З. Ђинђић.
Jasna Dragović-Soso, „Spasioci nacije“. Intelektualna opoziicja Srbije i oživljavanje nacionalizma, Beograd 2004, 350.
Slobodan Antonić, Zarobljena zemlja. Srbija za vlade Slobodana Miloševića, Beograd 2002,
97. – Милорад Вучелић је демонстрације на Косову које су се одвијале у овом периоду
искористио као повод да осуди једва постојећу српску опозицију да се није оградила
од албанског тероризма: „Политички и друштвени процеси, као и све оно што се непосредно дешава у земљи у овом тренутку, као да уопште не привлаче пажњу дела наших
новооснованих странака, нити пак њихових тек изабраних првака. До сада, такође, нема ниједног гласа који би у Србији подигле опозиционе партије против очигледно недемократских и ирационалних политичких тенденција и покрета у српском друштву, па чак
ни оних неочетничких и прочетничких. Као да одбрана принципа разума и демократије
спада искључиво у домен бриге данас владајућих снага које треба да се боре против свега
онога што има призвук нехуманих и историјски негативно верификованих политичких
опција“. (НИН, 4. фебруар 1990, 10–11).
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која омогућава да сви Срби живе у једној држави, и то као чврста федерација са
минималном самосталношћу република. Тврдио јe да нема ништа против вишепартијског система, али је нагласио да он мора да делује на југословенској, а не
на републичкој основи: „То не би прошло у Србији. Срби живе широм Југославiје.
Јединство Југославије је јeдини начин да они живе у једној земљи“.100
О могућем одржању вишестраначких избора ЦК СК Србије расправљао
је на 4. седници марта 1990, али никакве одлуке нису донесене. Тада је први пут
споменута могућност преименовања партије; конкретног предлога није било. Доминирала је оцена да СКС има модеран програм, јасан и прецизно дефинисан однос према проблемима Косова и Метохије, што ће бити највећи изборни адути.
Милорад Вучелић је био јасан у оцени да је највећа предност Савеза комуниста
Србије „што је власт до наредних избора и даље у његовим рукама“.101
________________________
Талас промена који је захватио Источну Европу очекивао се и у Србији.
Либерална академска и културна јавност била је уверена да само треба одржати
слободне изборе и – Милошевић и комунисти у Србији су готови, једном заувек
и за сва времена. Такав страх, касније ће се показати неоснован, постојао је и у
владајућој српској групацији. Борисав Јовић је у свом Дневнику 3. маја забележио следеће: „Слоба Милошевић дошао на мој позив. Желим да га обавестим о
прилично суморним мишљењима људи са којима сам разговарао о нашим изгледима на изборима; затим о мерама за активности у Председништву. Пре свега
сам сматрао да се морамо озбиљно позабавити својим изгледима на вишепартијским изборима. Не верује да би смо могли да изгубимо на изборима, али се
прибојава за даљу будућност. Упозорио сам га на озбиљне примедбе грађана на
локалне функционере којих се морамо у изборној трци отарасити а кандидовати на нашим листама угледне и некомпромитоване људе“.102
У овој фази Милошевић је примењивао стари рецепт – репресију. Све
до средине 1990. Милошевић и његова околина расправљали су о предностима
непартијског плурализма; први број Српске речи (носио је датум 1. мај 1990)
гласила Српског покрета обнове, забрањен је због фотографије генерала Михаиловића на насловној страни.103 Милошевић је 10. маја у Панчеву изјавио да са
Србијом „нема погађања“, да се демократска клима у Србији која је створена
после Осме седнице не може користити за „пласирање идеја које нису у интересу просперитета Србије и за склапање савеза са непријатељски расположеним
снагама изван Србије“. Странке које се још поштено нису и формирале оптужио
је за реваншизам и изазивање грађанског рата и у Србији и у Југославији: „Апели за разне обрачуне и освете само су пробни поклич за позив на грађански рат.
Из дана у дан смо све више сведоци експанзије насилничког, примитивног и шови100
101
102
103

Наведено према: Voren Zimerman, Poreklo jedne katastrofe. Jugoslavija i njeni rušitelji,
Beograd 2003, 39.
НИН, 18. март 1990, 9.
Б. Јовић, Последњи дани СФРЈ, 144.
У образложењу окружног јавног тужиоца стајало је да први број Српске речи својим
садржајем „вређа српски народ, наноси увреде жртвама фашистичког терора и четничког клања и подстиче на насиље“. (Наведено према: Политика, 1. јун 1990, 7).
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нистичког иступања представника неких политичких партија. Иако се њихове
тобожње партије још нису ни конституисале, ни регистровале, већ прете комунистима, другим народима, народностима. Та дивљања држава Србија никоме
неће допустити на својој територији од Драгаша до Хоргоша“.104
Одмах затим забрањен је скуп СПО-а на Равној Гори који је требало да
се одржи 13. маја 1990. Једно време актуелна идеја била је да се Социјалистички
савез радног народа конституише као Народна странка и тако уведе вишестраначки систем у Србији. Пошто Милошевић није доносио никакву одлуку, иако
су већ били завршени у Хрватској и Словенији, главне странке српске опозиције потписале су 30. маја заједничку повељу о изборима. Опозиција је захтевала
успостављање округлог стола власти и опозиције, као прелазне институције до
одржавања демократских избора. Требало је договорити доношење изборних
закона (о странкама, јавним гласилима и изборним правилима) како би за све
странке важила иста правила. После тога расписали би се слободни избори, најкасније до краја 1990.
Милошевић се покренуо 7. јуна, када је најављено оснивање Социјалистичке партије Србије која би настала „уједињењем“ Савеза комуниста и Социјалистичког савеза.105 Одмах је покренута моћна пропагандна машинерија која
је дала подршку предлогу да се формира СПС. Говорило се о „обнови“ и „обједињавању“ левих снага које једино могу да обезбеде економски просперитет
Србије. Политика је на насловној страни објавила непотписан коментар у коме
је поручено да је на овај начин дат одговор „профашистима“ са северозапада Југославије: „Рађа се партија која исказује оно што је већ подстакнуто у души
свих поштених људи“.106 Затим је Милошевић 11. јуна укинуо Покрајински секретаријат унутрашњих послова на Косову јер је „озбиљно угрозио јавни ред и мир
у Покрајини“. Зато су све функције „милиције у служби унутрашњих послова у
САП Косово“ преузете од стране Републичког СУП-а.107
Да би се појачао притисак на власт, опозиционе странке одржале су 13.
јуна велики митинг у Београду, на Тргу Републике. Он је од режима одмах означен као „митинг против Србије“. То је био први опозициони скуп у Србији од
краја Другог светског рата, што је створило велики страх у владајућој елити,
али и код њених присталица, јер је сећање на Букурешт било још увек свеже.
Митинг је отворен певањем старе српске националне химне „Боже правде“, која се у Београду први пут чула од краја Другог светског рата. У једном тренутку
спаљена је и петокрака са Милошевићевом сликом. Страх је делимично прешао
у панику, иако су на улици била људи који су припадали интелектуалној и културној елити Србије. Међу окупљенима највећи број (њих 58,5%) имало је више
или високо образовање. Иако за тим није било никакве потребе, Милошевић је
покренуо полицију, па је центар града био препун до зуба наоружаних припадника полиције.
104
105
106
107

