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РЕЧ УРЕДНИКА

Де ве де сет го ди на од ства ра ња за јед нич ке др жа ве ју жних Сло ве на, до-
бар је по вод за је дан ши ри исто ри о граф ски осврт. Не са мо при го де ра ди, већ и 
због пре зен ти ра ња но вих ре зул та та у ис тра жи ва њу исто ри је Ју го сла ви је. Ка да 
се узме у об зир да је основ на исто ри о граф ска те ма по ко јој је пре по зна тљив Ин-
сти тут за са вре ме ну исто ри ју упра во исто ри ја Ју го сла ви је, он да је та оба ве за 
још и ве ћа и зна чај ни ја.

Пред чи та о ци ма је спе ци јал но из да ње ин сти тут ског ча со пи са Исто ри ја 
20. ве ка, ко је је при ре ђе но у по во ду де ве де се то го ди шњи це на стан ка Ју го сла ви-
је. У ње му су у нај ве ћем оби му ра до ви са рад ни ка Ин сти ту та за са вре ме ну исто-
ри ју. На рав но, уз по моћ ко ле га ван на ше ку ће. Овај број ча со пи са је упа дљи во 
ве ћи, јер смо од сту пи ли од стан дар да и по ну ди ли ауто ри ма мо гућ ност да на ве-
ћем бро ју стра на ела бо ри ра ју сво је ста во ве и сво ја ис тра жи ва ња. Ко нач но, реч 
је и о про јект ном за дат ку ко ји је је дан од осно ва по сто ја ња Ин сти ту та. 

Основ но пи та ње у срп ској јав но сти већ ду же вре ме је сте да ли је Ју го-
сла ви ја би ла ре а лан исто риј ски про је кат за Ср би ју и да ли су рат ни на по ри и 
дра ма тич не жр тве Кра ље ви не Ср би је би ле уза луд не? По себ но за то што је вр тлог 
исто риј ских до га ђа ја про те клих две де це ни је те ри то ри јал но, по пу ла циј ски и на 
дру ге на чи не вра тио Ср би ју та мо где се она на ла зи ла ка да је кре ну ла у од бра ну 
сво је не за ви сно сти и ра то ве. Јед ном реч ју, на по ла зи ште. Ово про ми шља ње уло-
ге Ју го сла ви је у срп ској са вре ме ној исто ри ји, би ће под ло жно нај ра зли чи ти јим 
од го во ри ма, у за ви сно сти од угла ис тра жи ва ња до уло же них емо ци ја. И мно ги 
ди ја ме трал ни од го во ри би ће пот пу но тач ни. Про цес ује ди ње ња био је да ле ко 
бр жи од са зре ва ња и ду бљег при хва та ња са ме ју го сло вен ске иде је, што је већ 
уна пред ства ра ло прет по став ке за бу ду ће су ко бе. За јед нич ки жи вот у две др жав-
не за јед ни це то је са мо по твр дио, па се мир но доп ска исто ри ја Ју го сла ви је мо же 
по сма тра ти и као увер ти ра за ра то ве у ко ме се та др жа ва ло ми ла и у ко ји ма су 
па да ли и жр тве, и иде а ли, и за блу де.

Ка ко исто риј ска дис тан ца од 1918. ра сте и исто риј ски ци клу си би ва ју 
све за о кру же ни ји, сти чу се и но ва ис тра жи ва ња и на уч ни по гле ди на ову те му. 
Али се по твр ђу ју и не ка ра ни ја ис тра жи ва ња и за кључ ци. Же ле ли смо да се из-
мак не мо из уло ге су ди ја, и да у овом по себ ном из да њу ча со пи са Исто ри ја 20. 
ве ка, по ну ди мо што ком плек сни ју ис тра жи вач ку сли ку исто ри је Ју го сла ви је, али 
и Ср би је у њој. Од ње ног на стан ка до рас па да. Опре де ли ли смо се за кон стан те 
и утвр ђе не ис тра жи вач ке вер ти ка ле, ко је су обе ле жи ле мир но доп ске де це ни је 
за јед нич ке др жа ве Ју жних Сло ве на. Ра то ве смо упа дљи во на сто ја ли да др жи мо 
по стра ни, и да са оп ште ним ис тра жи ва њи ма ука же мо на оне то ко ве ко ји су Ју-
го сла ви ју по ку ша ва ли да др же на оку пу и ко ји су мер љи ви уоби ча је ним исто-
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ри о граф ским стан дар ди ма. Та кви су са мо ства ра ње Ју го сла ви је, уну тра шња и 
спољ на по ли ти ка, по ли тич ке иде је, кул ту ра, на ци о нал на опре де ље ња и јед на 
ре ла тив но но ва ка те го ри ја, би о по ли ти ка. Али, же ле ли смо да ука же мо и на др-
жав ну ре пре си ју, ко ја је та ко ђе би ла је дан од осо бе но сти ју го сло вен ске исто -
ри је. Чи та о ци ће мо ћи да стек ну увид у чвр сти ну сту бо ва на ко ји ма је ста ја ла 
Ју го сла ви ја, као и да оства ре увид у ге не ра циј ска ис ку ше ња по ли тич ких ели та 
и обич них ста нов ни ка. 

Овај спе ци јал ни број ча со пи са Исто ри ја 20. ве ка не са мо да је пре зен та-
ци ја ра до ва о јед ној зна чај ној те ми, он је и пре зен та ци ја ис тра жи ва ча ко ји но се 
Ин сти тут, али и из раз вре ме на у ко јем на ста је. Сма тра мо да је овај на чин при сту-
па де ве де се то го ди шњи ци ства ра ња Ју го сла ви је тре звен, кон струк ти ван и од го во-
ран, па са мим тим и у скла ду са стру ком ко ју ауто ри ре пре зен ту ју.
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КО СТА НИ КО ЛИЋ, на уч ни са вет ник
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју              UDK 94(=163.41)''191''
Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11                            323.1(=163)''191'' ; 94(497.1)''191''

СР БИ И СТВА РА ЊЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ *

АП СТРАКТ: За исто ри ју срп ског на ро да ка рак те ри стич ни су че сти ду бо ки 
пре ло ми и пре крет ни це, ко ји су ства ра ли пот пу но но ве исто риј ске окол но-
сти. Нај ве ћи дис кон ти ну и тет на стао је сло мом срп ске сред њо ве ков не др-
жа ве и ра се ља ва њем на ро да ка се ве ру и за па ду. Ми гра ци је су би ле обе леж је 
вре ме на ро бо ва ња под Осман ли ја ма, та ко да је ве ли ки део срп ског на ро да 
жи вео ван не ка да шње ма тич не др жа ве. Тај про блем имао је и дру гу ди мен-
зи ју – од ре ђи ва ње жи вот ног про сто ра и, у скла ду са тим, гра ни ца срп ске 
др жа ве. Та ко се исто риј ски фак тор пре пли тао са ет нич ким и усло жња вао 
пла но ве и на по ре за де фи ни са њем те ри то ри је на ко јој би срп ски на род фор-
ми рао сво ју др жа ву. За то је у по след ња два ве ка срп ско на ци о нал но пи та ње, 
увек кроз ра то ве, ви ше пу та отва ра но, али ни ка да ни је ко нач но ре ше но.

Мо дер но раз до бље срп ске исто ри је по че ло је Ка ра ђор ђе вим устан ком 
1804. ка да је отво ре но срп ско на ци о нал но пи та ње. У на ред ном пе ри о ду, све до 
са вре ме не епо хе, за јед но са бор бом за на ци о нал но осло бо ђе ње во ђе на је и бор-
ба за ује ди ње ње срп ског на ро да на ње го вим исто риј ским и ет нич ким те ри то ри-
ја ма. Глав ни огра ни ча ва ју ћи фак тор срп ске на ци о нал не ин те гра ци је био је по-
ло жај срп ског на ро да на Бал ка ну, као и су ко би ин те ре са ве ли ких си ла, што ће 
до по себ ног из ра жа ја до ћи у Пр вом свет ском ра ту. Не стан ком срп ских др жа ва 
у 15. ве ку сла би ла је и тра ди ци ја о срп ској др жав но сти. Про јек те об но ве срп ске 
др жа ве ра ди ли су по је дин ци, а ни је дан план ни је ишао да ље од оку пља ња срп-
ских зе ма ља у Тур ској или Аустри ји, и то као ва зал них др жа ва. Осим то га, све 
до по след њег аустриј ско-тур ског ра та (1788–1791) код Ср ба је по сто ја ла за блу да 
да им сло бо ду мо же до не ти са мо Аустри ја. Сто га је нај ве ћа те ко ви на Ка ра ђор ђе-
вог устан ка би ло сти ца ње све сти о др жа ви ко ја се ства ра соп стве ном бор бом и 
сна га ма. Та ко ђе, та да је фор ми ра но уве ре ње о ује ди ње њу срп ског на ро да – иде ја 
осло бо ђе ња но си ла је у се би иде ју ује ди ње ња. Иако не до вољ но раз ра ђе ни, уста-
нич ки пла но ви са др жа ва ли су ми сао о за јед нич кој срп ској др жа ви.1

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

1 Ра дош Љу шић, Књи га о На чер та ни ју, Бе о град 1993, 45–46.
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Основ ни еле мент у на ци о нал ној по ли ти ци кне за Ми ло ша Обре но ви ћа 
био је рад у прав цу те ри то ри јал ног про ши ре ња и сти ца ња не за ви сно сти Ср би је, 
а за тим по ма га ње још нео сло бо ђе ног срп ског и оста лих бал кан ских на ро да. Са-
мо по сто ја ње срп ске др жа ве нај ви ше је бу ди ло на ци о нал ну свест. Све се ви ше 
осе ћа ла по тре ба по ве зи ва ња и збли жа ва ња Ср ба, ра су тих на те ри то ри ја ма два 
цар ства. До кра ја сво је пр ве вла да ви не, кнез Ми лош ни је на пу штао иде ју о ства-
ра њу ја ке и не за ви сне срп ске др жа ве ко ју би са чи ња ва ле Ср би ја, Бо сна и Хер це-
го ви на, Ста ра Ср би ја, као и Цр на Го ра. Срп ска по ли тич ка ели та све је ви ше у 
Ср би ји ви де ла во ђу срп ске и ју жно сло вен ске бор бе за ује ди ње ње, а че сто је то 
ује ди ње ње из јед на ча ва ла са те ри то ри јал ним про ши ре њем са ме Ср би је.

Сре ди ном 19. ве ка Или ја Га ра ша нин је са ста вио Про грам спољ не и на-
ци о нал не по ли ти ке Ср би је на кон цу 1844. го ди не – На чер та ни је – у ко ме су из-
не те основ не иде је о бу ду ћој срп ској др жа ви на Бал ка ну. Пре ма Га ра ша ни но вој 
за ми сли, пр ви чин ује ди ње ња срп ског на ро да оства рио би се у др жа ви у ко ју би 
ушли са мо Ср би из Тур ске. Сле де ћа ета па, у ко јој би се из вр ши ло ује ди ње ње 
са Ср би ма из Аустри је, ре а ли зо ва ла би се у до глед ној бу дућ но сти. Да би се то 
оства ри ло, што је под ра зу ме ва ло укљу чи ва ње у са став др жа ве и дру гих на ро да, 
Га ра ша нин је био спре ман на ве ли ки пре лаз од срп ске ка ју го сло вен ској др жа ви, 
јер би у њу ушли и Хр ва ти. Та ко је „Ве ли кој Ср би ји“ прет по ста вио но ву, „Ју жно-
сла ви ју“ ко ју би, по ред Ср ба и Хр ва та, чи ни ли и Бу га ри.

Основ на иде ја На чер та ни ја би ла је пре тва ра ње Ср би је у ја ку др жа ву, са 
ефи ка сном цен тра ли зо ва ном упра вом и ста ја ћом вој ском. Га ра ша ни но ва ве ра у 
цен тра ли зам би ла је иста као и код мно гих европ ских др жав ни ка 19. ве ка ко ји 
су ре ги о на ли зам и фе де ра ли зам по и сто ве ћи ва ли са анар хи јом фе у дал не вла сте-
ле и сма тра ли да мо дер на др жа ва не сме да до зво ли та кво ра си па ње вла сти. Га-
ра ша нин ни је по ка зи вао „пан сла ви стич ку сен ти мен тал ност“ пре ма Ру си ји, већ 
се ру ко во дио ис кљу чи во ин те ре си ма срп ске др жа ве. Он ни је по ка зао ни мно го 
раз у ме ва ња за по себ ност и тра ди ци је Ср ба ван Ср би је и оста лих Ју жних Сло ве-
на – Ср би ја је тре ба ло да стек не пу ну не за ви сност а по том да се ши ри.2

Исто риј ске окол но сти упу ти ле су срп ски као и дру ге ју жно сло вен ске 
на ро де на ује ди ње ње у дру гом прав цу. Ју го сло вен ска др жа ва, ство ре на 1918, ни-
је исто што и Га ра ша ни но ва „Ју жно сла ви ја“ – би ла је то др жа ва Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, на ста ла на ет нич ком прин ци пу, рас па дом Аустро-Угар ске. Ипак, 
Га ра ша нин је уда рио те мељ срп ској др жа во твор ној ми сли, ко ја је од та да пред 
со бом не пре ста но има ла иде ју ује ди ње ња срп ског на ро да, а као мо гућ ност и 
оста лих Ју жних Сло ве на.3 Кра јем 19. ве ка ис кри ста ли са ла се основ на ди ле ма 
код срп ских др жав ни ка: уве ћа на Ср би ја или Ју го сла ви ја? Пред ност је да та ши-
рој оп ци ји. Та ко је Ни ко ла Па шић, у спи су Сло га Ср бо-Хр ва та, пред ви ђао да ће 
глав ни спор из ме ђу Ср ба и Хр ва та на ста ти око то га „ко ће по ве сти ко ло са би ра-
ња срп ских и хр ват ских зе ма ља и под упли вом чи је тра ди ци је има се из вр ши ти 
ује ди ње ње Ср бо-Хр ва та“.4 За кљу чио је да је срп ски на род за то по де сни ји, за то 
што већ има две не за ви сне др жа ве.

2 Alek sa Đi las, Ospo ra va na ze mlja, Be o grad 1990, 54.
3 Р. Љу шић, Књи га о На чер та ни ју, 49–50, 52, 99, 101.
4 Ни ко ла Па шић, Сло га Ср бо-Хр ва та. При ре дио: Ђор ђе Стан ко вић, Бе о град, 1995, 43.
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Не по сред но уочи Пр вог свет ског ра та срп ска др жа ва је, то ком ве ко ва 
осло бо ди лач ких ра то ва, пре шла пут од ва зал не кне же ви не до не за ви сне кра ље-
ви не, уве ћав ши ста нов ни штво од 480.000 на око 4,6 ми ли о на и те ри то ри ју од 
38.000 км2 на 89.300 км2. Од ду бо ко за о ста ле по кра ји не Тур ског цар ства, по ста ла 
је зе мља ко ја се мо дер ни зо ва ла у скла ду са раз ви је ним европ ским др жа ва ма, а 
по ли тич ки си стем за сни вао се на устав ној пар ла мен тар ној де мо кра ти ји, бли ској 
Фран цу ској. Све до Бал кан ских ра то ва Ср би ја је са три стра не би ла окру же на 
цар стви ма Осман ли ја и Хаб збур га ко ји су, гу бе ћи уну тра шњу сна гу, бри ну ли за 
свој оп ста нак и би ли све ма ње спо соб ни да се но се са ме ђу на род ним про бле ми-
ма. Та ко се по зи ци ја Ср би је ком пли ко ва ла, а ре ша ва ње срп ског ује ди ње ња би ло 
је по ве за но са крај ње сло же ним и про тив реч ним од но си ма ве ли ких си ла и све 
је ви ше као ис хо ди шну тач ку има ло ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве. Ти ме су се 
срп ска и ју го сло вен ска иде ја све сна жни је пре пли та ле.5 

Аустро у гар ска по ли ти ка пре ма Ср би ји у осно ви је има ла ра ди кал не на-
ме ре: уни шти ти са мо стал ност срп ске др жа ве. Од анек си је Бо сне и Хер це го ви не 
(1908) узи ма ни су у об зир пла но ви о по де ли Ср би је, нај пре из ме ђу Аустро-Угар-
ске и Бу гар ске, по мо гућ ству и Ру му ни је (план Ерен тал); за тим је пред ви ђе но 
бит но сма њи ва ње те ри то ри је Ср би је, усту па њем ње них де ло ва су се ди ма (план 
Ти са) уз „ис прав ке“ гра ни ца у ко рист Аустро-Угар ске (узи ма њем Ма чве и Бе о-
гра да).6 Та ко је срп ско пи та ње по ста ло пи та ње оп стан ка срп ског на ро да.

Пр во бит на кон цеп ци ја Ни ко ле Па ши ћа и На род не ра ди кал не стран ке 
те ме љи ла се на осло ба ђа њу Ср ба од тур ске и аустро у гар ске оку па ци је. Ка да 
су ме ђу на род не окол но сти то до зво ли ле, Ср би ја је при сту пи ла јед ној од ета па: 
осло бо ђе њу Ко со ва и Ма ке до ни је у Бал кан ским ра то ви ма. Сле де ћи ко рак тре ба-
ло је да усле ди тек за 15 до 20 го ди на – при пре ма ње срп ског на ро да пре ко Са ве 
и Дри не за ује ди ње ње, као и ја ча ње све сти код Хр ва та и Сло ве на ца о по тре би 
ства ра ња за јед нич ке др жа ве са Ср би јом. Рат је, ме ђу тим, пре се као те пла но ве. 
Па шић је о то ме ка сни је го во рио: „Ми смо од мах, чим смо на пад ну ти, ви де ли 
да се ра ди о то ме или да оста не мо жи ви, и он да ако оста не мо жи ви, ми мо ра-
мо ту при ли ку ис ко ри сти ти да осло бо ди мо сво ју бра ћу Хр ва те и Сло вен це, или 
ће мо сви про па сти. Ми смо ста ли на гле ди ште и има ли смо та кву при ли ку да 
овај рат во ди мо или за оп ста нак и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, или 
ће мо про па сти“.7

Ју го сло вен ску иде ју нај сна жни је су, осим Ср ба, при хва ти ли Сло вен ци, 
де лом и због то га што из ме ђу та два на ро да ни је би ло спор них пи та ња. Још од 
по чет ка 20. ве ка Ср би ја је би ла при влач на тач ка за мла де, ју го сло вен ском иде јом 
за гре ја не Сло вен це. Они су до ла зи ли у Ср би ју, оста ја ли у њој да ра де, свр ста ва-
ли се у бор бе не ре до ве срп ске вој ске, чак сту па ли и у ко мит ске (чет нич ке) од ре-

5 Ан дреј Ми тро вић, Пр ви свет ски рат, Пре крет ни це но ви је срп ске исто ри је, I, Кра гу је-
вац 1995, 75, 77–78.

6 Исто, 80.
7 На ве де но пре ма: Бра ни слав Гли го ри је вић, По ли тич ке стран ке и др жав но уре ђе ње Ју го-

сла ви је 1918–1929, Вој но и сто риј ски гла сник, 3/1991, 3, 79.
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де. У ра то ви ма 1912–1913. у срп ској вој сци бо рио се ве ћи број до бро во ља ца из 
Сло ве ни је, али њи хов та чан број ни је утвр ђен.8

У чвр стом уве ре њу да ће Пр ви свет ски рат до не ти сло бо ду и сло ве нач ком 
на ро ду, ве ћи број Сло ве на ца до шао је 1914. у Ср би ју и сту пио у „бој не ре до ве“ 
срп ске вој ске. Сло ве нач ки па три о ти по што ва ли су Ср би ју не са мо због „срод не 
кр ви“, већ и због то га што је у њој вла да ла де мо кра ти ја, сло бо да ства ра ла штва; 
што су се у њој сло бод но ши ри ле ле ви чар ске иде је и што су у Ср би ји за те иде је 
ра ди ли мно ги ис так ну ти ин те лек ту ал ци; за тим, што је у тој ма лој зе мљи штам-
па би ла сло бод на. Та ко су у Ср би ју до шли Ни ко Жу па нич, ет но лог, исто ри чар, 
на ци о нал ни рад ник и по ли ти чар из Бе ле кра ји не, са сво јим бра том Ма том; Фран 
Фран чи шек Фин жгар, књи жев ник, ко ји је је дан го вор за вр шио по кли чем: „Ју го-
сла ви ја или смрт“.9  

Од са мог по чет ка ра та 1914. Ср би ја се на шла на уда ру за ра ће них си ла (и 
оних ко је су се зва нич но де кла ри са ле као ње не са ве зни це). Она је нај ду же оста ла 
у Пр вом свет ском ра ту од укуп но 32 др жа ве уче сни це свет ског ору жа ног об ра чу-
на: од ње го вог пр вог до по след њег да на. Она је по ста ла за ви сна од ме ђу соб ног 
од ме ра ва ња сна га он да шњих во де ћих др жа ва у ра ту, иако је има ла сво је ме сто 
у бор ба ма и сво ју са мо стал ну по ли ти ку у ра ту. Бо ри ла се у окви ри ма под руч ја 
по себ них ин те ре са за ра ће них бло ко ва и по је ди них ве ли ких си ла. Та ко се од са-
мог по чет ка ра та на ла зи ла у зо ни и би ла обје кат по га ђа ња и ком би на то ри ке са 
по де ла ма и пре ра спо де ла ма те ри то ри ја.10 