Наведено према: Борба, 11. мај 1990, 1.
Политика, 8. јун 1990, 1.
Политика, 9. јун 1990, 1.
Политика, 12. јун 1990, 1.
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После завршетка митинга, грађани су кренули ка Скупштини како би
предали своје захтеве. Пошто их у Скупштини нико није примио, део окупљених кренуо је према згради „Политике“ где су спаљени примерци листа, уз повике „Брозови јаничари“ и „Лаже Политика“. Врхунац је уследио испред зграде
Телевизије Београд. Уследио је јуриш полиције и збор је прекинут. У нападу је
повређен и један од најистакнутијих српских интелектуалаца, књижевник Борисав Пекић.108 Политика је о овом инциденту написала следеће речи: „Када је њихово понашање постало рушилачко, интервенисала је полиција“.109
Затим је покренута кампања против опозиционих партија: на митингу
„није било демократије“, извршен је „физички напад на милицију“, тражено је
да се „оцени рад“ Радија Студио Б, Слободан Јовановић је у Политици Експрес
писао да је извршена „издаја Србије“, а Зоран Соколовић, председник Скупштине
Србије, одбио је да разговара са представницима опозиционих странака због њиховог „хулиганског понашања“.110 Политика је, поново у непотписаном коментару,
оптужила колеге из Борбе да активно учествују у „антисрпској коалицији“.111
Захваљујући подршци у народу коју је несумњиво имао, Слободан Милошевић је одбио да сарађује са опозицијом и одлучио се за офанзиву. Он није
био истрошени, остарели комуниста попут оних на истоку Европе, или либерални комуниста као Милан Кучан или Ивица Рачан. Био је у напону снаге (49 година), ефективну власт имао је мање од три године, што је било десет пута мање
од „просека“ у комунизму, а био је „десет пута више жељан да ту власт задржи“.
Није имао обзира ни према либерализму, ни према демократији, „био је спреман
да плати сваку цену како би сачувао власт“.112
Основна идеја идеолога СПС-а била је да следе традицију евро-социјализма, па је Слободан Милошевић упоређиван са Вилијем Брантом, Улофом
Палмеом и Франсоа Митераном. Милошевић је показао смисао за реалност, па
је одбио већински предлог да се формира Комунистичка партија Србије. О томе
је Милорад Вучелић писао: „Били су више него уочљиви агресивни и тврдокорни комунистички ставови и она схватања по којима је Комунистичка партија
једини облик политичког живота у земљи. Ти отпори демократизацији допринели су извесном закашњењу ове садашње иницијативе за обједињавање левих
и демократских снага“.113
Милошевић је као вешт тактичар извукао поуке из дешавања на истоку
Европе и на западу Југославије. Тешко је поверовати да није уочио победу бивших бугарских комуниста, који су на изборима одржаним 10. и 17. јуна 1990.
наступили под именом Социјалистичка партија Бугарске и са 47% освојених гласова добили 53% посланичких мандата, јер су избори одржани по доминантно
већинском изборном систему. Тешко је поверовати и да није уочио да је Кучан
108
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S. Antonić, Zarobljena zemlja, 99.
Политика, 14. јун 1990, 10.
Политика, 15. јун 1990, 7.
Политика, 16. јун 1990, 7.
S. Antonić, Zarobljena zemlja, 102.
НИН, 17. јун 1990, 10.
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у Словенији победио и добио више гласова од своје странке која је отишла у
опозицију, јер је Кучан, слично као и Рачан, чинио уступке опозицији. Милошевићева стратегија била је – не попустити опозицији никада и ни у чему: „Заиграо је безобзирно и опасно, ставивши опозицију пред избор: узми или остави.
Опозиција је толико била уверена у свој успех да је пристала на све. На крају
је изгубила све“.114
Затим је одлучио да постави нова правила у вези односа политичке моћи
у српском друштву. Први корак у легитимизацији личне власти било је доношење Устава пре одржавања првих вишестраначких избора. Устав је направљен по
мери владара. Тежиште власти пребачено је на председника, изабраног на непосредним изборима. Тако би се власт задржала, чак и ако би опозиција победила
на парламентарним изборима. Нови устав Србију је уредио као да је самостална
држава. Тако се Милошевић заштитио од још увек постојеће власти федералне
државе. На примедбе опозиције да нови устав треба да донесе вишестраначка
скупштина, Милошевић је одговорио да је, према постојећем уставу, Скупштина
Косова могла да спречи доношење новог српског устава. Пошто је било извесно
да ће на вишестраначким изборима на Косову победити сецесионистичке снаге,
Србија се налазила у опасности да трајно остане талац Косова.
Милошевић је 25. јуна 1990. у Скупштини Србије образложио предлог
новог устава и нови политички концепт. Српски председник је први пут јавно рекао и да Србија може да постоји и ван Југославије, као самостална држава, али
у новим границама: „Доношење новог устава, између осталог, треба да спречи
сваки покушај тихог превођења федералне Југославије у конфедерацију, односно
представља тренутак када Србија треба јасно и благовремено да стави до знања да своје садашње административне границе везује једино за федерално уређење Југославије. Јер уколико би дошло до промене облика уређења Југославије, тј.
до њеног конфедерализовања, била би отворена сва уставна питања. У таквом
случају питање граница Србије је отворено политичко питање“.115 Милошевић
је објаснио и зашто устав треба усвојити пре избора: „Редослед потеза који чини целину нашег Предлога подразумева прво устав, па изборе, јер би обрнути
редослед неизбежно произвео неуставну ситуацију и директно отворио врата
сукобима са несагледивим негативним последицама, пре свега на Косову. Нико
одговоран у такву ситуацију нити може нити сме уводити Србију“.116
Милошевић је на крају предложио да се о овом питању грађани изјасне
на референдуму како би се „коалиција која делује против Србије“ лишила основе за оптужбе да српско руководство нови устав жели да наметне недемократским средствима. Овај предлог одмах су подржали Дејан Медаковић и Мића
Поповић.117 Општа оцена била је да је ћа на овај начин одлучити народна воља:
Василије Крестић: „Демократија се вратила у Србију на велика врата“; Милутин
Гарашанин: „Референдум апсолутно потребан“; Милош Жутић: „Скупоцени тре114
115
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нутак“; Јован Ћирилов: „У овом случају да“.118 Михаило Марковић: „Час је да
се каже да“; Љубиша Самарџић: „Одбрана од једноумља“.119 Будимир Кошутић,
професор Правног факултета у Београду, који ће током 1991. бити и потпредседник владе Србије, изјавио је да ће референдум коначно определити понашање
српске опозиције: „Он ће коначно ставити опозицију, тј. део опозиције који се
до сада противио редоследу Устав па избори да одлучи хоће ли ићи за већином
свога народа или ће се приклонити ставовима косовске алтернативе“.120
Пошто је Милошевић имао пуно поверење у народ, већ 1. и 2. јула одржан је референдум на који је, према службеним, тешко проверљивим подацима,
изашло 78% уписаних бирача, од којих је 96,8% изгласало да се прво донесе
устав, па да се тек онда одрже избори. Када Албанци нису изашли на изборе,
као ни на било које друге, на та објашњења нико се више није освртао. Тако је
под оправдањем да је „држава важнија од демократије“ донесен нову устав који
је потврдио Милошевићеву моћ.
У Србији је 1990. свечано обележен и 7. јули као Дан устанка из Другог
светског рата. Ветерани револуције поручивали су да немају чега да се стиде, а
Милошевић је положио венац на споменик Незнаном јунаку на Авали. У књигу
утисака уписао је следеће речи: „Поносимо се својом социјалистичком револуцијом и борбом за слободу“.121 Последња седница Централног комитета СК Србије
одржана је 11. јула 1990. и на њој је донесена одлука да се изврши уједињење са
Социјалистичком савезом како би се створила нова политичка формација.122
Михаило Марковић је сматрао да је исход референдума показао снагу
„демократског социјализма“ који је ревитализован под Слободаном Милошевићем. Тај концепт био је далеко бољи и од концепта тржишне привреде за који
се залагала српска „десница“ и тврдио је да савремени токови показују да треба
укинути приватну својину и увести акционарски облик власништва: „То значи,
та имовина добија форму акционарског капитала који се појављује на тржишту, којим управљају стручна тела одговорна Народној скупштини (основном
субјекту власничких права) који има своју цену употребе, доноси добити и законски је заштићен од узурпације и крађе као и свака друга имовина. Све друге
опозиционе политичке партије се залажу за укидање друштвене својине. То им
даје очигледно десничарски, конзервативни карактер“.123
Чињеницу да Србија још увек није ни регистровала политичке странке
нити је расписала слободне изборе, оправдао је објашњењем да је Србија „предњачила“ у осталим доменима у односу на Словенију и Хрватску (привредна реформа) а чим се усвоји нови устав, све српске „историјске“ предности доћи ће
до пуног изражаја: „Либерализам у Србији потиче из француских и енглеских
извора и заснива се на идеји о грађанину као носиоцу суверенитета власти. У
Хрватској и Словенији узор је аустроугарска и немачка политичка традиција,
118
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у којој основа државног уређења није грађанин већ нација, у којој, према томе,
правог демократизма и нема“.124
У том контексту Марковић је тумачио и деловање српских опозиционих
странака опозиције – сматрао је да је српска опозиција имала сасвим довољно
времена да се организује и демократски конституише, али да то није успела због
своје недемократске природе: „Пошто то досад нису учиниле, ударац које су добиле од Добрице Ћосића у интервјуу ’Политици Експрес’ уочи референдума 1. и
2. јула био је заиста разоран“.125
Социјалистичка партија Србије конституисана је на „конгресу уједињења“ 16. и 17. јула 1990. Пре почетка конгреса уједињења, одржан су кратки 12.
ванредни конгрес СК Србије и последња седница РК ССРН Србије на којима је
одлучено да се изврши уједињење. На конгресу су доминирале оцене да је уједињење левих снага извршено у „последњи час“ и да ће то довести до уједињења
левице и на југословенском нивоу. Милошевић је изабран за првог председника
Социјалистичке партије Србије – за њега је гласало 1.228 делегата, а за Радмилу Анђелковић као противкандидата – 60.126 У завршном говору Милошевић је
нагласио да је уједињење левице извршено како би се „сачувао мир и обезбедио
прогресивни друштвени развој“. Најавио је и да ће се нова партија веома брзо
ослободити „ускогрудости и осветољубивости“ које су биле карактеристичне у
претходном социјалистичком и комунистичком покрету: „Мир, економски просперитет, слободан човек и међусобно равноправни људи – вредности су са којима се Социјалистичка партија Србије данас обраћа свом народу и грађанима
Србије“.127
Други корак било је потпуно господарење над странком. Руководство
СПС-а конституисано је 19. јула, избором Извршног одбора. Није, као код других
странака, изабран председник овог тела, већ само три потпредседника: Михаило Марковић, Радмила Анђелковић и Богдан Трифуновић.128 Тако је рођена нова
структура моћи. Одвојивши се од партијско-државне олигархије, Милошевић је
постао самосталан носилац политичког суверенитета и више није желео да дели
моћ са остатком олигархије („да их пита за била шта, да их слуша ма у чему“).
Од тада је он сам доносио најважније одлуке и његова реч је била пресудна у
прављењу кадровског распореда владајућег врха Србије. Тек тада службено је
признато и постојање других странака.129
124
125
126
127
128
129

Исто, 13.
Исто.
Политика, 18. јул 1990, 1.
Исто.
Политика, 20. јул 1990, 1.
Како истиче С. Антонић, са становишта морала, „уједињење“ је било крајње непоштено. ССРН је био општедруштвена организација, законски обавезна корпорација коју
су чинила сва постојећа удружења. ССРН је финансиран из буџета и располагао је мноштвом пословних просторија. У Словенији и Хрватској део новца и пословног простора
дат је на располагање новим странкама, а у Србији је опозиција остала без ичега: „Све
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513