У пр вој го ди ни свет ског су ко ба, пред Ср би јом, срп ским на ро дом за на-
ред на по ко ле ња, ди на сти јом, по ли тич ким стран ка ма, На род ном скуп шти ном и 
јав ним мње њем на ла зио се нај ва жни ји про блем – од ре ђи ва ње рат них ци ље ва. 
Од то га је за ви си ло мно го: бу дућ ност зе мље и на ро да, као и др жа ве у це ли ни. 
У вла ди ним кру го ви ма, око пре сто ло на след ни ка Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, у 
Скуп шти ни и јав но сти раз го ва ра ло се о пот пу но но вом на ци о нал ном про гра му 
ко ји је Ср би ја тре ба ло да уоб ли чи и оства ри у то ку ра та. Ње га су под сти ца ли во-
де ћи ср би јан ски ин те лек ту ал ци, а при хва ти ли по ли ти ча ри и пре сто ло на след ник. 
За ла га ли су се за ре ше ње ју го сло вен ског пи та ња – ства ра ње за јед нич ке др жа ве 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. То је зна чи ло на пу шта ње на ци о нал ног про гра ма ко ји 
се спро во дио за вре ме вла да ви не кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа, тј. осло бо ђе ње 
и ује ди ње ње срп ског на ро да.11 

Већ у ле то 1914. го ди не раз ма тра ле су се и од ре ђи ва ле гра ни це бу ду ће 
др жа ве, пред у зи ма ли ко ра ци да се обез бе ди по др шка ве ли ких си ла, по себ но Ру-
си је. Из гле ди за оства ре ње ју го сло вен ског про гра ма ни су би ли ве ли ки, ни ти је 
та по ли ти ка би ла ре ал на. Срп ски вла ди ни кру го ви ис ти ца ли су ка ко је ства ра ње 
ју го сло вен ске др жа ве био тра јан циљ срп ске исто ри је, пут да се пре мо сте вер-

8 Сло бо дан Не шо вић, Ср би и Сло вен ци, НИН, 1. ја ну ар 1989, 51.
9 Исто. – За вре ме Пр вог свет ског ра та ан ти срп ску про па ган ду у Сло ве ни ји во дио је са мо 

во ђа ка то лич ке Сло вен ске људ ске стран ке Иван Шу штер чич. Он је об ја вио пр ве шо ви ни-
стич ке сти хо ве („Бој ни гром“) и свој по здрав „Бра ћи Бу га ри ма“ ка да су они 1915. ушли 
у рат про тив Ср би је. (Исто, 52). 

10 А. Ми тро вић, Пр ви свет ски рат, 82–83. 
11 Дра го љуб Жи во ји но вић, Краљ Пе тар I Ка ра ђор ђе вић, III, Бе о град 2003, 59. 
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ске раз ли ке, да се оства ри иде о ло ги ја све сло вен ства. Уве ре ње да ће рат крат ко 
тра ја ти, има ло је у то ме ва жну уло гу.12 

Ка ко се по ка за ло то ком на ред них го ди на, то су би ле нео сно ва не прет по-
став ке, не ре ал не и нео ства ри ве. Оне ни су од го ва ра ле основ ним ин те ре си ма срп-
ског на ро да и др жа ве, пре ва зи ла зи ле су њи хо ве ма те ри јал не мо гућ но сти и сте пен 
ду хов ног раз во ја. Њи хо во оства ре ње до ве ло је Ср би ју у су коб на жи вот и смрт са 
Аустро-Угар ском и Не мач ком, иза зва ло нер во зу и не тр пе љи вост код бал кан ских 
су се да, не до у ми це и нео до бра ва ње ме ђу са ве зни ци ма, отво рен от пор Ита ли је, 
не при ја тељ ство Ва ти ка на и Ри мо ка то лич ке цр кве. Нај зад, би ла је за не ма ре на же-
ља и во ља оних ко ји су тре ба ли да по ста ну део те др жа ве. То је би ло пре ви ше за 
ма лу зе мљу из ло же ну мно го број ним не во ља ма у бор би за оп ста нак.13

Још у пр вој рат ној го ди ни, по сле кр ва вих би та ка на Це ру и Ко лу ба ри, 
срп ска вла да је фор му ли са ла иде ју о ује ди ње њу свих ју жно сло вен ских на ро да у 
јед ну др жав ну за јед ни цу. На род на скуп шти на је 7. де цем бра 1914, на за се да њу у 
Ни шу, усво ји ла де кла ра ци ју у ко јој је, као основ ни рат ни циљ Ср би је, при хва ти-
ла ју го сло вен ско ује ди ње ње. Овај до ку мент ушао је у исто ри ју као Ни шка де кла-
ра ци ја и пред ста вљао је пр ви кон кре тан ко рак у ре а ли за ци ји иде је ује ди ње ња. 
Из ја ву је про чи тао Ни ко ла Па шић: „Срп ска вла да ће све сво је си ле ста ви ти у 
слу жбу ве ли ке ства ри и срп ске др жа ве и срп ско-хр ват ског и сло ве нач ког пле ме-
на. Вла да сма тра као свој нај глав ни ји и у овим суд бо но сним тре ну ци ма је ди ни 
за да так, да обез бе ди успе шан свр ше так овог ве ли ког во је ва ња, ко је је по ста ло 
ујед но бор бом за осло бо ђе ње и ује ди ње ње све на ше не сло бод не бра ће Ср ба, Хр-
ва та и Сло ве на ца“.

Срп ске рат не ци ље ве од ба ци ле су све ве ли ке си ле, и при ја тељ ске и не-
при ја тељ ске. Чак ни Ру си ја ни је по др жа ва ла про грам ује ди ње ња, сум ња ју ћи у 
ње го ву оствар љи вост и бу дућ ност пра во сла вља у др жа ви са то ли ким бро јем ка то-
ли ка. Сер геј Са зо нов, ми ни стар ино стра них по сло ва Ру си је, сма трао је да Ср би ја 
тре ба да до би је Бо сну и Хер це го ви ну и из лаз на мо ре. Едвард Греј, бри тан ски 
ми ни стар спољ них по сло ва, од ба цио је Ни шку де кла ра ци ју и ње не им пли ка ци-
је. Бри тан ска вла да ни је при кри ва ла на ме ру да по др жи очу ва ње Аустро-Угар ске 
као ве ли ке си ле.14 

Од пр вих да на ра та Ан тан та је по ку ша ла да спа се мир обе ћа њем Аустро-
Угар ској да ће во ди ти ра чу на о ње ним зах те ви ма пре ма Ср би ји. Све до ле та 1915. 
вр шен је сна жан при ти сак да Ср би ја усту пи Ма ке до ни ју Бу гар ској, уз на док на-
ду у Бо сни и Хер це го ви ни, Сла во ни ји и ужој Хр ват ској. Та ко се у дру гој го ди ни 
свет ског су ко ба ука за ла мо гућ ност оства ре ња све срп ске оп ци је, фор ми ра њем Ве-
ли ке Ср би је, што се до во ди у ве зу са Лон дон ским уго во ром од 26. апри ла 1915. 
У пи та њу је био тај ни спо ра зум из ме ђу Ита ли је и Ан тан те о те ри то ри јал ним 
уступ ци ма Ита ли ји (Истра и ве ћи део Дал ма ци је) за њен ула зак у рат. По што су 
ис пу ње ни го то во сви ита ли јан ски зах те ви, Ита ли ја је 4. ма ја от ка за ла уче шће у 
Трој ном са ве зу и об ја ви ла рат Аустро-Угар ској 24. ма ја исте го ди не. 

12 Ми ло рад Ек ме чић, Рат ни ци ље ви Ср би је 1914, Бе о град 1973, 79–80. 
13 Д. Жи во ји но вић, Краљ Пе тар, III, 60. 
14 Исто, 63.
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Лон дон ски уго вор је бит но по га ђао ин те ре се Ср би је и оства ре ње ње них 
рат них ци ље ва. Он је по стао јед на од нај ве ћих пре пре ка ства ра њу ју го сло вен ске 
др жа ве. Си ле Ан тан те су се оба ве за ле да ће на ми ров ној кон фе рен ци ји санк ци о-
ни са ти те ри то ри јал но про ши ре ње Ита ли је Трен ти ном, Ти ро лом са гра ни цом на 
Бре не ру, Тр стом, „гро фо ви јом Го ри цом, Гра ди шком, це лом Истром до Квар не ра, 
укљу чу ју ћи Во ло ско и квар нер ска остр ва Црес и Ло шињ, као и ма ла остр ва Плав-
ник, Уни је и Сра ба не“. За тим, „про вин ци јом Дал ма ци јом у ње ним са да шњим 
гра ни ца ма“. Са ве зни ци су се та ко ђе оба ве за ли да ће оста так ју го сло вен ске оба ле 
до де ли ти Хр ват ској, Ср би ји и Цр ној Го ри, уз услов да та оба ла бу де не у тра ли зо-
ва на. Пред ви ђе на је и по де ла Ал ба ни је из ме ђу Ср би је, Грч ке и Цр не Го ре, осим 
Ва ло не и остр ва Са се но, ко је је Ита ли ја већ би ла за у зе ла.15 

Од ле та 1915. си ле Ан тан те, али и Ита ли ја, пра ви ле су пла но ве о те ри то-
ри јал ним уступ ци ма Ср би ји. У нај по вер љи ви јој фор ми, Па шић је 20. ју ла оба ве-
штен из Ати не да је ен гле ска ди пло ма ти ја скло на да се Ср би ји обе ћа део Ба на та, 
два из ла за на Ја дран ско мо ре (Дал ма ци ја и се вер на Ал ба ни ја) и да са ве зни ци 
„не ма ју ни шта про тив то га да се из ве де је дин ство Ср би је са Хр ват ском и Сло ве-
ни јом“. На дру гој стра ни, ру ска ди пло ма ти ја је по сва ку це ну же ле ла да Бу гар ска 
уђе у рат на стра ни Ан тан те, па су од Ср би је тра же ни уступ ци у Ма ке до ни ји. 
Та ко је С. Са зо нов срп ском по сла ни ку у Пе тро гра ду Ми ро сла ву Спа лај ко ви ћу 
ре као: „Ја же лим оси гу ра ти мир из ме ђу вас и Бу га ра. Због то га и тра жим Ма-
ке до ни ју. Хо ће те ли Хр ват ску? Не мо же те и јед но и дру го. Ва ма је бу дућ ност 
на за па ду, а не у раз бој нич кој Ма ке до ни ји. Ја хо ћу да ство рим Ве ли ку Ср би ју, 
обез бе ђе ну од Бу гар ске и за то вам ну дим Хр ват ску. А ви ако хо ће те да упро па-
сти те Ср би ју за тра жи те Ма ке до ни ју, ко ја ће вас изе сти“.16 

У по ну да ма Ср би ји нај да ље је оти шла ен гле ска ди пло ма ти ја. Лорд Греј 
је пред ла гао да се Ср би ји, уко ли ко усту пи тра же ни део Ма ке до ни је, га ран ту је 
по де ла те ри то ри је ју жно од Дра ве и Ду на ва, а на за па ду до За гре ба, за тим ја дран-
ска оба ла од Ри је ке до Св. Јо ва на Ме до ван ског, из у зев де ло ва ко ји су већ би ли 
обе ћа ни Ита ли ји. По Гре јо вом пред ло гу, са ве зни ци би та ко по мо гли „ује ди ње ње 
Ср би је с Ју жним Сло ве ни ма Аустро-Угар ске“ ако то хр ват ски на род бу де из ри-
чи то же лео. 