Коста Николић

Историја 20. века, 2/2008

Уследило је предузимање „енергичних потеза“ како би се српско јавно
мњење уверило да је ситуација на Косову и Метохији под контролом. Током 8.
августа уведене су привремене мере у 17 колектива у покрајини – „Трепчи“, на
Медицинском факултету и три његове клинике и у више других колектива у којима је, како је саопштено, „рад био у другом плану“. Распуштена је Скупштина
општине Подујево и привремено забрањено излажење листа Рилиндја и то „док
се не створе услови да информише, а не да руши Србију“.130
______________________
Почетком 1990. Анте Марковић, председник Савезног извршног већа,
изашао је са идејом о одржавању референдума у читавој земљи (планиран за
децембар те године), али руководства република нису могла да се договоре о питањима која би била постављена на референдуму. Затим је Марковић закључио
да је Југославији неопходна нова партија. Његова основна идеја била је да Југославија може да преживи без СКЈ, али уз изборе или макар постојање једне општејугословенске партије. После избора у Словенији и Хрватској Марковић је
формирао Савез реформских снага Југославије. Оснивање Савеза прокламовано
је 29. јула 1990. на Козари. Савез је као приоритет истицао економске реформе;
оне су биле и основа за демократију и нову, рационaлно засновану југословенску
заједницу. Борисав Јовић је одмах оценио да је Марковић „обичан преварант и
непријатељ српског народа“.131 Реална опасност лежала је у чињеници да је он,
осим што јe био изузетно популаран, располагао савезним апаратом и савезним
буџетом, а и његова странка брзо се ширила. Осим тога, српско руководство је
већ у лето 1990. донело коначну одлуку да се мора решити питање граница за
српски народ ван Србије, тј. да Срби у Хрватској и Босни и Херцеговини одлуче где ће живети.132
Ипак, чињеница да је та југословенска организација формирана после
избора у Словенији и Хрватској омогућила је Милошевићевој пропагандној империји да то представи као тактички потез, смишљен не за очување Југославије, већ за разбијање „српског јединства“. Осим тога, у српском огранку Савеза
било је доста некадашњих комуниста, присталица Ивана Стамболића, који су
у колективној свести већ имали хипотеку да су изградили политику „слаба Србија јака Југославија“, иако је то било далеко до истине. И на крају, подршка је
тражена и од националних мањина, укључујући и Албанце, који су одбили и да
учествују на изборима.133
Слободан Вучетић је, на пример, сматрао да је Марковић своју странку
требало да формира пре избора у Хрватској и Словенији јер би тако показао да му
је стало до Југославије: „Пошто је очигледно да Анте Марковић нема приступа
ни шанси на хрватском и словеначком политичком простору, он за своју будућу
130
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странку и за себе лично очекује подршку управо у републикама које плаћају највећи цех програма економске реформе СИВ-а. Прво су грубо и дуго експлоатисане у
току астрономског раста инфлације, а затим су опет стављене у неповољнији
економски положај, јер су замрзнуте цене само оне робе која у тим републикама
преовлађује и битна је за њихов економски положај. [...] Зато је једино логично
решење да се сви Срби организују пре свега кроз своје већ формиране странке,
да оне међусобно буду релативно чврсто повезане на платформи реформских,
демократских и југословенских идеја“.134
Слично је размишљао и Радован Караџић, председник тек основане Српске демократске странке у Босни и Херцеговини: „Много би потребније било
да је господин Марковић своје идеје о спасавању Југославије објавио тамо гдје
Југославија не стоји тако добро као на Козари. Господин Марковић, као и неки други властодршци, јуриша на српско гласачко тијело да и он узме дио њега.
Што се Срба у Босни и Херцеговини и њихове Демократске странке тиче – ми
немамо потребу да се учлањујемо у Марковићеву странку и тако му дајемо безрезервну подршку“.135
У Србији је уочи избора истицано да се Марковић у иностранству ослања на факторе који дају привидну подршку опстанку Југославије, а у суштини
раде на њеном разбијању. Марковићево југословенство оцењено је као анахрон
и историјски потрошен облик југословенске идеје. Највише отровних стрела на
рачун Марковића упућивао је Теодор Анђелић преко страница НИН-а. Он је, између осталог, писао да Марковић није ни ни „поштован“, ни „поштен“ и да је
одавно требало да поднесе оставку.136
Три најјаче југословенске републике, свака из својих, често контрадикторних разлога, удружиле су се против Марковића. Иако је била окренута реформама, Словенија није желела никакву реформу која је долазила из Београда,
Хрватска је имала сличне разлоге, а није желела ни да се одрекне система договорне, дириговане привреде, са снажним упливом државе. Србија није имала
никакав интерес за реформама које би умањиле њену моћ, а није прихваћен ни
Марковићев концепт реформе државног система јер је актуелна била политика
„федерација или ништа“. Зато се Марковић окренуо народу, али он готово да
није имао могућности да се обраћа јавности, јер су сви медији били под контролом републичких влада.137
_____________________
Да би се изборили за минимум политичких права, представници опозиције
одржали су 12. септембра митинг у Београду, са кога је упућено писмо Слобода134
135
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Док су ножеви постајали све оштрији, Марковић је почео да губи јaвну подршку“. (V.
Zimerman, Poreklo jedne katastrofe, 74).
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ну Милошевићу. Од њега је тражено да предизборна кампања траје најмање три
месеца, да у свим телима којима је поверена брига о изборима – од Републичке
изборне комисије до бирачких одбора – учествују представници свих странака.
Тражило се и најмање два сата вечерњег телевизијског програма и директно сучељавање страначких вођа.138
Милошевић је одбио све захтеве опозиције и преуредио је политички систем, па је Србија Уставом, усвојеним 28. септембра 1990. добила институцију
моћног председника републике. Он је „представљао Републику Србију“ и „изражавао њено државно јединство“, а у његовим рукама била је и спољна политика.
Политичко деловање председника републике било је ослобођено сваке накнадне
ратификације Скупштине, а његови акти изузети су из подложности било Уставном суду, било премапотпису владе. Пирамида власти почивала је на „нераскидивом јединству“ председника републике, Народне скупштине и Владе које је извирало из моћи једне партије и њеног неприкосновеног вође. Тек обезбеђивањем
апсолутне контроле над партијом, Владом и Скупштином Милошевић је могао
да обезбеди власт. Устав је избацио из назива Србије префикс „социјалистичка“,
а покрајини Косово враћен је стари назив Косово и Метохија. Устав је дефинитивно одузео покрајинама у саставу Србије све елементе државности.
Председник републике предлагао је кандидата за премијера, али „пошто саслуша мишљење представника већине у Народној скупштини“; добио је
и право суспензивног вета на законске акте које доноси Скупштина, али је то
право могао да искористи само једном. Председник републике је добио и овлашћења у вези суспензије парламентарног поретка, али је то могао да уради само на „образложен предлог Владе“. Слично је било и са увођењем ванредног
стања, а једино је процедура за опозив била изузетно компликована: прво је за
то морало да се изјасни две трећине посланика у Скупштини, а онда би се расписивао референдум.
Иста скупштина која је усвојила нови устав, усвојила је изборне законе
и расписала изборе за 9. децембар, по већинском систему; услове за представљање странака у медијима требало ја да „ближе одреди“ Влада; у телима која су
пратила изборе и утврђивала њихов резултат није било места за представнике
странака, већ само „представнике државе“. После више протеста опозиционих
странака, Влада је тек 26. новембра прихватила вишестраначки надзор над изборима.139
Тако су у политички живот Србије уведени, али не и усвојени неки од
формалних атрибута демократије. Култ новог вође, на чијем су изграђивању многи радили, јачао је аутократску власт. Његова „дуга сенка“ временом је прекрила
целокупан политички и друштвени живот. Присуство аутократских структура у
институцијама које су деценијама биле само декор, поништило је њихову демократску суштину. Избори су обављани по правилима које је одређивала владајућа партија и нису јачали демократске процесе у друштву. Раширено национално
незадовољство због положаја у коме се нашао српски народ после Другог свет138
139
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ског рата, а посебно после доношења Устава 1974, није искоришћено за рушење
преживелог система владања, већ за успостављање сопственог модела личне власти. На тај начин су изазови последње деценије 20. века удаљили Србију од типа
друштва и цивилизацијског стандарда којима је у историји стремила.
Иако је Милошевића популарност у српском народу била несумњива,
већинско мишљење критичке интелигенције, засновано на аналогији са догађајима у Источној Европи из 1989. који су, како се говорило, показали да је слом
комунизма историјска неминовност, било је да ће он изгубити изборе. Највише
на шта је могао да рачуна, било је нешто налик ономе што се већ десило у Словенији: победа реформисаног („пресвученог“) комунисте на председничким, а
демократске опозиције на парламентарним изборима. Милошевић је ту на први
поглед комплексну ситуацију успео да једноставним политичким потезима преокрене за себе. Више је разлога који су утицали на то: Југославија готово да више
није ни постојала, Срби у Хрватској сведени су на статус националне мањине;
нејединство опозиције; српско питање било је далеко од било ког решења; ситуација на Косову и даље је била усијана и неизвесна – Албанци су илегално прогласили свој устав којим је Косово дефинисано као република, а Албанци као народ
са правом на самоопредељење до отцепљења; насупрот опозиције није стајала
већ сломљена комунистичка партија као на истоку Европе, већ новоформирана
Социјалистичка партија која је превазишла кризу легитимитета и у потпуности
и без икаквог отпора преузела сав државни апарат, медије, инструменте власти
и најважније финансијске ресурсе који су деценијама био под контролом СК;
процес националне хомогенизације није се могао тек тако преокренути у једну
чисту демократску опцију.
Милошевић је још увек уживао снажну подршку појединих делова некадашње интелектуалне опозиције. Тако је Удружење књижевника Србије 15. јула
1990. обзнанило своју повељу под називом „Успостављање државе“ у којој је
затражено не само укидање аутономије Косова и Војводине, већ и промена граница Србије кроз стварање српске државе у њеним „природним, историјским и
етничким границама“.140 Најбоље је стање уочи избора објаснио Драгољуб Мићуновић, председник Демократске странке: „Наш Праг се догодио на Газиместану, наш Берлин се догодио на Ушћу. Милошевић је на крају комунизма употребио
национализам да би хомогенизовао масе, предухитривши тако талас антикомунизма као колективне идеологије и енергије“.141
Најопаснији супарник власти био је Српски покрет обнове Вука Драшковића. Он је отворио и она национална питања која чак ни Милошевић није
покретао – питања граница у случају распада Југославије и стварање посебних
јединица српске војске. Никао је и низ других странака, али је захваљујући харизматичној личности Вука Драшковића („краљ српских тргова“) СПО привукао
највише присталица. Странка се јасно профилисала као монархистичка и антикомунистичка; борила се за рехабилитацију Равногорског покрета и генерала
Драгољуба Михаиловића („четника“); залагала се за обнову парламентарне мо140
141
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нархије, на челу са династијом Карађорђевић; прихватала је независност Словеније и Хрватске, али под условом „отплате“ њихових „историјских дугова“
Југославији (јасно је и оштро осуђиван геноцид над српским народом у НДХ)
и промене републичких граница. Вук Драшковић је често умео да каже како се
неће дозволити ни сецесија ни конфедерализација „ниједног педља земље натопљене српском крвљу и обележене српским црквама и гробовима“. Нова српска
држава требало је да обухвати све територије које су до 1918. биле део територије Краљевине Србије, али и оне у којима су Срби били у већини пре 1941. и
почетка усташког геноцида.
Драшковић је био жесток антикомуниста, његови ватрени говори исијавали су бунтовни набој, само његово присуство било је довољно да испуни
Трг Републике у Београду. Друге опозиционе партије нису га подносиле, али
су користиле његову популарност. Сметала им је Драшковићева слава и збрка
коју је уносио на политичку сцену.142 Остао је упамћен говор Вука Драшковића у Новом Пазару. Тамо су га, осим присталица, дочекали и екстремни муслимански националисти који су скандирали: „Побићемо четнике“. Драшковић је
одговорио: „Пресећи ћемо чвор попут Александра Македонског да бисмо могли
даље и очистићемо чир који већ дуго мучи утробу Србије. Кад Српски покрет
обнове добије власт, Србијом ће лепршати само једна застава – српска, а сваки онај ко у руку овом Рашком земљом стегне турски барјак, усташки барјак,
албански барјак или било чији други државни барјак сем српског – остаће и без
руке и без барјака“.143
И поред таквих речи, Вук Драшковић је код режима понео ореол „издајника“ па је, на пример, једва избегао линч од стане присталица СПС-а приликом митинга у Косову Пољу 29. септембра 1990. године. Драшковића је сачекао
контрамитинг, није му дозвољено ни да говори, а он је осуђен као човек који је
у служби „антисрпске коалиције“ и као политичар који наступа са „црним арсеналом порука, логора, физичких ликвидација и сејања мржње“.144
Приближавањем избора и, посебно, после њих, Вук Драшковић је променио свој наратив. Први српско-хрватски сукоби јасно су показали да се југословенска криза неће разрешити мирним путем, па се лидер СПО-а све више
окретао демократској реторици (демократско, па национално питање). Иако је
СПО послао паравојну формацију у Хрватску (Српска гарда) рат у Словенији
постао је прекретница у Драшковићевој политичкој филозофији. Тако је СПО
изгубио највећи број оснивачких чланова када се Драшковић трансформисао у
„мировњака„и када је оптужен да је „продао“ Србе изван Србије, што ће од њега
веома брзо одвојити тврдокорне националисте који ће постати окосница политичког покрета најекстремнијег српског политичара у њеној модерној историји
– Војислава Шешеља.
Од септембра 1990. Србија није уплаћивала порез у федерални буџет.
Непосредно уочи избора Милошевић је повукао можда пресудан потез – српске
142
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власти извршиле су упад у савезни монетарни систем и без одобрења НБЈ узеле
велику количину новца. Тај новац је искоришћен да се исплате плате, пензије
и бонуси предузећима и владиним службеницима. Тако је Милошевићево руководство окончало сопствени програм из 1988. за реинтеграцију југословенске
привреде под оштријом монетарном и фискалном дисциплином. Плате су лажно
увећане: у септембру просек је био 644 немачке марке а у децембру 752 марке.
Нови упад у монетарни систем извршен је на самом крају 1990, али је већ у марту 1991. просечна плата у Србији била 535 марака145
Опозиција се дуго борила за вишестраначку контролу избора. Тек када
је запрећено бојкотом и када је иза те идеје стала већина странака, Милошевић
је попустио.146 Индикативно је отворено писмо јавности Петра Џаџића, једног
од делегата у републичкој Скупштини старог сазива која је и требало да усвоји
измене изборног закона: „И поред тога што изборни закон даје довољно гаранција да ће избори у Србији бити демократски и слободни, ваљало би унети извесне
корекције како би се узнемирење опозиције до краја отклонило. Наиме, предвиђени контролор странака из редова опозиције приликом пребројавања гласова
могао би бити именован сталним чланом. Тако би била отклоњена и последња
сумња да би се нешто могло извести на штету опозиције“.147
Милошевић је на уступак пристао тек после интервенције Добрице
Ћосића који се са њим састао 25. новембра и успео да га убеди да је и у Милошевићевом личном и у националном интересу Србије да покаже разумевање за
захтеве опозиције. Ћосић је чак саветовао Милошевића да он лично предложи
амандман и образложи га на седници Скупштине Србије. Али, то је већ било
нереално очекивање и Милошевић је наредио Брани Црнчевићу и Зорану Соколовићу који су присуствовали разговору да неко до њих предложи да се усвоји
амандман опозиције.148
Тако су измене изборног законодавства прихваћене у последњем тренутку – 26. новембра када је Скупштина Србије усвојила предлог групе посланика
Нове демократије – покрета за Србију (предлог је подржао и Брана Црнчевић)
да сви предлагачи кандидата за посланике и председника републике могу и да
контролишу изборе и пребројавање гласова. Ипак, на сугестију Републичког
извршног већа није прихваћен предлог да се уведе институција округлог стола
власти и опозиције.149
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Милошевићева пропаганда је истицала да опозиција, посебно СПО, прети бојкотом избора јер је свесна какав ће дебакл доживети: „Опструкција демократије је већ довољна, бар кад је реч о асоцијативном механизму Срба, да Вук Драшковић подсети на Вука Бранковића. У својој модерној историји богатој страначким разуђеностима, Срби
немају никакву традицију клерикалних партија. Први пут на овим изборима појављују
се и такве, клероагресивне странке и странчице. Телевизијска промоција СПО је ипак
више била агресивна него клерикална. Некрофилска подсвест и еуфорична шарлатанска свест – с такви, унутрашњим и спољним, програмом заиста нико не може бити
иоле самопоуздан“. (Теодор Анђелић, Избори и шарлатани, НИН, 23. новембар 1990, 21).
Борба, 26. новембар 1990, 3.
Наведено према: S. Đukić, Lovljenje vetra, 163–164.
Борба, 27. новембар 1990, 1–2.
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Председничке изборе у Србији обележио је Слободан Милошевић. Он
је на власт дошао кроз познати унутарпартијски обрачун у Савезу комуниста Србије (Осма седница) али је веома брзо постао најпопуларнији српски политичар
и на крају девете деценије 20. века постао је вођа нације. Појава одлучног Милошевића фасцинирала је патријархалне Србе. Обичан свет био је одушевљен
његовим кратким и језгровитим говорима. Знао је да каже и обећа баш оно што
су они од њега желели да чују. Знао је да покупи сав електрицитет незадовољне
масе и да га формулише у облик разумљив обичном свету.
Његов језик био је препун кратких и једноставних реченица, јасних и
емотивних израза. Чак је и знаменита српска песникиња Десанка Максимовић
била одушевљена Милошевићевим говорима, па је као рецензент књиге у којој
су објављени његови јавни наступи написала: „Својим говорима у многим људима је пробудио потребу да се боре, пренуо у њима успавано родољубље, занемарене дужности, нарочито се често враћајући на децу, на нашу одговорност да
јој земљу оставимо слободном и безбедном, да наше младе не остављамо слепим
код очију. Милошевић својом душом жели да нам народ не буде преведен ’жедан
преко воде’, неук поред науке, сирот поред богатог тла, поред толико напретка
у Европи. Све његове говоре одликује мир којим мисли изражава. Његови захтеви, или ако хоћете, савети народу, и кад су изречени са жестином, одишу неком
скривеном благошћу и правдољубљем“.150
Милошевић је у овој фази највише обећавао „исправљање неправди“
нанесених Србима. Све је то било потпуно ново и узбуђујуће за обичан свет. Од
Милошевићеве победе на Осмој седници, његова власт функционисала је на три
карактеристике: српски етноцентризам – у односу на друге југословенске народе; унитаризам – у односу на националне мањине унутар Србије; диктатура – у
примењивању власти. Заједнички именитељ био је – популизам.
Милошевић је уплашеном и кризама исцрпљеном народу понудио исто
оно што је својевремено Србима понудио и Тито: вођу, егалитаризам, поједностављену слику света и односа у њему, припадност новој религији (припадност
класи замењена је припадношћу нацији) и – непријатеља. Над њим се маса, без
икакве опасности, могла растеретити сопствених фрустрација. Милошевићева
социјалистичка речитост, његово уздизање „малог човека“ (радника и сељака)
истицање солидарности и обавезе друштва према појединцу (социјално осигурање, сигурност радног места, прогресивна пореска политика) обезбедили су
му масовну подршку народа. Срби су Милошевића доживљавали и као борца
против „повампиреног фашизма“, који су оличавали Словенија и Хрватска. Његов култ је негован како би се „одбранила“ Србија, а он је доживљаван као политичар који је „уздигао“ Србију и повратио њен понос. Сви напади на Милошевића доживљавани су као напади на српски народ и третирани су неретко као
„политички злочин“.151
150
151

Наведено према: НИН, 17. март 1989, 14.
Политика, 17. новембар 1989, 11.
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У периоду од 1988. до 1990. Милошевић је, преко мобилизације најширих слојева становништва али и дела друштвене елите, припадника некадашње
либералне интелигенције, извршио преокрет у дотадашњем начину легитимације власти. Харизму више није изводио из партије, као остале комунистичке
вође. Своју моћ почео је да изводи непосредно из подршке народа мобилисаног
националном идејом. Срж проблема преко кога је Милошевић покренуо српски
народ био је однос Републике и њених покрајина. Митинзи, скупови и демонстрације који су названи „дешавања народа“, окупили су током јесени 1988. и
пролећа 1989. више милина људи у Србији. Идеја о успостављању републичке
контроле над покрајинама пресудно је подстакла „хомогенизовање мишљења“
и стварање култа Слободана Милошевића.
Милошевић је доследно инсистирао на успешности реформе, друштвене и политичке, коју је покренуо, а редовно је истицао да је Србија била под снажним притиском. На тај начин давао је на историјском значају свом политичком
концепту, а истовремено је преко тражења националног „јединства“ настојао да
задржи доминантну позицији и за себе и аз своју партију. Тако је 10. маја 1990.
у „Стаклари Панчево“ рекао: „Једна од најважнијих [претпоставки] да успемо
у условима оваквог притиска на Србију који се може мерити само са оним из
1914. јесте јединство Србије, јединство њених грађана и јединство њеног руководства. У протеклим годинама показало се да нам је то јединство помогло да
ујединимо Србију, да успоставимо њен територијални, историјски и политички интегритет“.152
Истовремено је оптужио српску опозицију која још готово није ни постојала за изазивање грађанског рата у Србији: „Апели за разне обрачуне и освете су
само пробни поклич за позив у грађански рат. Из дана у дан смо сведоци експанзије насилничког, примитивног, шовинистичког иступања представника неких
политичких партија. Иако се њихове тобожње партије још нису ни конституисале, ни регистровале већ прете – комунистима, другим народима, другим народностима, свеједно. Та дивљања држава Србија никоме неће допустити на својој
територији од Драгаша до Хоргоша. Као што нећемо седети скрштених руку
ни пред било каквим насиљем над деловима српског народа изван Србије“.153
Милошевићева председничка кампања била је изразито позитивна – у
Србији је дошло до „великог преокрета“ а заслуга за то припадала је комунистима, односно социјалистима. Тако је, на пример, 7. септембра у Пироту рекао: „Прекинули смо вишегодишњу владавину бирократије, уклонили блокаду у
друштвеном развоју коју је таква власт стварала, српски народ се ослободио
комплекса који је имао у односу на своју историју пред другим југословенским
народима и пред самим собом. У тешким условима у којима се налази читава
Југославија и у неповољном међународном окружењу, те су промене не само позитивне, већ велике“.154
152
153
154

Наведено према: С. Милошевић, Прилог историји, 43.
Исто.
Исто, 59–60.
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Милошевић је свој култ добрим делом изградио на „отварању прошлости“, односно на реинтерпретацији модерне српске политичке историје. Када је
био сигуран да је учврстио власт, онда је могао и да осуди такве појаве. Парадокс
историје огледа се у томе да се његово упозорење показало као тачно: „Економски просперитет и напредак уопште за који су сви грађани Србије опредељени,
сукобљен је у последње време са претераном оријентацијом на проблеме прошлости. Наша средства информисања и издавачка делатност су заокупљени догађајима и личностима из даље и ближе прошлости. Та претерана оријентација на
прошлост везује људима руке кад је у питању будућност. И садашњост је чак
угрожена ако су велике духовне снаге којима друштво располаже усмерене на
прошлост. Значај преоријентације са прошлости на садашњост и будућност
није само у томе што је прошлост за нама а будућност пред нама, већ и зато
што док рашчистимо сва питања везана за протекла два века, можемо да изгубимо контакт с технолошким, културним, па и политичким добом које доноси
нови 21. век. Ако тако поступимо, бојим се да ћемо водити битке из минулог
доба, а изгубити битку са својим и наступајућим добом“.155
Милошевић је грађанима Србије, као што је то био случај 1. новембра у
Бору, говорио да је српска опозиција „рушилачка“ и „примитивна“ и да то отежава напоре за остваривање економске реформе. Чак је допустио себи и да изјави
да опозициони скупови не изражавају народну вољу и да се не могу упоређивати са скуповима његове странке: „Евентуални аргументи да је и то само народ
на политичкој сцени и да жели да се изрази, тешко би опстали и политички и
етички. Народ је спонтано и масовно био на сцени када је требало успоставити
територијални и политички интегритет Србије, када је требало зауставити
терор на Косову. Данас је, међутим, на сцени често само гола борба за власт.
Данас су на сцени и они појединци и групе који су време велике битке за Осму
седницу и Косово, за интегритет Србије били у мишјој рупи. Сада када је посао
завршен, изашли су из својих рупа, позивају народ у битке које нису водили, на
пут који је нејасан и крвав, а у ствари, тако служе оним снагама у земљи и иностранству које желе да руше тек изборене тековине за Србију. Када је грмело,
ћутали су а сада, када је грмљавина прошла и Србија остварила јединство и добила политички статус који више нико не оспорава, па ни угрожава, они пале
закаснеле и непотребне ватре којима би требало да изгори сав труд који је учињен у тешким и кратким годинама које су за нама“.156
Милошевићеве предизборне поруке нису наговештавале чемерну жетву која је уследила наредне године. Грађанима Ниша поручио је 21. новембра
да не треба да постоји забринутост за судбину земље, односно да нема опасности од избијања рата. И овога пута порука је била подсвесно пророчанска, што
би могло да потврди мишљење оних Милошевићевих критичара који указују
на психопатске особине његове личности: „Сви велики пројекти за економски
развој, за демократију и за културну обнову, све се те велике и мале идеје могу
довести у питање ако допустимо сукобе и крвопролиће. Зато наш највећи зајед155
156

Исто, 60–61.
Исто, 67.

Српски 20. век – век „изгубљене историје“

522

нички пројекат, важнији од свих других, треба да буде мир. У миру ми можемо
много да урадимо на привредном и друштвеном препороду. У рату и сукобима
не можемо ништа, осим да доведемо народ до ивице глади и исцрпљења како
се то кроз историју толико пута већ догодило. То је оно историјско искуство
које не сме да се понови. Ми смо мали народ и већ готово деценију у економској
кризи и скоро исто тако дуго у политичкој кризи. Кад не бисмо имали довољно
разума и воље да се ујединимо и мобилишемо да сложно остваримо велики пројекат изласка из економске и политичке кризе, наш би пут водио у дуготрајну
нестабилност, назадовање и хаос. Србија се налази пред изборима који ће одлучити да ли ћемо се определити за мир, економски и културни просперитет
или за сукобе и мржњу која ће блокирати све досадашње напоре да изађемо из
кризе и живимо боље“.157
Милошевићеве предизборне поруке биле су усмерене ка обичном, „малом“ човеку. Он му је обећавао сигурност и заштиту од свих „неправди“, посебно
у економској сфери: „Приватизацију су нам, иначе, сасвим погрешно наметнули
креатори најновијег економског програма Југославије као једно од најважнијих
питања друштвене реформе што она није, нити може бити. Сведоци смо да на
десетине хиљада предузећа и у развијенијим земљама са стабилном привредом
падају под стечај, да су многе, чак природно веома богате, па и пребогате земље,
са привредом заснованом на приватној својини, попут оних у Јужној Америци,
економски нестабилне, што никако не говори у прилог да је приватна својина
сама по себи и увек ефикаснија. Упркос томе, дакле, инсистира се на приватизацији која не води рачуна о огромној вредности друштвене својине“.158
Социјалистичка партија Србије и Слободан Милошевић снажну подршку добили су од армијског врха, преко генерала Вељка Кадијевића. Он је 3.
децембра поручио да „идеји социјализма, историјски гледано, припада будућност“. Истовремено је оптужио српске опозиционе странке да се ослањају на инострану помоћ и тако раде „на даљој ерозији положаја Југославије у свијету“.159
Слична подршка добијена је и од руководстава Срба из Босне и Херцеговине и
Хрватске, што је у тадашњој прегрејаној националној атмосфери СПС-у и Милошевићу дало патриотски ореол. Радован Караџић, председник Српске демократске странке, изјавио је да та странка „подржава руководство Србије на челу
са Слободаном Милошевићем“.160 Истовремено је рекао и да је Вук Драшковић,
вођа највеће опозиционе странке у Србији, „нанео велику штету Србима у Босни и Херцеговини“.161
Слично је мислио и Јован Рашковић, политички вођа Срба у Хрватској:
„Данас је сигурно једно: Србија је са Слободаном Милошевићем извојевала исто157
158
159