Овај пред лог по др жао је и фран цу ски ми ни стар ино стра них по сло ва Те о-
фил Дел ка се, али је за то на и шао на енер ги чан от пор у Ри му. То је био и основ ни 
раз лог што су са ве зни ци, нај пре 3. ав гу ста у Со фи ји, а по том 4. ав гу ста у Ни шу 
пре да ли за јед нич ку но ту са знат но ре ду ко ва ним усло ви ма у од но су на обе ћа ње 
Ср би ји. У но ти су са ве знич ке др жа ве зах те ва ле од Ср би је да до за вр шет ка ра та 
усту пи Бу гар ској не спор ну зо ну у Ма ке до ни ји, а из ра жа ва ле су и спрем ност да 
Ср би ји га ран ту ју ком пен за ци ју на оба ли Ја дра на, у Бо сни и Хер це го ви ни и на 
„дру гим стра на ма“.17 

Ни ко ла Па шић је, ме ђу тим, изјавio да је за Ср би ју бо ље да „ча сно под лег-
не не при ја те љу“, не го да усту па њем сво јих те ри то ри ја под при ти ском са ве зни ка 
ствар но учи ни са мо у би ство. Сто га су Ен гле ска и Фран цу ска, по сле обим них пре-

15 Ђор ђе Стан ко вић, Ни ко ла Па шић, са ве зни ци и ства ра ње Ју го сла ви је, За је чар 1995, 141. 
16 Исто, 160.
17 Исто, 161.
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го во ра, 15. и 16. ав гу ста по но во упу ти ле за јед нич ку из ја ву Со фи ји и Ни шу у ко јој 
су тра жи ле нео д ло жно из ја шње ње Ср би је по пи та њу те ри то ри јал них усту па ка 
у Ма ке до ни ји. Ср би ји су, на дру гој стра ни, пред ви ђе не сле де ће ком пен за ци је: 
Бо сна и Хер це го ви на, Срем, Бач ка, део ја дран ске оба ле од Пло ча до 10 ки ло ме-
та ра ју жно од Цав та та, се вер на Ал ба ни ја и Сла во ни ја. 

Иако је ова по ну да би ла у окви ру ре ша ва ња срп ског пи та ња и у нај ве ћем 
де лу ис пу ња ва ла про грам ује ди ње ња Ср ба, она је на Ни ко лу Па ши ћа де ло ва ла 
по ра жа ва ју ће. Он је чак из ја вио ка ко се на да да ће Аустри ја по ну ди ти мир Ср-
би ји, а ру ском по сла ни ку је ре као ка ко ње го вој зе мљи не оста је ни шта већ да се 
бо ри на два фрон та. Из ра зио је не за до вољ ство и због не при хва тљи ве гра ни це 
са Грч ком ко ја ни је пру жа ла до вољ но без бед но сти пре ма Бу гар ској и Ал ба ни ји, 
као и због то га што са ве зни ци ни су да ва ли ни ка кво зва нич но обе ћа ње у по гле ду 
Хр ват ске, Сло ве ни је и Ба на та.18 Ко нач но је На род на скуп шти на Ср би је 23. ав гу-
ста 1915. по твр ди ла сво је ра ни је од лу ке у ве зи са рат ним ци ље ви ма и ре ше ност 
„да бор бу за осло бо ђе ње и ује ди ње ње срп ско-хр ват ско-сло ве нач ког на ро да про-
ду жи уз сво је са ве зни ке по це ну жр та ва нео п ход них за осло бо ђе ње жи вот них 
ин те ре са на шег на ро да“.19 

Срп ска на ци о нал на ин те гра ци ја би ла је спре ча ва на са обе стра не, па је 
из лаз тра жен у ју го сло вен ском ује ди ње њу. У сло же ној по ли тич кој и рат ној си-
ту а ци ји, та кав циљ се чи нио из у зет но ва жним. Под сти цао је по кре те за не за ви-
сност у ју жно сло вен ским по кра ји на ма Аустро-Угар ске, чи ме је она су о ча ва на 
са мо гу ћим от це пље њем ју жних кра је ва. Исто вре ме но, са гла сно та да шњој ин-
те гра тив ној уло зи на ци о на ли за ма, на дру ги на чин се тре ти ра ло и пи та ње при-
кљу че ња срп ских ет нич ких кра је ва ма ти ци. Осим то га, са ве знич кој ко а ли ци ји 
је ну ђе на зе мља ко ја ће омо гу ћи ти ис ти ски ва ње Аустро-Угар ске и Не мач ке из 
ју го и сточ не Евро пе.

Иде је Ни шке де кла ра ци је при хва ти ли су ју го сло вен ски еми гран ти из 
Аустро-Угар ске, пред во ђе ни Ан том Трум би ћем, Ни ко лом Сто ја но ви ћем, Фра-
ном Су пи лом и Ива ном Ме штро ви ћем. Ју го сло вен ски од бор је кон сти ту и сан у 
Па ри зу, у про ле ће 1915. Да би се ство рио ути сак да су Сло вен ци и Хр ва ти у Двој-
ној мо нар хи ји по др жа ва ли рат не ци ље ве Ср би је и про грам ује ди ње ња, срп ска 
вла да је од лу чи ла да ди пло мат ски, по ли тич ки и фи нан сиј ски по мог не ства ра ње 
Ју го сло вен ског од бо ра. То је би ло те ло са ста вље но од по ли тич ких из бе гли ца из 
Мо нар хи је. Ње гов циљ био је да уве ри вла де и јав но мње ње са ве знич ких зе ма ља 
у ва ља ност и оправ да ност ства ра ња за јед нич ке др жа ве. По ка за ло се да је та кав 
на чин ра да био по гре шно осми шљен и про ви дан. Чла но ви Од бо ра ни су пред ста-
вља ли ни ко га, већ са ми се бе. Иза њих ни су ста ја ли са бор, по ли тич ке стран ке и 
јав но мње ње. Ве ћи на стра на ка у Хр ват ској, Сло ве ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни 
би ла је за очу ва ње Аустро-Угар ске и хаб збур шко-ло рен ске ди на сти је. Нај зад, 
ни ко ни је пи тао срп ски на род за ми шље ње, иако су се од ње га тра жи ле огром не 
жр тве. На род на скуп шти на ни је има ла ман дат да до но си та кву од лу ку, јер је би-
ла иза бра на у окол но сти ма ко је то пи та ње ни су по ста вља ле.20 

18 Исто, 164.
19 Исто, 166.
20 Д. Жи во ји но вић, Краљ Пе тар, III, 63–64.
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Зна ча јан фак тор у про це су бор бе за ује ди ње ње пред ста вља ла је Крф ска 
де кла ра ци ја. По што ве зе из ме ђу срп ске вла де и Ју го сло вен ског од бо ра ни су би ле 
до вољ но чвр сте да би обез бе ди ле пу ну ко ор ди на ци ју де ло ва ња, Ни ко ла Па шић 
је по кре нуо ини ци ја ти ву за одр жа ва ње за јед нич ке кон фе рен ци је. До са стан ка је 
до шло на Кр фу, 15. ју на 1917. Основ ни циљ те кон фе рен ци је би ло је де фи ни са-
ње прин ци па на ко ји ма ће по чи ва ти бу ду ћа др жа ва. Та ко је 20. ју ла 1917. пот пи-
са на Де кла ра ци ја, ко ја је одр жа ва ла ком про мис из ме ђу ста во ва срп ске вла де и 
Ју го сло вен ског од бо ра.

У овом до ку мен ту из ло же на су сле де ћа гле ди шта: име бу ду ће др жа ве је 
Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца; она ће би ти устав на, де мо крат ска и пар ла-
мен тар на мо нар хи ја. Усво јен је став да су Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци је дан на род, 
што ће ка сни је би ти основ за зва нич ну иде о ло ги ју о „тро и ме ном на ро ду“; сва 
три „на род на име на“ пот пу но су рав но прав на, као и оба пи сма. Ју го сло вен ски 
од бор при хва тио је вла да ви ну ди на сти је Ка ра ђор ђе вић. У пи та њу је би ла ви зи ја 
др жа ве за сно ва не на прин ци пи ма гра ђан ске пар ла мен тар не де мо кра ти је. 

Упр кос свим на по ри ма срп ске вла де и Ју го сло вен ског од бо ра, пи та ње ју-
го сло вен ског ује ди ње ња за ви си ло је од ста ња на свет ским фрон то ви ма и би ло је 
по ве за но са од лу ком Ан тан те да ли ће Аустро-Угар ска не ста ти као др жа ва или 
ће би ти об но вље на. Тек ка да су са ве зни ци до не ли од лу ку о сла ма њу Цен трал них 
си ла, отво рен је про стор да се, на раз ва ли на ма не кад моћ не им пе ри је, ко нач но 
ре а ли зу је иде ја о ства ра њу ју жно сло вен ске др жа ве. 