160
161

Исто, 69–70.
Исто, 76. Говор на митингу у Крагујевцу 27. новембра 1990.
Политика, 3. децембар 1990, 1. – Генерал Кадијевић је обећао да ће бити разоружане
све војне формације у Југославији које су „изван јединствених и Уставом СФРЈ дефинисаних оружаних снага. А носиоци њиховог конституисања – одговараће по закону.
Ту неће бити погађања и компромиса“. (Исто, 5).
Политика, 5. децембар 1990, 1.
Исто, 6.
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ријску побједу – државно јединство. У првом реду је Милошевић унутар српске
партије оборио титоизам рушећи његове познате вазале. Милошевић је показао
велику вештину, одлучност и храброст користећи партију и президијуме пораженог титоизма. Осим тога, Милошевић има и велике и непобитне заслуге за
политичко буђење и историјско освешћивање српског народа“.162
Милошевић и социјалисти говорили су о миру, просперитету и економском благостању у случају њихове победе. Захваљујући апсолутном медијском
монополу и оптужбама на рачун владе Анте Марковића да је она једини кривац
за слабо стање у економији, успели су да добију изборе. Већина гласова која је
дата њима, дата је за добар живот, за добре плате, за мир у Југославији. Касније,
када је Милошевић заратио, Србија је оптужена да је гласала за рат. Национализма је био окосница политичке кампање других странака. Милошевићу није требало да доказује своја национална осећања јер је он скоро „ујединио све Србе“.
Док је Драшковић претио, он је умиривао грађане позивао их да се супротставе
„мрачним снагама прошлости“. На његовим митинзима се певало: „Слобо Србине, не дај да се гине“.
Опозиција није имала, нити је могла да има јасну алтернативу Милошевићевом националном програму, јер је политичка будућност била заустављена
од историјских сила на које она није могла да утиче. На крају је опозиција изгубила и последње средство којим је могла како-тако да се супротстави режиму
– јединство. То стање Славољуб Ђукић је описао следећим речима: „Оно што
није пошло за руком Титу, успео је Милошевић: разбио је јединствени опозициони интелектуални блок. Некадашњи пријатељи, постали су љути противници.
Некадашњи политички неистомишљенци, које је ујединио отпор комунистичкој
власти, оглашавају се као социјалисти, монархисти, четници, демократи, великосрпски националисти и присталице југословенског грађанског друштва. Идејно
разједињена, нестабилна и раздражљива, са лидерским амбицијама, опозиција
је за Милошевића била лак залогај“.163
Милошевић је снажно одбацивао насиље и опозицију оптуживао да
подстиче националистичке обрачуне и „општи хаос“. Себе је представљао као
јединог гаранта мира и безбедности. На последњем предизборном митингу, одржаном 5. децембра у Новом Саду, говорио је највише о привредним темама:
„Успећемо у препороду Србије“. Као главне елементе своје политике истакао
је: политику мира, независност земље, економски просперитет, равноправност
„међу људима и народима“.
Обећао је и доследну борбу против „регресивних снага“ у које је убројао
„непријатеље“ Југославије и социјализма: „И зато, ако нам неко замера што
хоћемо да живимо, радимо и у миру школујемо своју децу, онда нам те замерке
показују да имамо посла не само са недобронамерним људима и са непријатељима Србије, већ и са непријатељима људи уопште, мрачних схватања и ниског
морала. Ми стварно више немамо ни времена ни разлога да поново још једном
162
163
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гинемо, да унедоглед одлажемо свој миран и уравнотежен развој док се не споразумемо са свима, а поготово између себе самих“.164
Главна парола Социјалистичке партије била је: „Са нама нема неизвесности“. Телевизија Београд је упорно стварала слику о СПС-у као о странци
мира, а о опозицији као о ратним хушкачима, носиоцима „историјског регреса“
и шовинизма. Друга доминантна оптужба поручивала је да ниједна опозициона
партија нема никакав осећај за целину српског народа. Заплашен пропагандом
да ће му опозиција узети плате и пензије и отерати га у рат, обичан грађанин
гласао је за Милошевића. Како закључује С. Антонић, Милошевићева снажна
воља и харизма однели су победу: „Ту 1990. завршио је као потврђени господар
Србије. А већ следеће године, онај исти обичан свет који је за њега гласао да би
се спасао несрећа, управо је Милошевић хладнокрвно гурнуо у две највеће несреће: у рат и беду“.165
Први вишестраначки избори у Србији, пaрламентарни и председнички,
после Другог светског рата одржани су 9. децембра 1990. Право гласа имало је
7.033.610 грађана уписаних у бирачки списак. На изборе за председника републике изашло је 5.029.123 бирача (71,50%). Неважећих листића је било 169.461
(3,37%). За положај председника Србије надметало се 32 кандидата. Убедљивом
већином победио је Слободан Милошевић, кандидат Социјалистичке партије
Србије. Он је освојио 3.285.799 гласова (63,34% изашлих на изборе, односно
46,72% бирачког тела).
Непосредно по саопштавању изборних резултата, Милошевић је изјавио:
„Дужност председника Републике, коју преузимам одлуком грађана Србије, схватам као обавезу и одговорност за остварење политике слободе, мира и равноправности народа и људи; политике која ће Србију да води путем економског и
културног развоја. [...] Србија сада треба да се уједини и мобилише на остварењу привредног, културног и, уопште, друштвеног препорода за који постоје све
претпоставке и у коме сваки грађанин Србије треба да учествује“.166
Победа Слободана Милошевића на изборима од његових присталица
доживљена је као победа „праве демократије“ и „просперитета“. Писано је о
„величанственој“ победи“, обезбеђеном „напретку“ Србије и „сигурној будућности“. Милорад Вучелић је писао да је српски народ показао „колективну рационалност високог степена“.167 Александар Прља је сматрао да ће доћи до преокрета у односима САД и Србије: „Сада је демократска свест у Србији поново
демонстрирана мирно, достојанствено, без потреса, са упозорењем да народ
све разуме, поготову народ прожет најдубљим демократским традицијама овог
дела света. Шта ли ће сада мислити Цимерманова Америка? Хоће ли она, можда, за разлику од неких традиционалних партнера и учесника у овој вековној
партији са две стране Јадрана и Алпа, брже схватити, макар и у последњи час,
неке једноставне истине о Србима? Први прави демократски парламентарни и
164
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вишестраначки избори залога су и обновљене могућности за учвршћивање пријатељства и поверења“.168
Парламентарни избори одржани су 9. и 23. децембра по већинском изборном систему, који је подразумевао два изборна круга. На изборима су учествовале
53 странке; бирало се 250 посланика тако да је Србија имала 250 изборних јединица. Да би избори били важећи, на гласање је требало да изађе најмање половина уписаних бирача, а победу је односио кандидат који би добио просту већину
бирача који су гласали. У бирачке спискове било је уписано 7.036.303 бирача, а у
првом кругу гласало је 5.030.440 бирача или 71,49%. Убедљиво је победила Социјалистичка партија Србије. У првом кругу за њене кандидате гласало је 2.305.974
бирача и она је освојила 87 мандата. Други изборни круг, упркос смањеном одзиву грађана (гласало је 48,33% уписаних бирача), потврдио је убедљиву победу
СПС-а која је у републичкој Скупштини имала укупно 194 посланика; други је
био Српски покрет обнове са 19, Демократска заједница војвођанских Мађара
имала је 8, а Демократска странка 7 посланичких места.169
Председничке изборе у Србији, осим убедљиве победе Слободана Милошевића, обележио је и председнички кандидат Војислав Шешељ, који је „право
из затвора“ добио скоро 100.000 гласова. Он је припадао најоштријој националистичкој опозицији, његов Српски четнички покрет није чак ни уписан у регистар политичких странака, па је на изборе изашао као кандидат групе грађана.
Шешељ је постао четнички војвода уз благослов Момчила Ђујића, некадашњег
команданта Динарске четничке дивизије из Другог светског рата, који је као емигрант живео у САД. Како бележе савременици, Шешељ је наступао као „елементарна непогода“, а изазивање нереда била је његова омиљена политичка активност: у манастиру Прохор Пчињски скинуо је симболе македонске државности;
са глоговим коцем демонстрирао је испред Куће цвећа и најавио прекопавање
Титовог гроба, давао је неодговорне изјаве о српским границама, наплати „ратне ренте“, освети због усташког геноцида над Србима у НДХ, претио је свима
– Хрватима и западним силама највише, свима осим режиму. Упао је 18. септембра са истомишљеницима у Дом омладине, где су Марковићеви „реформисти“
имали предизборно представљање. Захтевао је да се прекине „издајнички скуп“;
Раде Шербеџија је ословљен са „усташо“, а бачени фотоапарат погодио је у главу
књижевника Мирка Ковача. Сматрало се, ипак, да је Шешељ маргинална појава
која ће нестати са крајем избора.170
Шешељ је, због необично оштре антикомунистичке и националистичке
реторике, као и због бројних инцидената, више од месец дана предизборне кампање провео у затвору, из кога је изашао само три недеље пре избора. Право из
Падинске Скеле доведен је у републичку Скупштину да потпише председничку
168
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кандидатуру. Потом се поново вратио у затвор, одакле је малтене на силу избачен,
јер је то највише одговарало његовом публицитету, а не да учествује у предизборној кампањи у којој није имао скоро никаквог изгледа.171 После избора Шешељ
је нагло променио политичку стратегију – његов главни противник постала је
„издајничка опозиција“ а не Милошевић и његов режим. После завршених избора, одмах је Милошевићу честитао победу у изузетно дугом телеграму. Истовремено је позвао присталице да у другом кругу парламентарних избора гласају
за кандидате СПС-а. Од тада је Шешељ на режимској страни цењен и уважаван
као „конструктивна национална опозиција“ а на другој је нападан као „црвени
војвода“. У наредној фази, Шешељ се одрекао четничког имена и 23. фебруара
1991. формирао Српску радикалну странку. Све до 1993. био је најдоследнији
Милошевићев савезник у вођењу ратне политике.
У Србији је формирана нова политичка организација – Савез комуниста
покрет за Југославију. Иако никада није учествовала на изборима, имала је једну од пресудних улога на политичкој сцени Србије, јер је њен главни идеолог
била Мирјана Марковић, супруга Слободана Милошевића. Прва конференција
одржана је 24. децембра 1990. и то под паролом: „Народи Југославије, уједините
се“. Основна идеја била је одбрана Југославије на темељима социјализма. Овом
покрету колективно је приступила и некадашња партијска организација у ЈНА,
што је више него јасно указивало на спрегу војске и политике, односно на милитаризацију српске политичке сцене. Одлука о томе донесена је на последњој, 10.
конференцији организације СКЈ у ЈНА, одржаној 17. децембра 1990. Армијски
врх је такву одлуку образложио „великим утицајем“ КПЈ/СКЈ на настанак и развој ЈНА, као и историјском улогом КПЈ у рату и револуцији и изградњи „револуционарног лика, јединства, морала и борбене готовости оружаних снага“.172
Идеолошку суштину Социјалистичке партије Србије најпрецизније је изложио њен потпредседник Михаило Марковић. Он је сматрао да је СПС убедљиво победила због модерног, демократског програма и високе политичке свести
српског народа: „Показало се да је српски народ политички зрелији и мудрији од
многих истакнутих интелектуалаца из редова опозиције. Он је, наиме, схватио
да крај титоизма није крај социјалистичке традиције, да је, напротив, тек сада раскрчен простор за модерно друштво слободе и социјалне правде. То је било оно основно што је требало постићи и ја сам веома срећан што смо у томе
успели, чак и више него што смо се реално могли надати“.173
Са двотрећинском већином у парламенту Социјалистичка партија је лако формирала владу 11. фебруара 1991. За премијера је изабран Драгутин Зеленовић; он је нагласио да ће основни циљ његове владе бити максимално искоришћавање природних ресурса, индустријских капацитета и научног потенцијала
Србије: „Србија дефинитивно мора напустити и последње остатке договорне
и расподељивачке економије као најважније узроке њене неефикасности. Њен
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једини и прави пут јесте и морају бити економске и друштвене реформе по угледу на савремене развијене државе“.174
У влади су први пут после Другог светског рата успостављена министарства спољних послова и одбране, чиме се заокруживала државност Србије, тј.
кидале везе са федералном државом. Влада Драгутина Зеленовића деловала је
у изузетно сложеним политичким околностима, јер се нашла у вртлогу догађаја
условљених распадом СФРЈ. Због тога је потрајала јако кратко, тек нешто више
од 10 месеци.
Слободан Милошевић је свој државни и национални програм изложио
30. маја 1991. у Скупштини Србије. Излагање је отворио оптужбама на рачун
међународне заједнице и први пут је јавно промовисао политику одбране „достојанства“ без обзира на цену – Србија је изложена отвореним спољним притисцима и претњама што више не може да се „прикрије“ изјавама о давању подршке
југословенском јединству; циљ притисака је да се односи у Југославију преуреде
„по рецепту написаном“ ван Србије и ван Југославије: „Нама није први пут да
се суочавамо са намерама великих и моћних сила, да у односу на њих будемо доведени у крајње неравноправан и зависан положај само зато што смо мала земља
и зато што се не понашамо на начин који је по њиховој мери. И неће нам бити
први пут да тим притисцима одолимо. Оно што погађа нас и што би требало
да узнемири све народе је својеврстан апсурд да се у данашње време великих демократских и хуманистичких тековина примењује политичко насиље, најављује
економско, а не искључује ни физичко насиље над народима и људима који држе
до своје самосталности и независности“.175
Милошевић је први пут директно иступио и против владе САД оптужујући је да се „грубо меша“ у унутрашње ствари једне суверене државе, да директно
подржава албански сепаратизам и да је „под фирмом демократије“ подржала и
сецесионизам Словеније и Хрватске. Одбрану Косова и Метохије поистоветио
је са одбраном свог режима: „Свако ко на овим питањима тражи одступање
од политике коју водимо на Косову и Метохији може за то да се избори само
обарањем садашњег руководства Србије“.176 Срби у Хрватској водили су самоодбрамбену политику против „шовинистичког и профашистичког концепта“;
Југославија је је могла да опстане само као демократска федерација, све дилеме
биле су „вештачке“, а посебно оне које су се тицале питања које је имао право
на самоопредељење – народи или републике; тражио је да референдум на нивоу
Југославије распише савезна Скупштина; сви они који желе да напусте Југославију могу то да ураде на легалан начин и без насиља, али је истовремено тражио
хитно доношење уставног закона о праву народа на самоопредељење; одлуку
да сви Срби треба да живе у једној држави нико не може да укине: „Неприкосновена је чињеница да се право народа на самоопредељење у вишенационалној
држави не може територијално ограничити на постојеће административне
границе република. Границе између република унутар Југославије никада нису би174
175
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ле државне. Добро је познато да су оне у прошлости повучене произвољно и без
објективних критеријума, не уважавајући ни етнички састав становништва,
ни последице геноцида који је претрпео српски народ, као ни норме међународног права. Право на самоопредељење не може, дакле, бити резервисано само
за већински народ у национално мешовитој републици. Када би тако било, онда
би се иза кулиса грађанске демократије повредили интереси оних југословенских
народа који чине мањи број на делу југословенске територије у оквиру граница
појединих република“.177
Слободан Милошевић је врло експлицитно и без икаквог колебања саопштио да ће са са проблемом граница суочити они народи који желе да напусте
Југославију: „Они, дакле, који желе да конструишу нове државе треба у властитом интересу и што пре да пречисте са чињеницом да у те своје будуће
националне државе не могу силом одвући компактне делове оних југословенских
народа који су за опстанак Југославије“.178