Од ле та 1918. до га ђа ји су се убр за но раз ви ја ли. У ју го сло вен ским по-
кра ји на ма Мо нар хи је власт се рас па да ла. Ства ра на су на род на ви је ћа, а она су 
из ра ста ла у но ве ор га не вла сти. По чет ком ок то бра 1918. у За гре бу је осно ва но 
На род но ви је ће Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба ко ји су жи ве ли у Аустро-Угар ској. 
На ње го вом че лу био је сло ве нач ки по ли ти чар Ан тон Ко ро шец; пот пред сед ни-
ци су би ли Све то зар При би ће вић и Ан те Па ве лић. Про грам Ви је ћа пред ви ђао је 
ује ди ње ње свих Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба у јед ну не за ви сну др жа ву – Др жа ву 
Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба – ко ја би се по том ује ди ни ла са Кра ље ви ном Ср би јом. 
Хр ват ски са бор је 29. ок то бра рас ки нуо све др жав но-прав не ве зе са Бе чом и Бу-
дим пе штом. Ову „др жа ву“ је ди но је при зна ла Кра ље ви на Ср би ја.21

Иако је На род но ви је ће има ло друк чи је ста во ве о ка рак те ру Ју го сла ви је, 
оно је би ло не моћ но да бра ни сво ју др жа ву, опа сно угро же ну од ита ли јан ских 
пре тен зи ја. Ита ли јан ска вој ска је у но вем бру оку пи ра ла де ло ве Сло ве ни је, Ис-
тре, Ри је ке и Дал ма ци је. Осим то га, на се ве ру ове „др жа ве“ до шло је до су ко ба 

21 Др жа ва Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба би ла је са ста вље на од те ри то ри је бив ше бан ске Хр-
ват ске, Сла во ни је и Вој не Кра ји не ко је су од ра ни је има ле ауто но ми ју уну тар ма ђар ског 
де ла не ка да шње Аустро-Угар ске; за тим, од гро фо ви ја Крањ ска, Го рењ ска, Ко ру шка и Шта-
јер ска (те ри то ри ја бу ду ће Сло ве ни је) ко ји ма се упра вља ло ди рект но из Бе ча; од Ис тре и 
Дал ма ци је (ко ји ма се та ко ђе ди рект но упра вља ло из Бе ча), Бо сне и Хер це го ви не (аустро-
у гар ски кон до ми ниј) и гра да Ри је ке ко јим се упра вља ло из Бу дим пе ште. У Љу бља ни је 
29. ок то бра одр жа на ве ли ка ма ни фе ста ци ја на ко јој је пре ко 60.000 љу ди кли ца ло но вој 
др жа ви и зах те ва ло ства ра ње је дин стве не др жа ве свих Ју жних Сло ве на од Ко ру шке до 
Со лу на, са пре сто ни ца ма Бе о гра дом, За гре бом и Љу бља ном, у ко јој ће би ти „Сло ве нац, 
Срб, Хр ват за век брат ин брат“. 
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из ме ђу Хр ва та и Сло ве на ца на јед ној, и Ма ђа ра на дру гој стра ни око Ме ђи мур ја 
и Прекoмурја. Слич на си ту а ци ја од ви ја ла се на гра нич ним под руч ји ма из ме ђу 
Сло ве ни је и Аустри је где су свој „ма ли рат“ во ди ли Сло вен ци и Нем ци. Исто-
вре ме но је ста ње у уну тра шњо сти би ло на иви ци пу не анар хи је због ве ли ког 
бро ја на о ру жа них де зер те ра. На ред бом глав но ко ман ду ју ћег са ве знич ке вој ске 
на Бал ка ну, фран цу ског ге не ра ла Фран ше Де пе реа, од 30. ок то бра 1918. тра же-
но је да се ма ње је ди ни це срп ске вој ске пре ба це пре ко Са ве и Ду на ва ка ко би 
Ан тан ти не сна ге ко нач но сту пи ле на тло Аустро-Угар ске. Исто вре ме но се и 
На род но ви је ће дан ка сни је обра ти ло но том си ла ма Ан тан те и оба ве сти ло их о 
фор ми ра њу Др жа ве СХС ко ја је спрем на да сту пи у за јед нич ку др жа ву са Ср би-
јом и Цр ном Го ром.22 

Глав ни од бор На род ног ви је ћа Бо сне и Хер це го ви не упу тио је 1. но вем-
бра Про кла ма ци ју свим ста нов ни ци ма ове по кра ји не у ко јој је ста ја ло: „На ро де 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. У овим нај леп шим и нај све тли јим ча со ви ма ка да се 
ства ра ве ли ка, ја ка и не за ви сна Ју го сла ви ја од Вар да ра до Со че, ка да мр тви уста-
ју из гро бо ва да се по кло не сло бод ној отаџ би ни, ка да би је ли орао оба сјан сун цем 
кру жи над тво јим гла ва ма, кад се се стри це Ср би ја, Хр ват ска и Сло ве ни ја гр ле и 
љу бе да се та ко ду го ра ста вље не спо је и ује ди не у јед ну др жа ву, у овом ча су ка да 
сва ка жи ли ца на шег би ћа дрх ће и стре пи од ра до сти, по ка жи се на ро де ве ли ки 
као што је си. Ра дуј се, ве се ли, пе вај и пла чи од сре ће, та ко же ље не и те шко до-
че ка не, али бу ди ми ло стив и ве ли ко ду шан, па опро сти и за бо ра ви све не во ље и 
увре де и не дај ни ко ме да твој глас у сло бо ди осра мо ти и ука ља“.23

Ве ро ват но ни ко од пот пи сни ка ове Про кла ма ци је ни је мо гао ни да прет-
по ста ви шта ће се де си ти са ста нов ни ци ма Бо сне и Хер це го ви не ка да се бу ду 
сво ди ли ра чу ни по сле се дам де це ни ја жи во та у за јед нич кој др жа ви. За тим су од 
ста нов ни штва ју го сло вен ских обла сти по че ли да сти жу уче ста ли по зи ви срп ској 
вој сци да за шти ти „на ци о нал не те ри то ри је Ју го сло ве на“ и да ус по ста ви ред. Де-
ле га ци ја На род ног ви је ћа Бо сне и Хер це го ви не пре не ла је 4. но вем бра мол бу 
вој во ди Сте пи Сте па но ви ћу за ула зак срп ских тру па, па су је ди ни це 2. ар ми је 
6. но вем бра ушле у Са ра је во. Иза слан ства из Зе му на, Пан че ва и Оси је ка сти гла 
су у Бе о град 5. но вем бра и за тра жи ла вој ну по моћ. Де ле га ци ја за гре бач ког На-
род ног ви је ћа у Бе о град је до шла 8. но вем бра, са истим мол ба ма. Је дан срп ски 
ба та љон ушао је у За греб 14. но вем бра, а су тра дан и у Ри је ку. 

Ула зак срп ске вој ске у по је ди на хр ват ска ме ста ста нов ни штво је раз ли чи-
то до жи вља ва ло: Ср би са оду ше вље њем, Хр ва ти са ре зер вом и при кри ве ним не-
за до вољ ством. За хр ват ске по ли ти ча ре при хва та ње по ли тич ке ре ал но сти зна чи ло 
је при хва та ње чи ње нич ног ста ња ко је је про и за шло из ра та. Ства ра ње др жав не 
за јед ни це са Ср би јом би ло је ви ше у ин те ре су угро же не Хр ват ске не го Ср би је 
ко ја је сво ју др жа ву већ има ла. Нај бо ље је то об ја снио док тор Ан те Па ве лић, пр-
вак Стар че ви ће ве стран ке пра ва: „Тко по гле да ге о граф ску кар ту ви дјет ће да је 
те ри то риј на ко ји мо гу ра чу на ти Хр ва ти, не по де сан за сна жну др жа ву. Ср би, 

22 Ан дреј Ми тро вић, Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту, Бе о град 1984, 554.
23 На ве де но пре ма: Мом чи ло Зе че вић, На род кли че но вој др жа ви, По ли ти ка, 7. ок то бар 

1988, 27.
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ко ји би у тој хр ват ској др жа ви би ли, а ко јих има 20 по сто, за ци је ло би, и то с 
пра вом, тра жи ли и на да ље сје ди ње ње са Ср би јом. Та ли ја ни би тра жи ли ис пу-
ње ње Лон дон ског уго во ра и та ко би до шли ме ђу Та ли ја не и Ср би ју ко ја за и ста 
он да не би има ла раз ло га да се ра ди нас из ла же та ли јан ском не при ја тељ ству. 
Ста ја ли смо пред ди ле мом: или да при хва ти мо са мо стал ну ре пу бли ку ко ја би 
об у хва та ла че ти ри жу па ни је, или да при о не мо уз Ср би ју“.24 

Ипак, те жња за ује ди ње њем пре вла да ла је у овом пе ри о ду над про тив ни-
ци ма ју жно сло вен ског је дин ства. Јо сип Смо дла ка се ка сни је се ћао да су мно ги 
Хр ва ти би ли об у зе ти „пле ме ни тим за но сом“ за сло бо дом и за на род ном др жа вом 
ко ја се ра ђа ла. У Спли ту је, на при мер, чи та во гра ђан ство „му шко и жен ско, ста-
ро и мла до, ста ја ло не ко ли ко са ти на ули ци, из ло же но хлад но ћи и вје тру“ да би 
са че ка ло пр ву срп ску је ди ни цу за ко јом је „уз сву ду жи ну ње ног пу та ви ју га ла 
јед на ши ро ка зе ле на ри је ка од зе ле ни ла и цви је ћа ко јим је на род оба си пао рат-
ни ке“.25 Иро ни јом исто ри је, ка да је ју го сло вен ска др жа ва до шла сво ме кра ју, у 
Спли ту је 6. ма ја 1991. из вр шен пр ви ма со ван на пад ци ви ла на вој ни ке Ју го сло-
вен ске на род не ар ми је.

Убр зо по том за по чео је про цес ује ди ње ња Ср би је, Цр не Го ре и срп ских 
зе ма ља у не ка да шњој Аустро-Угар ској. Та ко је 25. но вем бра у Но вом Са ду Ве-
ли ка на род на скуп шти на про гла си ла при са је ди ње ње Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба-
ра ње Ср би ји. На ци о нал на свест Ср ба у Вој во ди ни по чи ва ла је на тра ди ци ји о 
њи хо вом по ре клу као „пре ко сав ским“ Ср би ма и на њи хо вој при род ној те жњи да 
се спо је са Ср би ма из сво је пра до мо ви не. На Скуп шти ни је би ло 758 по сла ни ка 
(од то га 578 Ср ба и 89 Хр ва та). Ује ди ње ње са Ср би јом би ло је из раз на ци о нал-
не ре ал но сти. Ср би су од ба ци ва ли ју го сло вен ство и иде о ло шку кон струк ци ју 
да су Ср би и Хр ва ти је дан на род; не пре ста но су по на вља ли да зна ју да су Ср би 
и да ће та ко и оста ти.26

Из бо ри за Ве ли ку на род ну скуп шти ну у Цр ној Го ри спро ве де ни су 24. но-
вем бра; при ста ли це ује ди ње ња штам па ле су про гла се на бе лом а про тив ни ци на 
зе ле ном па пи ру – оту да на зи ви „бје ла ши“ и „зе ле на ши“. По сле кон сти ту и са ња, 
у Под го ри ци је 26. но вем бра Ве ли ка на род на скуп шти на про гла си ла зба ци ва ње 
ди на сти је Пе тро вић са пре сто ла и ује ди ње ње са „брат ском Ср би јом“. При го во-
ри да Ве ли ка на род на скуп шти на ни је пред ста вља ла во љу на ро да Цр не Го ре не 
сто је; она је, као уста во твор на, има ла пра во да ре ви ди ра об лик вла да ви не јер је 
краљ Ни ко ла Пе тро вић 1916. на пу стио зе мљу. Од 150 жи вих по сла ни ка цр но гор-
ске пред рат не Скуп шти не са мо је 15 про те сто ва ло про тив од лу ка Под го рич ке 
скуп шти не, али су се и они из ја сни ли за ју го сло вен ску др жа ву.27