ДА ЛИ ЈЕ ЈУГОСЛАВИЈА
МОРАЛА ДА НЕСТАНЕ?
Југославија је била конгломерат нација, језика, култура и религија. Историјско искуство показало је да је она била неодржива због снажно супротстављених националних идеологија које су обележиле њену историју. Зреле нације које
су твориле Југославију (Срби, Хрвати и Словенци) нису прихватале заједнички
живот у једној држави, осим када су на то биле приморане исходом два светска
рата. Југославија је за време свог постојања била и монархија и република; „тестирала“ је све друштвене системе 20. века – парламентарну демократију, уставну монархију, личну власт владара, псеудопарламентаризам (у међуратном периоду), стаљинистички социјализам, централистичку бирократију, либерални
социјализам (с тржиштем какво није постојало у Источној Европи), конфедералну држава (у послератном периоду). У Другом светском рату Југославија је била окупирана, а њене поједини делови били су на страни нацистичке алијансе.
Упоредо је текао и ослободилачки и грађански рат, највише испољен у српском
народу; у Независној Држави Хрватској беснео је геноцид над Србима (и Јеврејима). У том рату погинуло је најмање милион Југословена, од тога много више
у међусобним сукобима него у борби против окупатора.
Комунисти су Југославију обновили на утопијском идеализму, нереализованим обећањима и репресији. Иако је обновила државу која је током ратних
година пламтела у крвавом грађанском рату, Комунистичка партија Југославије
била је највећи политички, социјални и друштвени проблем Југославије. Та партија била је извор свих моћи у друштву, а њена власт никада није била ни легитимна, ни демократска. То је чак и уставно санкционисано забраном слободних
избора, па се таква власт и звала „диктатуром пролетаријата“, а у каснијој фази
самоуправном социјалистичком демократијом која је вреднована као „најбољи
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облик“ демократије у историји. На тој поставци настао је политички систем чија је сврха било очување власти од могућег преотимања, односно од контрареволуције. Југословенски систем није могао да функционише без „непријатеља“,
спољних и унутрашњих.
Повратак на старо, у складу са тзв. кружним мишљењем које као своју
тачку ослонца има „апсолутни почетак“, битна је карактеристика и револуције
коју је покренуо Слободан Милошевић крајем 80-их година 20. века. Његов долазак на власт представљао је почетак новог раздобља у српској историји 20. века:
раздобље које ће хронолошки трајати до 5. октобра 2000. али се неће тада и суштински завршити. То је био период у коме је револуционарна реторика и пракса
превладала над институционалном. Успон Милошевића на челну позицију у СК
Србије (1986) и консолидовање његове власти (1987) био је израз историјског
тока на који су утицале многе околности у Југославији али и у целом социјалистичком свету: економска криза, распад система, појава и јачање национализма,
нестабилне међународне прилике, криза идеологије и криза елите.179
Милошевић је већ првих дана после Осме седнице покренуо своју револуцију, подстичући и употребу насиља. То насиље касније је кулминирало – напре је било примењено унутар партије, потом унутар српске администрације, па
унутар друштва, да би на крају било претворено у општи конфликт са другима
унутар Југославије. Осма седница је у том смислу представљала почетак краја
Југославије и почетак конфликата и ратова који су се разбуктали са тим крајем.
Она је то била пре свега зато што је Милошевићева идеја револуције онемогућила политику компромиса и мирних споразума. Његова идеја „јединства“ (извучена из његове интерпретације историје КПЈ/СКЈ) искоришћена је за обрачуне
са неистомишљеницима унутар партије, а потом и за чистке и сукобе са свим
другима.180
Док се у већини других земаља некадашњег социјализма догодила револуција која је гледала напред, у грађење неког новог, дотад невиђеног друштвеног пројекта, у Србији се догодила као „повратак на старо“, на револуцију која је започета али није довршена. За разлику од других револуција у Источној
Европи, у овој је комунистички апарат, предвођен Милошевићем, имао главну
организациону и доминантну идеолошку улогу. Он је промовисао реторику која
је била напуштена после обрачуна са Александром Ранковићем (1966). Враћање
те реторике само је најавило повратак истих метода обрачуна које су се користиле у раздобљу револуције и непосредног послератног насиља. Револуција се у
Србији догодила изнутра, из самог комунистичког окружења, уз потискивање
алтернатива. Зато је она била конзервативна јер је вратила логику револуције,
са свим насиљем које револуције увек носе, и јер је одложила појаву оне друге,
либерално-демократске револуције. Зато би се могло закључити да је она због
тога суштински одредила смер српске политике у следеће две деценије, а можда
и за дуже.181
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Распад Југославије дошао је као нужна последица краја блоковске ере
у светској историји, а карактер њених национално-политичких елита условио
је да тај распад буде суров, крвав и трагичан. Одлуке словеначке и српске партијске организације да се у последњим годинама постојања СФРЈ окрену према
својим „базама“, довеле су до распада СКЈ (јануара 1990) који је био замишљен
као историјска, интелектуална и политичка авангарда радничке класе а не нација. СКЈ је био легитимисан сопственом идеологијом, чије су основне одлике биле демократски централизам и постојање „врховног арбитра“ (Тито, па касније
Централни комитет). На томе је грађено и постојање Југославије, па је зато нестанком партије и сама држава доживела слом. Словеначко и српско руководство
изградили су две визије и два различита погледа на будућност земље. Уместо
некадашњег тражења компромиса унутар СКЈ, сада се компромис тражио унутар алтернативне политичке сцене својих нација. Милан Кучан и Слободан Милошевић постали су вође својих република (народа) и иза себе су имали снажну
подршку својих народа, без обзира на идеолошко опредељење.182
Пошто је природа погледа њихових елита на будућност била потпуно
супротна, та два народа покренула су процес распада Југославије како би реализовали своје националне циљеве. Парадокс историје огледа се у чињеници да
су они највише били заинтересовани и за стварање те државе, али не из истих
разлога. Србима је била потребна веће држава због њихове расељености готово
по целом Балкану, а Словенци су на идеји јужнословенског братства желели да
очувају свој национални и државни идентитет који није могао да се развија у
оквиру Хабзбуршког царства. Зато они и нису никада, без обзира на „историјско
пријатељство“ са српским народом, изједначавали своје националне интересе са
интересима целине државе.
За разлику од Словеније и Србије, Хрватска је свој национални програм
реализовала практично самим завршетком Другог светског рата, када је заокружила своју територију („троједна Краљевина“ у којој је Далмација са острвима
била апсолутни приоритет). Осим тога, Хрватска је, захваљујући српским партизанима, била једина земља у Другом светском рату која није сносила никакве
последице због своје припадности фашистичкој алијанси. У послератном периоду њена побуна 1971. године („хрватско прољеће“) такође је дала адекватне резултате уставним решењима из 1974. Посе исцрпљујућих српско-словеначких
расправа и сукоба, у којима је Хрватска потпуно стајала по страни („хрватска
шутња“), као природна дошла је победа националистичког покрета на челу са
Фрањом Туђманом. Зато не изненађује ни релативно лако и без већег отпора
спроведен процес свођења српског народа на статус националне мањине. У тој
ситуацији Хрватска је била спремна и на уступке Србима али само као националној мањини.
Насупрот томе, српска политичка елита сматрала је да је могућа једино
Југославија уређена по мери српских интереса, чему Словенија објективно није
представљала сметњу, па у том контексту треба посматрати и релативно низак
ниво сукоба Београда и Љубљане у последњој фази распада Југославије. Кратко182
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трајни рат јуна 1991. био је само међуфаза већ донесене одлуке да се Словенија
једноставно избаци из Југославије, односно да јој се не спречава сецесија. Права
природа српског офанзивног националнoг програма била је сконцентрисана ка
Хрватској и Босни и Херцеговини, без обзира на то што је Милошевић тај концепт суштински напустио већ крајем 1991. и почетком 1992.
Српско руководство је свој државни програм темељило на више претпоставки које су изгледале као одлучујућа предност, али су се показале као велика
илузија. Када је Милошевић 1988. покренуо српску конзервативну револуцију,
изгледало је да су све кључне полуге власти у његовим рукама или на страни Србије: 1) национална хомогенизација Срба у Србији и Срба изван Србије изгледала је јача од националног јединства оствареног у време Првог балканског рата;
2) СКЈ, моћна политичка организација, скоро је била у пуној Милошевићевој
власти, што је у СФРЈ значило управљање државом; 3) и Милошевић и готово
сви Срби били су апсолутно сигурни да је ЈНА, индоктринисана комунистичком
идеологијом и југословенством, на њиховој страни и да ће одиграти прекретну
улогу у очувању Југославије; 4) федерална државна структура (Председништво,
СИВ, политичке организације, финансијска моћ оличена у Народној банци Југославије, и дипломатија) такође су изгледали као инструменти Србије; 5) и међународне околности биле су повољне – на једној страни постојала је спремност
међународне заједнице да очува јединство Југославије и помогне Србију да у
томе успе, а на другој је у Совјетском Савезу још увек постојала снажна воља
да се помогне комунистичком режиму у Југославију упркос његовом „ревизионистичком греху“.
Уочи почетка ратова за југословенско наслеђе изгледало је да је позиција Србије и ЈНА била знатно боља у односу на „северозападну коалицију“.
Квалитет и количина оружја, бројност и обученост борачког састава били су на
страни ЈНА и победа је била, тако се чинило, само техничка ствар. Али, федералистичка коалиција била је инфериорна у најважнијим доменима сваког ратног
сукоба: нису постојали ратни циљ и унутрашња кохезија. Словенија и Хрватска
имале су прецизан и јавно објављен војно-политички циљ: државна и национална сувереност; народ у ове две републике доведен је претходном националном
хомогенизацијом до степена фанатичности и спремности да се жртвује у име
државних циљева; Словенија и Хрватска стекле су веома јаке међународне савезнике, трeбало је само понудити „крунски аргумент“ за пуну подршку, а то јe било увлачење ЈНA и њених „српских ментора“ у рат; руководства обе републике
добро су проучиле ЈНА и изабрале су примeрену ратну тактику.183
Те „предности“ створиле су уверење да ће се политички циљеви остварити без рата, па је због тога српско јавно мњење рат у Словенији дочекало у стању
неверице и потпуно неприпремљено за дугогодишњу катастрофу која је уследила. Историја је показала да су то биле „варљиве претпоставке“. Милошевић је,
када је државна криза ушла у одлучујућу фазу, и даље неговао свој идеолошки
наратив и није разумео природу промене настале сломом биполарног света. Тада су преко ноћи нестале све предности на које је он рачунао. Али, окоштали
183

Miroslav Hadžić, Jugoslovenska Narodna Agonija, Beograd 2005, 127.
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политички врх Србије то није могао да схвати, као што је и армијски врх чврсто
веровао у победу социјализма као светског процеса.184 На крају је и рат против
Хрватске почео у тренутку распада Совјетског Савеза, а део генерала и српских
политичара, окупљених око милитаристичког Савеза комуниста – покрета за
Југославију, чак је поздравио покушај државног удара у Москви (сломљен 21.
августа 1991). Михаил Горбачов је чак оптужен да је подлегао „мрском империјализму“. Драган Вукшић пише да је пуч у Москви поздрављен и у кабинету генерала Вељка Кадијевића, главнокомандујућег ЈНА, чак и да је Вук Обрадовић,
начелник његовог кабинета, „егзалтирано саопштио“ да је у „Русији“ извршен
државни удар и да „нема сумње у успех“.185
И „српски“ део Председништва СФРЈ остао крајње уздржан у оцени
драматичних збивања у Совјетском Савезу – само је поручено да ће се „пратити
даљи развој ситуације“.186 Политика је преко целе стране објавила наслов „Горбачов скинут с власти“. Александар Прља је писао да се у Москви није десило
ништа што би представљало изненађење, да Михаил Горбачов није водио реалистичну политику и да је начинио „бројне грешке у последњој фази власти“.187
И док су Словенија и Хрватска одмах и веома јасно осудиле пучисте, из владе
Србије само је поручено како она не намерава да се „меша у унутрашње ствари
других држава“.188 Михаило Марковић је изјавио да је добро што није дошло до
потписивања државног уговора који би СССР претворио у савез држава, јер би
онда уследио притисак међународне заједнице на Југославију да и она прихвати такво решење.189
ЈНА је била снажно оптерећена Другим светским ратом и није била способна да схвати дубину политичких и друштвених промена. У уједињењу Источне
и Западне Немачке армијски врх је видео погоршавање безбедности у Европи и
то је упоређивао са стањем уочи Другог светског рата.190 Постоји заиста велики
број извора првог реда који говоре о опседнутости генерала Кадијевића опасношћу од Немачке. Једном приликом питао је амбасадора Ворена Зимермана како
САД могу да сарађују са Немачком када су са њом ратовале у Другом светском
рату. Америчком амбасадору је рекао да заштита друштвеног поретка значи за184
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Политичка управа ССНО оценила је 1. фебруара 1988. да су вредности и предности социјализма историјски проверене и да је он „идеја и покрет коме припада перспектива и
будућност човечанства, реформе у социјалистичким земљама које су у току, доприносиће даљој афирмацији социјализма као светског процеса“. (Наведено према: D. Marijan,
Slom Titove armije, 341).
Dragan Vukšić, JNA i raspad Jugoslavije. Od čuvara do grobara svoje države, Stara Pazova
2006, 141.
Политика, 20. август 1991, 1.
А. Прља, Горбачов и реализам, Политика, 21. август 1991, 3.
Политика, 22. август 1991, 2.
Политика, 31. август 1991, 7
Генерал Марко Неговановић је септембра 1990. рекао да је свет суочен са стварањем
„четвртог“ Рајха: „Трећи је био онај Хитлеров, а овај је Четврти, који уноси потпуно
друге релације у односима оружаних снага. Његова експанзија сигурно ће бити усмерена и усмерена је према мору. Они хоће на два мора, на Северно и на Јадранско море“.
(Наведено према: D. Marijan, Slom Titove armije, 343).
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штиту комунизма и његових достигнућа, „укључујући и, како сам претпостављао,
привилегије које је уживала ЈНА“. Подршку коју је Југославија „очишћена“ од
комунизма добијала са Запада, схватана је као политика разбијања земље која
треба да омогући суседима Југославије да се прошире на њен рачун. Кадијевић
је такву подршку одбацивао и јер је Запад симболизовао капитализам, „што је
била ружна реч за Кадијевића“.191
Генерал Кадијевић је Борисаву Јовићу 12. септембра 1991. рекао да је
опстанак Југославије, макар и сужене (Србија и Црна Гора), најбоља препрека
„Немцима да владају Балканом“.192 Кадијевић је до краја био, како пише Драган
Вукшић, „страховито оптерећен“ негативном улогом Немачке на Балкану, што
је знатно оптерећивало његове односе и разговоре са свим међународним представницима. Због тога је одбио да телефоном разговара са Хансом Дитрихом
Геншером, немачким министром спољних послова, када га је он позвао. У време одржавања мировне конференције у Хагу, Кадијевић је одбио Елементе споразума за глобално решење југословенске кризе, јер „Немачка, врло отворено и
са наглашеним нестрпљењем, по трећи пут у овом веку, напада на нашу земљу.
Немачка се у Другом светском рату служила петом колоном, а сада стратегијом
посредног наступања и читавом лепезом специјалног рата“.193 Чак је последњи
састанак Кадијевића и председавајућег мировне конференције о Југославији,
британског лорда Питера Карингтона, 5. новембра 1991. прекинут у тренутку
када је Кадијевић покушaо да наметне тему о улози Немачке у разбијању Југославије. Кадијевић ни до краја 1991. није схватио да ЈНА ни теоријски ни практично не може да буде самосталан и глобалан фактор југословенске кризе, као
и да она није могла да спасава Југославију онакву какву је он желео да брани.
Најпоразнија је чињеница да није схватио да се ратом ништа не може постићи.
Зато су у праву они који тврде да је у новијој европској историји тешко наћи пример државе која је уочи рата имала такве предности а да их је већ на почетку рата изгубила. Други парадокс огледа се у председнику Србије – вeроватно нема
примера да се неко тако бахато и осионо понашао према најмоћнијим светским
државама у тренутку распада земље као што је то чинио Слободан Милошевић.
На крају процеса очување личне власти постало је важније од расплета југословенске кризе и заштите националних интереса српског народа.
Независно од самог Милошевића, у Србији готово да није било дилеме
око тога шта треба радити када је почео распад Југославије. Доминирала је снажна уобразиља, наслеђена из периода блоковске поделе света, да је Југославија
„значајан“ фактор глобалне равнотеже и да, по природи ствари, Србија треба да
наследи ту позицију. Та матрица се заснивала на превазиђеним биполарним поделама, када је Југославија подржана од Запада као добар и потребан пример да
сваки комунизам није исти и да ту има разлика. Тадашња српска национална елита у својој нарцисоидности није ни покушала да отвори дијалог о кључном питању – да таква позиција може да буде прихватљива само док су у Европи владали
односи на којима се она и заснивала – блоковска конфронтација и хладни рат.
191
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V. Zimerman, Poreklo jedne katastrofe, 58.
Б. Јовић, Последњи дани СФРЈ, 384.
Наведено према: D. Vukšić, JNA i raspad Jugoslavije, 250.
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Осим тога, и политика несврстаности знатно је допринела удаљавању
Србије од Европе, чиме је изгубљен смисао за реалност. Зато су односи у промењеној Европи посматрани искључиво са позиције српских жеља и потреба и
вредновани су само локалним мерилима, уз несхватљиво „дељење лекција“ моћнијима и онима који су одлучивали о судбини Србије. Српска елита у Милошевићевој епохи никада није схватила, нити је то могла, суштину нових односа Истока и Запада. Како закључује Драган Вукшић, идеолошке и политичке заблуде,
дубоко укорењене у колективној свести, биле су јаче од разума и одговорности,
а лични интереси и амбиције важнији од бриге за државу и народ.194
Опште место у тадашњој Србији било је тумачење да је почетак распада Југославије био истовремено и почетак „драме Европе“ која је показала своје
право, „тамно“ лице. Пресудан фактор у разбијању Југославије била је спољашња интервенција у којој „поражени у рату“ постају „победници у миру, а из
мртвих оживљава аустроугарска трансверзала“. Другачији дискурс једноставно није постојао у српском јавном мњењу, још мање у елити.195 Некритички се
писало о немачкој политици према Југославији, влада у Бону је оптуживана да
је подржала сецесију Словеније и Хрватске како би се „осветила“ Србији због
пораза у два светска рата. Поједини историчари Милошевића су оцењивали као
„балканског Де Гола“ и сматрали да српски народ има пуно историјско право
да изврши своје национално уједињење. Други су сматрали да је дошло време
„преломних и судбинских решења“, јер је срушена вековна југословенска илузија код српског народа. Зато су Срби морали да створе своју националну државу,
а при формирању нових граница морале су се узети у обзир и негативне последице геноцида над српским народом. Трећи су истицали да су оптужбе против
Слободана Милошевића неутемељене, јер је он ослободио Србију „вазалног односа“ према сопственим покрајинама, а то се није могло постићи без буђења
„успаване националне свести“.
Дуги низ деценија у српској, али и широј југословенској јавности доминантна је била представа о томе да је Словенија кроз југословенску државу трајно
остварила своје историјске тежње и националне интересе. Тај наратив је говорио
да су Словенци у Југославију ушли као економски неразвијен, административно
распарчан и „културно заостао мали народ“ у размерама средње Европе. Осим
тога, немачки притисак онемогућио је елементарну националну еманципацију
(развој националног школства и културе) а немачки капитал доминирао је словеначком индустријом. Зато је и католичко и либерално грађанство тражило „спас“
у јужнословенском уједињењу: кроз обе Југославије Словенија се афирмисала у
194
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D. Vukšić, JNA i raspad Jugoslavije, 54.
Чак је и Десимир Тошић, либерални интелектуалац и политичар који је најбоље познавао природу српско-хрватских спорова, писао да се у актуелној кризи не може говорити
о историјским границама Хрватске: „Колико има код нас предубеђења показује најбоље
право о самоопредељењу. И ту морамо бити јасни, нарочито хрватско јавно мњење.
Ако се Хрватска, по праву самоопредељења, опредељује да напусти југословенску заједницу, дакле не усваја њене међународно признате границе, такво исто право има
и српско становништво, има права да се самоопредели из Хрватске. Ту сила Бога не
моли“. (Борба, 29–30. јун 1991, XVIII).
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свим погледима и на свим нивоима, па је остало отворено питање зашто се одлучила на стварање националне државе и разбијање Југославије.196
У време распада Југославије извршено је насиље политике над историјом. Изведена је злоупотреба историје у пропагандно-политичке сврхе, па је ирационална свест поново оживела у историјској свести српског народа. Поплава
публицистичких радова, који су отворили историјске теме и затамњену историју,
пресудно је утицала на креирање мишљења и погледа на блиску прошлост, самим тим и на историјско оправдање политичких поступака владајуће елите. Из
претходне комунистичке епохе наслеђен је политички нарцизам оличен у култу
Јосипа Броза, који је био пренесен и на грађане, па је цело друштво имало осећај
ирационалног поноса. Успостављена је једна врста компензаторног механизма
посебности и нереалне вредности. У Титовој епохи било је толико претеривања
о државним и друштвеним достигнућима, о природним богатствима и посебностима, да су сви становници почели у то да верују. Посебно је Титова спољна
политика, нарочито каснија политика несврстаности, створила свест о Југославији као светском фактору што ће изузетно негативне последице по српски народ
имати у годинама распада СФРЈ.
У новим условима припадност колективитету класе замењена је колективитетом нације. Српски народ је и на крају 20. века поново своју колективну
историјску свест тражио у миту и религији, у неговању култа смрти који се заслугом псеудоелите усклађивао са постојећим политичким односима. Поново
је ирационална идеологија наметнута народу, а иронијом историје, национални
митови историзовани су од оних који су своју идеологију пре тога градили на
револуционарној митологији. Одговор тадашње елите на надолазеће изазове
епохе (криза на Косову, рушење комунистичког поретка и нестанак биполарног
света, криза и распад Југославије, економски суноврат) био је „идеолошки окоштао у стаљинистичкој матрици размишљања, исхитрен, непромишљен, искључив“ и неусклађен са главним токовима промена и преображаја у свету. Било је
то још једно самозаваравање проистекло из митског схватања прошлости, али
и садашњости.197 На све ове изазове, Србија је као одговор понудила уједињење
српског народа у једну државу, што је поново одложило њену економску и политичку модернизацију.198
196
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Момчило Зечевић је оценио да је све почело када је Србија „развалила неприродну и
привидну равнотежу југословенских унутрашњих односа, посебно наметнутих Уставом из 1974. о отворила, пре свега политички и економски, српско питање“. На тај
начин било су угрожени „ вишедеценијски токови одливања друштвеног богатства у
облику екстрапрофита из неразвијених југословенских крајева према двема северним
републикама“. Осим ових „практичних“ разлога за напуштање Југославије, Зечевић је
сматрао да је у питању и рационална тежња, „као у свих историјски задоцнелих нација“ да се прођу и доживе све фазе националне еманципације: „Тај процес који данас
потреса темеље заједничке државе због сличних, али тек долазећих захтева од стране
других ’младих’ југословенских нација, српска политика никада није разумевала нити
уважавала. За Крањ се од 1918. мислило да је Лајковац“. (Момчило Зечевић, Кад је Север био Југ, Борба, 22. јул 1991, 15).
Мирослав Јовановић, Србија 1804–2004: 200 година развоја оптерећеног дисконтинуитетима. Седам теза, Београд 2006, 48.
L. Perović, Između anarhije i autokratije, 70.
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И у овој историјској ситуацији део српске елите имао је као свој карактеристичан израз национални месијанизам. Веровало се у „светско-историјски
значај“ решавања српског националног питања, баратало се неисторичним представама о Србима као незаобилазном фактору балканске и европске историје у
дугом временском интервалу (одбрана хришћанске Европе од ислама у средњем
веку или рушење Аустро-Угарске монархије, „тамнице народа“, у 20. веку). Тако
је популизам, у недостатку демократије, поново постао замена за рационално
промишљање и доношење адекватних политичких одлука.
Матрица око које се све вртело, био је мит о мученичкој историји српског народа, са повремено додаваним „адитивима“ у виду реторике, потресних
слика или симболике. Много од таквих слика, симбола или термина, који су већ
представљали историју, преселило се у јавни живот. Знатан део интелектуалне
јавности и медија следили су курс повратка у прошлост. То је довело до превладавања националног као својеврсне секуларне религије. Прошлост није сагледавана
рационално, већ кроз обнављање старих митова и легенди, пуних национално-романтичарског набоја у којима су били присутни сукобљени интереси и емоције.
Слика прошлости постајала је нужно искривљена, што је спречило хуманизацију
српског друштва и отежало проналажење сопственог пута у новој епохи.
Они који су били духовни инспиратори политике Слободана Милошевића наступали су као „велики зналци“ прошлости свога народа и предњачили су
у изрицању црно-белих квалификација, улепшавању историје и нуђењу стереотипних слика о „историјском праву“ свога народа над другим. Тако је стварана
атмосфера националне моћи без покрића. Следила се митоманска свест која је
говорила искључивим језиком, а баратала упрошћеним и неисторичним представама које су своје место добили и у практичној политици. Најистакнутији представници Милошевићеве интелектуалне елите видели су пред собом само пут на
коме је Србија, према ирационалном и митолошком обрасцу, морала да победи
јер су „право и историјска правда“ били на њеној страни.199
_____________________
Демографско потискивање Срба свим средствима главна је карактеристика 20. века. У питању је појава дугог трајања која је почела под притиском
држава које су освајале српске земље у средњем веку, а тај процес страховито
се убрзао у веку који је иза нас. Српско питање никада није било маргинално
питање европске историје. Оно је утицало на границе српске државе, вековима
изазивало реакције великих сила и од регионалног постајало једно у низу и данас отворених европских питања. Као резултат интензивних стогодишњих дипломатских и војних напора, Србија је у 20. веку стекла оне границе које је имала
у средњем веку и већина Срба нашла се у једној држави. Али то је имало своју
цену – огромну депопулацију. Само у временском распону од 195 година између
1804–1999. српски народ, у Србији и ван њених граница, водио је 13 већих ратова, у просеку један на сваких 15 година. Само током непуних 87 година 20. века,
од 1912. до 1999, Срби су ратовали 6 пута, два пута губили и три пута стварали
199
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државу. Његов биланс може се исказати и на други начин. Првих деценија прошлог века, српски народ чинио је већину становништва у Македонији, на Косову
и Метохији и у Санџаку, где је било 50,4% Срба. На просторима Босне и Херцеговине чинили су 43% популације и имали су већину у 28 од 53 области. Чинили
су 21% становништва Хрватске и Славоније, односно 17% на тлу Далмације и у
20 општина те три покрајине имали су нумеричку већину.200 Данас је ситуација
потпуно различита и Срби се налазе на рубу биолошког опстанка.
Први Балкански рат 1912. против Турске Србија је добила по цену 30.000
погинулих и рањених војника. Више жртава донео је рат са Бугарском 1913. године вођен око нових граница када је, поред материјалне исцрпљености, имала
око 41.000 погинулих, рањених и несталих ратника. Сукоб са Аустро-Угарском
монархијом и њеним савезницима у Првом светском рату озбиљно је пореметио
демографске потенцијале Срба.
Победа комуниста у грађанском рату изазвала је велико померање нових
таласа емиграције свих југословенских народа ка другим земљама и континентима. Око 200.000 грађана некадашње Краљевине Југославије нашло се међу
избеглицама и расељеним лицима послератне Европе, да би убрзо већина њих
емигрирала на друге континенте, а тај процес завршио се крајем 50-их година
прошлог века. Позитиван однос југословенских власти према запошљавању у
другим европским земљама током 60-их поново је повећао категорију економске емиграције и крајем 1973. на раду у иностранству налазило се 1,150.000
југословенских грађана. По попису из 1991. број таквих особа у Србији премашио је 300.000 људи и кретао се на нивоу од 2,9% укупне популације од чега је
25% радило у Немачкој. Одлив „мозгова“ у последњој деценији прошлог века
превазишао је 20.000 људи што је економски губитак у висини од око 6 милијарди долара.201
Мада је демографска трагедија у Другом светском рату задесила цео
српски народ, највеће последице и данас сноси српско село. Још много пре краја Другог светског рата наслућивао се мирнодопски демографски колапс села
пошто је оно и у Краљевини служило као својеврсни резервоар за повећање механичког прираштаја градова. Процес старења села већ тада се могао осетити у
распаду традиционалне сеоске задруге и у повећању броја малих пољопривредних газдинстава. Битан показатељ разлога унутрашње миграције сеоског становништва била је перманентна глад у 120 срезова Југославије у којима је живело
око 4,5 милиона људи.
После Другог светског рата нагла промена идентитета српског села,
оличена у феминизацији и сенилизацији, била је цена убрзаног индустријског
развоја. Само у периоду 1948–1961. југословенску пољопривреду напустило је
2.848.000 становника. Око 220.000 људи годишње одлазило је у друге секторе
производње. За само једну деценију, тачније од 1949. до 1961. године, број сељака – индустријских радника увећавао се по просечној стопи од 58.000 на го200
201
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дишњем нивоу. Дубина поремећаја односа међу старосним групама на српском
селу може се делимично илустровати податком да је 1981. године 22% становништва било старије од 60 година. Тако је између 1921. и 1981. просечна старост у
Србији порасла од 27 на 35 година, а у Војводини од 29 на 36 година. Снижење
просека забележено је једино на Косову са 26 на 24 године. Удео Срба у становништву послератне Југославије опадао је од 41% до 36% током 1981, а са 74%
на 66 % у самој Србији.202
Највеће етничко пражњење Србије у 20. веку десило се на просторима
Косова и Метохије. Тај тренд постоји од 17. века, а процесе исељавања пратила
је политика насилне етничке асимилације Срба, односно њихово превођење у
Албанце. Последњи случајеви насилне албанизације Срба забележени су на Косову почетком 20. века (1910). Промене верског и националног идентитета српског народа одвајале су хиљаде људи од својих корена и често њихове потомке
претварале у огорчене противнике народа из кога су потекли. Терор Албанаца
наставио се и у годинама Другог светског рата. Резултати агресивне политике
Албанаца према Србима најбоље се виде на примеру Косова и Метохије где је
1991. било само 194.190 Срба, насупрот демографској експлозији косовских Албанаца који су од 140.000 почетком прошлог века нарасли енормно на 1.576.072
људи.203 Тако се демографска политика – рађања по сваку цену и илегалног насељавања из Албаније – претворила у индиректно средство етничког чишћења
неалбанског становништва. Њихов природни прираштај спада међу највеће у
светским размерама.
Демографска слика српског народа током читавог 20. века показивала је
знакове убрзаног опадања. Ратови, политичке и економске миграције, опадање
животног стандарда, заједно са падом наталитета, обликовали су тешке губитке
популације од више милиона стварних и демографских жртава. У литератури
постоје различите и међусобно супротстављене цифре, иза којих се често назиру друштвени, политички и идеолошки ставови аутора. То се посебно може видети на примеру пребројавања губитака Југославије и српског народа у Другом
светском рату. Демографски уништено српско село, бела куга и депопулација
у српским градовима, прилив избеглица и расељених у ратовима, политичка и
економска емиграција, оквири су последица нехата српских и југословенских политичких елита. Оне уопште нису водиле рачуна о демографској цени њихових
амбиција, нити су предузимале адекватне мере за опоравак биолошких ресурса
српског народа.204
Да ли је Југославија одумрла, да ли је једноставно престала да постоји,
или је извршила самоубиство – питања су на која различити аутори дају различите одговоре. Сваки од тих одговора подједнако је тачан колико и нетачан, подједнако је настао као резултат интелектуалног промишљања, колико и снажног
емотивног приступа, лишеног рационалног. Опште место представља тумачење да за пропаст Југославије највећа одговорност лежи на Србији и Слободану
202
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Милошевићу. Несумњиво је да у том пре свега политичком наративу има доста
истине, али он ни у ком случају није потпун, нити може да понуди целовит одговор на питање зашто је у крви и пепелу уништена држава за коју је управо српски народ уложио не мање од два милиона живота у врло кратком историјском
интервалу, ограниченом ни једним веком.
На почетку процеса, Србија је била изузетно популарна у јужнословенском свету. Зрачила је демократијом и војничким херојством, у њу су долазили
идеалисти спремни да положе животе за остварење југословенске идеје. Истовремено је она била под снажним ударима оних који су се томе противили, било да
су долазили из аустроугарске империје, или из земаља који су у експанзији мале
земље видели опасност за своје империјалне амбиције. Било шта да је у питању,
та земља и тај народ готово да су уништили своју биолошку будућност кроз масовно страдање у ратовима и покушај остварења колективистичких идеологија
које нису имале упориште у реалности. На крају тог процеса и држава и народ
остали су усамљени и изоловани, прокажени и унижени, у много неизвесној позицији него на почетку 20. века.