Оче ки ва ло са да и у Бо сни и Хер це го ви ни бу де об ја вље но ује ди ње ње 
са Ср би јом, а слич не тен ден ци је до шле су до из ра жа ја и у Дал ма ци ји. Под на ле-
том до га ђа ја, На род но ви је ће из За гре ба до не ло је 25. но вем бра од лу ку да се у 

24 На ве де но пре ма: А. Ми тро вић, Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту, 433–434.
25 Исто, 555–556.
26 Бра ни слав Гли го ри је вић, Краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић. Књи га I: У ра то ви ма за на ци-

о нал но осло бо ђе ње, Бе о град, 2002, 420–421.
27 Исто, 415–416.
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је дин стве ну др жа ву ује ди ни „ци је ло не пре кид но ју го сло вен ско под руч је бив ше 
аустро-угар ске мо нар хи је“ са Ср би јом и Цр ном Го ром. У Бе о град је упу ће на по-
себ на де ле га ци ја да би но ва др жа ва – Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
– би ла про гла ше на 1. де цем бра 1918.28 

Пре го во ри На род ног ви је ћа и срп ске вла де о фор ми ра њу пр ве вла де Кра-
љев ства (Кра ље ви не) СХС по че ли су 12. де цем бра 1918. у Бе о гра ду. Спор је на-
стао око лич но сти ми ни ста ра спољ них по сло ва (Ан те Трум бић) и уну тра шњих 
по сло ва (Све то зар При би ће вић) али је он пре вла дан. Вла да је обра зо ва на под 
пред сед ни штвом Ни ко ле Па ши ћа, али је ре гент Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић од био 
да пот пи ше указ о фор ми ра њу „Ми ни стар ства“, јер ни је же лео да на ње го вом 
че лу бу де Па шић. Осим су зби ја ња ауто ри те та нај моћ ни јег срп ског по ли ти ча ра, 
овај ре ген тов по тез озна чио је и по ку шај ње го вог при бли жа ва ња по ли тич ким 
кру го ви ма из ју го сло вен ских зе ма ља бив ше аустро у гар ске им пе ри је. Та ко је 20. 
де цем бра за пред сед ни ка пр ве ју го сло вен ске вла де по ста вљен Сто јан Про тић. О 
ње ном обра зо ва њу са ве знич ке зе мље оба ве ште не су 23. де цем бра 1918.29 

Но ву др жа ву пр ва је при зна ла Нор ве шка (26. ја ну а ра 1919), а по том су 
усле ди ла при зна ња Грч ке (кра јем фе бру а ра) и Швај цар ске (по чет ком мар та). 
Од ве ли ких си ла, то су пр ве ура ди ле САД (7. фе бру а ра). Но ва др жа ва, ко ја ће 
по сто ја ти на ред не 73 го ди не, за хва та ла је про стор од 248.666 км2 и има ла је не-
пу них 12 ми ли о на ста нов ни ка, од ко јих је ско ро два ми ли о на би ло при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на, нај ви ше Не ма ца, Ма ђа ра и Ал ба на ца. Од са мог по чет ка 
ухва ти ла су у ко штац са три основ на про бле ма ко ји ће је пра ти ти до кра ја ње ног 
по сто ја ња и ко ји ни ка да не ће би ти пре ва зи ђе ни: спољ но по ли тич ка ком по нен та, 
уну тра шње уре ђе ње и на ци о нал ни су ко би. 

28 Про тив но ве др жа ве од мах је ор га ни зо ва на и пр ва по бу на: де ло ви 53. пе ша диј ског и 25. 
до мо бран ског пу ка бив ше аустро у гар ске вој ске, са ста вље ни од Хр ва та, де мон стри ра ли 
су 5. де цем бра у цен тру За гре ба про тив „срп ског кра ља“. У не ре ди ма и су ко би ма са од-
ре ди ма вла де На род ног ви је ћа би ло је 15 по ги ну лих и 20 ра ње них. Про тив ује ди ње ња 
де мон стри ра ло се, али без ве ћих по сле ди ца, и у Хр ват ској Ко стај ни ци, Ва ра жди ну, Оси-
је ку, До њој Сту би ци и Бје ло ва ру где су хр ват ски вој ни ци пе ва ли: „На пред сту пај, ма чем 
лу пај; глас ви те шку чуј те кра ља Кар ла од мег да на“. (На ве де но пре ма: Bran ko Pe tra no-
vić-Mom či lo Ze če vić, Ju go sla vi ja 1918–1988. Te mat ska zbir ka do ku me na ta, Be o grad 1988, 
141–142).

29 B. Pe tra no vić-M. Ze če vić, Ju go sla vi ja, 148. 
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Ko sta Ni ko lić

THE SERBS AND CRE A TION OF YUGO SLA VIA

Sum mary

The ar tic le pro vi des a in sight of the pro cess of the cre a tion of the Yugo sla vian 
sta te 1918.

This long la sting pro cess was mar ked by the di lem ma of the Ser bian po li ti cal 
eli tes, sin ce the mid of the 19th cen tury: cre a tion of the so-cal led Gre a ter Ser bia, which 
wo uld in clu de Ser bian et hni cal and hi sto ri cal ter ri to ri es, or cre a tion of the lar ge So uth 
Sla vic sta te, which will in clu de all the fra ter na le na ti ons, i.e. Cro ats, Slo vens and Bul ga ri-
ans. Tho se en dless di lem mas we re sol ved in 1918, with the en ding of the First World War, 
with Ser bia as part of the win nig si de and af ter the col lap se of the Austro/Hun ga rian Em-
pi re and Ger many as well. The cre a tion of the Yugo slav sta te, was bac ked and sup por ted 
by the En tan te Po wers at Ver sa il lles pe a ce tre aty con fe ren ce. The ar tic le po ints that the 
pro cess of the So uth Sla vic uni fi  ci a tion was from the be gin ning ham pe red by the in ter i or 
de sin te gra tion pro cess and ac tors. Tho se pro blems we re not over co med un til the Yugo sla-
via ce a sed to exist in 1991. 
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ЉУ БО МИР ПЕ ТРО ВИЋ, на уч ни сарад ник
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју                          UDK 94(497.1)''1918/1941''
Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11                                           304(497.1)''1918/1941'' 

ЈУ ГО СЛО ВЕН СКО ДРУ ШТВО ИЗ МЕ ЂУ 
ДВА СВЕТ СКА РА ТА *

АПСТРАКТ: Дру штво Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је оста ви ло је број на све-
до чан ства о не у спе ху свог об ли ко ва ња у функ ци о нал ну це ли ну. Сла бо сти 
су жи во та у за јед ни ци, на ви ка жи вље ња у усло ви ма си ро ма штва, при мат 
по ли ти ке над дру гим обла сти ма ин те гра тив них мо гућ но сти, еко но ми јом и 
кул ту ром, од ре ди ли су це ло куп но ис ку ство ста нов ни штва.

Иде ја ју го сло вен ске др жав не тво ре ви не има ла је из ра зи то европ ски ка-
рак тер, уте ме љен на ис ку ству фор ми ра ња на ци ја у 19. ве ку. Бе о град и За греб 
би ла су два иде о ло шка, у мно го че му су прот ста вље на цен тра, из ко јих се ју го-
сло вен ска иде ја ши ри ла по кра је ви ма ко ји су јој би ли скло ни. Ин те лек ту ал на 
ели та, ко ја је на пре ло ми ма 19. и 20. ве ка при хва ти ла иде ју о по ли тич кој за јед-
ни ци ју го сло вен ских на ро да, има ла је по тре бу да се оства ру је на упо ред ним 
то ко ви ма по ли ти ке, на у ке и кул ту ре. Мо дер на европ ска др жа ва, са из ра зи тим 
де мо крат ским пред зна ком, сма тра ла се нео п ход ним пред у сло вом за до сти за ње 
стан дар да европ ских на ци ја. Ни ко од вер ни ка ју го сло вен ске иде је ни је пред ви-
ђао ве ли ку хро но ло шку бли зи ну ис пу ње ња иде је о је дин стве ној др жа ви, ни ти 
су на сто ја ња да се круг ње них при ста ли ца ра ши ри из ван уских ин те лек ту ал них 
и сту дент ских кру го ва би ла успе шна. Ми сли ло се да ће у не кој бу дућ но сти ши-
ра др жав на за јед ни ца об је ди ни ти ет нич ки исто род не про сто ре и слу жи ти као 
сна жна пре пре ка пре тен зи ја ма ве ли ких др жа ва. Раз не фор ме иде је ује ди ње ња 
о ко ји ма се пр вих ме се ци по из би ја њу Пр вог свет ског ра та про ми шља ло, до каз 
су да су по ли тич ки и вој ни вр хо ви Кра ље ви не Ср би је има ли вре ме на да уоб ли-
че ам би ци о зан про грам рат них ци ље ва, де фи ни са них Ни шком де кла ра ци јом из 
де цем бра 1914. го ди не. Ју го сло вен ска про па ган да, сти ца јем окол но сти оку па ци-
је срп ског др жав ног про сто ра, ни је се то ком ра та мо гла ефи ка сно ши ри ти ни у 
Ср би ји. Ис по ве да ти ју го сло вен ство у кра је ви ма ко ји су тре ба ли при па сти но вој 

* Рад је део пројекта Института за савремену историју (Не)успешна интеграција – (не)до-
вршена 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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др жа ви зна чи ло је из ла га ти се ре пре са ли ја ма, па и смрт ној ка зни. За то је про-
па ган да ју го сло вен ства би ла усме ре на пре ма са ве зни ци ма Кра ље ви не Ср би је у 
до ка зи ва њу по тре бе ре а ли за ци је та кве др жа ве.11 Про па ган да пре ма бу ду ћем ста-
нов ни штву би ла је не си сте ма тич на. 

На ста нак но ве др жа ве био је усло вљен по сле ди ца ма кра ја Пр вог свет-
ског ра та. Њен иден ти тет ни је био ста би лан. Од Кра љев ства СХС до ре ше ња са 
име ном Ју го сла ви је те жи ло се иде о ло ги зо ва ној оп што сти са ко јом су са мо ма ло-
број ни иде а ли сти би ли за до вољ ни. Ју го сло вен ски по ли тич ки екс пе ри мент, за по-
чет 1918. го ди не, био је ка рак те ри сти чан по фи зич ком об у хва ту про сто ра ко ји 
ни ка да до та да ни је био оку пљен у јед ној др жав ној за јед ни ци. Др жа ва је има ла 
247.542 ква драт на ки ло ме тра. Нај ви ше те ри то ри је уне ла је Ср би ја да ју ћи но вој 
за јед ни ци про стор од 87.303 км2. Као по сле ди цу уни ште ња Аустро-Угар ске, ста-
нов ни ци Бо сне и Хер це го ви не уне ли су 51.199 км2, док је на тре ћем ме сту по 
ве ли чи ни про сто ра би ла Хр ват ска са Сла во ни јом и Сре мом ко ја је има ла 43.308 
км2. Сле ди ле су Бач ка, Ба нат и Ба ра ња са 19.702, Сло ве ни ја без Ме ђу мур ја са 
16.197, Цр на Го ра 14.180, Дал ма ци ја са 12.732 и Ме ђу мур је са 775 км2. Са мо 30% 
зе мљи шта има ло је рав ни чар ски ка рак тер, па су про стор не ба ри је ре, кроз ве ко ве, 
успо ра ва ле мо дер ни за ци ју, иза зи ва ле по ме ра ња ви шко ва ста нов ни штва, омо гу-
ћи ле от по ре над моћ ни јим осва ја чи ма, али и ефи ка сно спре ча ва ле по ли тич ке и 
на ци о нал не ин те гра ци је, фа во ри зу ју ћи ко му ни ка циј ско за тва ра ње и спре ча ва ју ћи 
еко ном ску са рад њу уда ље них сре ди на. Кра ље ви на је би ла ет нич ки ме шо ви та. У 
зе мљи је жи ве ло 84,4% сло вен ског ста нов ни штва. Ко ло ри ту на ци ја до при но си-
ли су не мач ка са 4,3%, ма ђар ска са 3,9%, ал бан ска 3,7% и ру мун ска за јед ни ца 
са 1,9% укуп ног ста нов ни штва.2 Про стор Ју го сла ви је по кри вао је Сре до зе мље, 
алп ске и ди нар ско ро доп ске ма си ве и па нон ско под руч је, на ла зе ћи се из ме ђу 
41 и 47 сте пе на се вер не ге о граф ске ши ри не. Од 3.057 км гра ни ца, са Ита ли јом, 
Ма ђар ском, Аустри јом, Ру му ни јом, Бу гар ском, Грч ком и Ал ба ни јом, коп не на 
гра ни ца има ла је 2.280, по мор ска 700, је зер ска 85 и реч на 692 ки ло ме тра ду жи-
не. Ју го сла ви ја је из ме ђу свет ских ра то ва по се до ва ла 5.197 ки ло ме та ра мор ске 
оба ле, од но сно 550 км ва зду шне ли ни је оба ле, са 914 остр ва, од че га је 830 би ло 
ис под ве ли чи не од по ла ки ло ме тра. Има ла је 220 је зе ра, од ко јих је Ска дар ско 
би ло нај ве ће са 370 км, док је Охрид ско има ло нај ве ћу ду би ну од 285 ме та ра. 
Сли ку бо га те хи дро гра фи је до пу ња ва ле су 43 ре ке ко је су би ле ду же од 100 ки-
ло ме та ра, од ко јих је 13 би ло плов но, уз не ко ли ко ка на ла. Вла да ла је кли мат ска 
ра зно вр сност. Ме ди те ран ска кли ма по кри ва ла је при мор је Ја дра на и до пи ра ла је 
до гра ни це из ме ђу Бо сне и Хер це го ви не. Кон ти нен тал на кли ма цен трал не Евро-
пе пре о вла ђи ва ла је на це лом Бал ка ну, са ло кал ним ва ри ја ци ја ма. Тем пе ра тур не 
вред но сти по ка зи ва ле су ути цај вру ћих ле та и хлад них зи ма. Из ме ђу 1920–1930. 

1 О то ме ви ше: Љу бо драг Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, књ. III, Ср би ја у Ју го сла-
ви ји, Но ви Сад 2001, 9–35; Ми ра Ра до је вић, На уч ник и по ли ти ка, По ли тич ка би о гра фи ја 
Бо жи да ра В. Мар ко ви ћа (1874–1946), Бе о град 2007, 21–297. 

2 По да ци пре ма: Вла до Стру гар, Осам де сет го ди на ју го сло вен ске др жа ве, збор ник ра до ва 
„Ју го сло вен ска др жа ва 1918–1998“, Бе о град 1999, 27–52; Љу бо драг Ди мић, Ср би и Ју го-
сла ви ја, Про стор, дру штво, по ли ти ка, По глед с кра ја ве ка, Бе о град 1998, 40–42. 
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го ди не мак си мал не и ми ни мал не тем пе ра ту ре кре та ле су се из ме ђу –15,2 и 37,5 
сте пе ни Цел зи ју со ве ска ле за Бе о град, а за Љу бља ну из ме ђу –15,7 и 33 сте пе на. 
Про сек За гре ба био је из ме ђу –12 и 34, а Са ра је ва –15,8 и 34 сте пе ни. Сред ња 
вред ност у то ку те де це ни је по ка зи ва ла је 11,7 сте пе ни у Бе о гра ду и За гре бу, а за 
Љу бља ну 9,4, Мо стар 15,5, Ту злу 9,3, Ужи це 10,5 сте пе ни. Де це ниј ски про сек ре-
ла тив не вла жно сти за Бе о град из но сио је 71,9%, Љу бља ну 81%, Са ра је во 74% и 
За греб 75%. Оп шти ат мос фер ски усло ви по ка зи ва ли су да је Бе о град 1920–1930. 
го ди не имао 135 ки шних и 23 сне жних да на. По ре ђе ња ра ди, За греб је имао 151 
ки шних и 24 сне жних да на, док је 95 да на био оба ви јен ма глом. Ве ће про бле ме 
са вре мен ским при ли ка ма од Бе о гра да и За гре ба има ла је Љу бља на са 162 ки-
шна, 26 сне жних и 126 ма гло ви тих да на.3 

Еко ном ска огра ни че ња раз во ја дру штва

Од са мих по че та ка, др жа ву су пра ти ли еко ном ски про бле ми не до вољ но 
раз ви је них при вре да. До ми на ци ја се ла би ла је по сле ди ца укуп ног раз во ја свих 
де ло ва ју го сло вен ске др жа ве по што је од 26.580 на се о би на са мо 449 има ло ур-
ба ни ста тус. Са о бра ћај на по ве за ност би ла је не до вољ на, јер је по сто ја ло са мо 
40.000 км уре ђе них пут них пра ва ца. Про стор без стра те ги је раз во ја ни је мо гао 
да ује ди ни ста нов ни штво.4 Еко но ми ја ра том по го ђе них под руч ја ни је мо гла по-
ста ти фак тор ин те гра ци је у усло ви ма ка да је ви ше од 78% по ро ди ца жи ве ло од 
по љо при вре де. Чи ње ни ца да се по сле де сет го ди на тај број сма њио са мо за 2% 
го во ри о не до вољ ној со ци јал ној и про стор ној мо бил но сти ју го сло вен ског се ља-
ка. Ско ро 90% зе мљи шног по се да има ло је ве ли чи ну до 10 хек та ра, та ко да ни су 
би ли у ста њу да се упу сте у обим ни ју про из вод њу и тр жи шну бор бу. Об ра ди во 
зе мљи ште из но си ло је ма ње од 50% укуп не др жав не те ри то ри је. Ди рект на по-
сле ди ца ова квог ста ња би ла је аграр на пре на се ље ност ви со ког сте пе на, па је 114 
љу ди до ла зи ло на 100 хек та ра об ра ди вог зе мљи шта. Страх од гла ди усло вља вао 
је струк ту ру по љо при вред не про из вод ње. Пре ко 80% за се ја них по вр ши на би ле 
су под ку ку ру зом и пше ни цом, а по вр тар ство и ин ду стриј ске биљ ке има ли су ми-
ни мал ни зна чај. При но си су би ли ма ли, а за ви си ли су од при ми тив них агро тех-
нич ких сред ста ва. Др ве но ра ло би ло је сим бол за ста ре ле про из вод ње, али се чак 
и оно мо гло сма тра ти на пред ним у обла сти ма ко ји ма је до ми ни ра ла мо ти ка.5

Ис тра жу ју ћи исто ри ју Ср би је, европ ска исто ри о гра фи ја за не ма ри ла је 
сло жен ути цај аграр не ре фор ме, при пи су ју ћи по ра сту бро ја се о ских до ма ћин ста-

3 Kra lje vi na Ju go sla vi ja, Sta ti stič ki go di šnjak, knj. II, Be o grad 1933, 12–15, 30–40; Јо ван Цви-
јић, Бал кан ско по лу о стр во и ју жно сло вен ске зе мље, Осно ви ан тро по ге о гра фи је, Бе о град 
1966, 27–33; Љу бо драг Ди мић, Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 1918–1941, 
књ. I, Бе о град 1996, 23–24.

4 Др М. Сто ја ди но вић, По ста нак, раз ви так и зна чај гра до ва, Но ва Евро па, књ. XII, бр. 1, 
1. јул 1925, 18; Јо ван Ер де ља но вић, Др. Јо же Рус, Глав ни ста ти стич ки по дат ци о Др-
жа ви Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Срп ски књи жев ни гла сник, књ. I, бр. 7, 1. де цем бар 
1920, 558; Љу бо мир Пе тро вић, Ју го сло вен ска др жа ва и дру штво у пе ри о ди ци 1920–1941, 
Бе о град 2000, 86.

5 Lju bo drag Di mić, So ci jal no-eko nom ska osno va ju go slo ven skog se la i kul tu ra ži vlje nja 1918–
1941, Voj no i sto rij ski gla snik, br. 3, Be o grad 1991, 109–148.
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ва за 74% из ме ђу 1897–1931. го ди не дру ге узро ке по пут по ра ста ста нов ни штва, 
по де ле за дру га и про стог на се ља ва ња.6 Из ових ту ма че ња из о ста ла је пер цеп ци ја 
кон зер ва тив не уло ге др жа ве у очу ва њу ма лог по се да због со ци јал ног ми ра. Пр-
ва аграр на ре фор ма у 20. ве ку хро но ло шки је огра ни че на на пе ри од 1919–1931. 
Аграр но за ко но дав ство ни је би ло ком плет но, јер је уло гу за ко на имао прав ни 
акт са сна гом уред бе. Раз лог за до но ше ње ове ме ре, убр зо по ства ра њу др жа ве, 
био је страх по ли ти ча ра да ће се ља штво под при ти ском не ре ше них по сед нич-
ких од но са кре ну ти у со ци јал не не ми ре. Вој во ди на и Ју жна Ср би ја би ли су глав-
ни про сто ри за на се ља ва ње ко ло ни ста. Прин цип спро во ђе ња аграр не ре фор ме 
ни је био до сле дан. Ма лим по сед ни ци ма по де ље но је 1.700.000 хек та ра по љо-
при вред ног про сто ра. Зе мља је де ље на у при вре ме ни за куп, а да се о трај ном 
вла сни штву уоп ште ни је го во ри ло. Би ло је то про ви зор но ре ше ње, јер се за куп 
мо рао про ду жа ва ти на сва ких го ди ну да на или на 4 го ди не. Ни бив ши вла сни ци 
зе мљи шта ни за куп ци ни су хте ли да се по се ди агро тех нич ки мо дер ни зу ју због 
ути ца ја при вре ме но сти ових ме ра. Ве ли ки по се ди, по себ но пле ми ћа из Аустро-
Угар ске, по де ље ни су на ма ле це ли не, што је ути ца ло на опа да ње при но са же тве 
и по гор ша ло еко ном ски по ло жај сит ног по се да на се лу, а до при не ло је и опа да њу 
сто чар ства. За ко ном о ли кви да ци ји аграр не ре фор ме 1931. го ди не по сед ни ци су 
до би ли зе мљу у трај ну сво ји ну. Со ци јал ни ре зул та ти ре фор ме ство ри ли су сло-
бод но зе мљи шно вла сни штво и омо гу ћи ли ми гра ци о на по ме ра ња у Ју жној Ср-
би ји, Вој во ди ни и Сла во ни ји. Ко ло ни сти ко ји су до би ја ли зе мљу би ли су бор ци 
у до бро во љач ким је ди ни ца ма из Пр вог свет ског ра та, из бе гли це и оп тан ти, од-
но сно Ср би из Ма ђар ске и Ру му ни је ко ји су се опре де ли ли за Ју го сла ви ју. Би ло 
је и слу ча је ва ауто ко ло ни ста, али је ве ћи на до се ље ни ка по ти ца ла из пла нин ских 
пре де ла ју жно од Са ве и Ду на ва. До бро вољ ци и њи хо ве по ро ди це до би ја ли су 
зе мљу на бес плат но ко ри шће ње, а др жа ва им је пру жа ла по моћ у по ди за њу на се-
ља. Не зна се та чан број љу ди об у хва ћен овим ми гра ци ја ма, али је ре зул тат био 
ства ра ње 535 но вих на се ља. Ре фор ма је ко ри шће на као сред ство при до би ја ња 
гла са ча на из бо ри ма. Има ла је на ци о нал ни ка рак тер про тив зе мљи шне ари сто кра-
ти је из ино стран ства, али је пи та ње до зво ље ног зе мљи шног мак си му ма оста ло 
отво ре но, јер се по ве ћа ва ло то ком го ди на са 57 на 288 хек та ра. До пу ште ни су 
би ли и по се ди пре ко ове гра ни це.7 