Kosta Nikolić

SERBIAN 20th CENTURY – THE CENTURY OF ‘LOST HISTORY’
Summary
Did Yugoslavia wither away, simply seize to exist or commit suicide? Different
authors offer different answers. Each of the answers is as true as it is false, coming both
as a result of intellectual interpretation and of the emotional approach deprived of rationality. One of the commonplaces attributes responsibility for the collapse of Yugoslavia to
Serbia and Slobodan Milošević. This political narrative undoubtedly contains significat
truth, but it is in no way complete, nor can it answer the following question: why did the
state in which Serbian people invested more than 2 million lives in a short historical period
of a single century dissolve in blood and ashes? At the beginning of this process, Serbia
was extraordinarily popular within South Slavs. As a beckon of democracy and military
heroism, it was frequented by idealists ready to offer their lives for the realization of the
Yugoslav idea. At the same time, it was exposed to strong pressure from the opponents,
coming from Austro-Hungarian Empire and other countries that saw this expansion of a
small state as a treat to their imperialist ambitions. Whichever the case, Serbia and its people almost destroyed its biological future through the massive depopulation in wars and
through the attempt to materialize the collectivist ideologies divided of reality. At the end
of this process, both the state and the people remained isolated and humiliated, facing a
position much more uncertain than in the beginning of the 20th century.
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