У Вој во ди ни су аграр ном ре фор мом би ли за хва ће ни сви по се ди ве ћи 
од 300 ха и по се ди осо ба за ко је се сма тра ло да су не при ја те љи др жа ве. Зе мљи-
ште је по де ље но на 555.743 ка та стар ских ју та ра од че га је 199.976 до де ље но 
ло кал ном ста нов ни штву, 47.597 на ме ње но је по ро ди ца ма и до бро вољ ци ма из 
Вој во ди не (пре ко 6.000 по ро ди ца). 75.000 ју та ра до би ло је 8.0017 по ро ди ца и 
до бро во ља ца из ван Вој во ди не, а 1000 дру гих ко ло ни стич ких по ро ди ца до би ло 

6 Ма ри-Жа нин Ча лић, Со ци јал на исто ри ја Ср би је 1815–1941, Успо ре ни на пре дак у ин ду-
стри ја ли за ци ји, Бе о град 2004, 224.

7 Ни ко ла Га ће ша, Аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у Ју го сла ви ји, збор ник ра до ва „Ју го сло-
вен ска др жа ва 1918–1998“, Бе о град 1999, 313–326; Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi-
je 1918–1988, knj. I, Be o grad 1988, 62–63; Љу бо мир Пе тро вић, Ју го сло вен ска др жа ва и 
дру штво у пе ри о ди ци 1920–1941, 223–229. 
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је 8.757 ка та стар ских ју та ра. У Вој во ди ни се на се ли ло 90.000 по ро ди ца ко ји ма 
је по де ље но 377.389 ка та стар ских ју та ра, од но сно 4 ју тра по по ро ди ци.8 До ме ти 
аграр не ре фор ме у Ма ке до ни ји из гле да ли су не у јед на че но. Ме ња ла се ет нич ка 
сли ка дру штва, иако је ко рум пи ра но аграр но чи нов ни штво Ју жне Ср би је за но-
вац вра ћа ло зе мљу бив шим тур ским вла сни ци ма. До кра ја 1929. го ди не 8.219 
по ро ди ца на се ли ло се и по диг ну то је 5.745 ку ћа. По не кад ни по ди за ње но вог 
до ма ни је би ло по треб но. Ко ри шће не су стам бе не је ди ни це ста рих вла сни ка, а 
ко ло ни сти из Бо сне и Ли ке пре но си ли су же ле зни цом чак и сво је ку ће у но ву 
сре ди ну.9 Ре зул та ти ре фор ме у це лој Ју го сла ви ји би ли су уки да ње оста та ка фе у-
дал но по сед нич ке струк ту ре при че му се ми сли ло на чиф чиј ска има ња у Ју жној 
Ср би ји и ко ло нат ска има ња у Дал ма ци ји. 

Ин ду стри ја, као за ма јац на прет ка, осла ња ла се на ка пи тал из ино стран-
ства ко ји је до ми ни рао у од но су на до ма ћу про из вод њу. Из во зно ори јен ти са не 
при вред не гра не на стра на тр жи шта пла си ра ле су 85% си ро ви на, док су се го-
то ви ин ду стриј ски про из во ди уво зи ли. По ли ти ка ин ду стри је би ла је по ли ти ка 
сти ца ња про фи та. Рас по де ла на ци о нал ног до хот ка 1937. го ди не све до чи да је 
50% од укуп не су ме од ла зи ло вла сни ци ма пред у зе ћа док су се ља ци про из во ди-
ли са мо 19,1%, а рад ни ци 14,20% те су ме. Ве ли ки гу бит ник би ла је др жа ва ко ја 
у рас по де ли на ци о нал ног до хот ка ни је до би ја ла ни 16% тих сред ста ва. Јед на од 
ка рак те ри сти ка раз во ја епо хе би ла је не рав но мер ност упо тре бе тех но ло ги је. У 
тре нут ку ка да је Ју го сла ви ја ство ре на, де ло ви зе мље на ла зи ли су се у фа зи елек-
три фи ка ци је ин ду стри је од но сно на ни воу Дру ге ин ду стриј ске ре во лу ци је, али 
је ве ћи део још увек про ла зио кроз аграр ну фа зу ин ду стриј ске про из вод ње.10

Жи вот ни стан дард ста нов ни штва, ме рен сто пом ра ста дру штве ног про-
из во да од 2,4% го ди шње у пе ри о ду 1924–1939. го ди не, по ка зи вао је на пре дак. 
Али, он је био ре ла ти ван. Из нос до хот ка по гла ви ста нов ни ка, (од 66 до ла ра 1920. 
го ди не по ве ћао се на 86 до ла ра то ком 1929. да би 1937. био сма њен на са мо 80 
до ла ра), био је ме ђу нај ни жи ма у Евро пи. Упр кос то ме, струк ту ра ре ал ног на-
ци о нал ног до хот ка по де лат но сти ма ука зу је на ста лан раст ин ду стри је и ру дар-
ства са 17,8% у пе ри о ду 1923–1929. на 19,6% то ком 1935–1939. го ди не, по љо-
при вре де са 44,8% на 47,3%, док су оста ле де лат но сти опа да ле са 37,4% на 35% 
у истом пе ри о ду. Са вре ме ни ин ди ка то ри жи вот ног стан дар да (3,7 те ле фо на и 9 
ра дио при јем ни ка на 1.000 ста нов ни ка) по ка зу ју да је Ју го сла ви ја у ре ги о ну би-
ла бо ље ран ги ра на са мо у по ре ђе њу са Бу гар ском, док су све дру ге зе мље би ле 
ис пред по тех но ло шким ме ри ли ма. То ком 1929. ре ги стро ва но је 8.397 пут нич ких 
ауто мо би ла, да би 9 го ди на ка сни је њи хов број из но сио 11.561 во зи ла. Ма сов-
ну упо тре бу мо дер не тех но ло ги је од ло жи ле су скром не еко ном ске мо гућ но сти 
ши рих сло је ва ста нов ни штва. То ком 1930. го ди не за по сле ни му шка рац мо гао је 
да ра чу на на но ми нал ну ме сеч ну за ра ду од 1.143 ди на ра, ко ја је због еко ном ске 

8 По да ци пре ма: Мом чи ло Па вло вић, Срп ско се ло 1945–1952. От куп, Бе о град 1997, 21. 
9 Vla dan Jo va no vić, Ju go slo ven ska dr ža va i Ju žna Sr bi ja 1918–1929, Ma ke do ni ja, San džak, 

Ko so vo i Me to hi ja u Kra lje vi ni SHS, Be o grad 2002, 124–126.
10 Сми ља на Ђу ро вић, Са Те слом у но ви век, Но ва син те за исто ри је, Иза бра ни члан ци из 

еко ном ске исто ри је Ср би је и Ју го сла ви је 1918–1941, Бе о град 1997, 119, 139.
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кри зе 1935. би ла сма ње на на ис под 900, али је пет го ди на ка сни је 1940. по ве ћа-
на на 1.176 ди на ра. Ипак, оби чан рад ник мо гао је за сво ју над ни цу 1925. го ди не 
да ку пи са мо 4,5 ки ло гра ма хле ба од ква ли тет ног бра шна, што го во ри о сен ци 
стал ног си ро ма штва аграр них и рад нич ких сло је ва.11

Си ро ма штво је ути ца ло на кул ту ру жи вље ња, по себ но у обла сти ис хра не. 
Из во ри ука зу ју на свест са вре ме ни ка да се ста нов ни штво ло ше пре хра њи ва ло, 
чак и у раз ви је ним гра до ви ма. Осу дан жи вот на мет нуо је осе тан де фи цит кон зу-
ми ра ња ка ло риј ских вред но сти. Кри ву ља па да ква ли те та ис хра не би ла је стал-
на то ком ни за го ди на, та ко да је од 1924 ка ло ри је ко ли ко је про се чан ста нов ник 
узи мао то ком 1925. го ди не опа ла на 1108 ка ло ри ја 1930. го ди не.12

Де мо граф ска сли ка ју го сло вен ског дру штва из гле да ла је по зи тив но. Од 
12.020.323 ста нов ни ка 1921. го ди не по ра сла је на 13, 982.000 де це ни ју ка сни је, 
да би 1939. го ди не прог но зе ста ти сти ча ра прет по ста вља ле ци фру од 15.596.000 
жи те ља. Го ди шње се ра ђа ло око 200.000 де це, а по зи ти ван де мо граф ски сал до 
здрав стве ни рад ни ци су про це њи ва ли пре ко по да тка да је из ме ђу 1921–1928. на 
1.000 ста нов ни ка ро ђе но 35, а умр ло 20 осо ба. Ви сок при ра штај имао је на лич је 
у ве ли кој смрт но сти де це. Са мо у то ку 1933. го ди не 46,48 % свих смрт них слу-
ча је ва у зе мљи би ло је ме ђу де цом до 10 го ди на жи во та. По сте пе но се ула зи ло у 
пе ри од опа да ња на та ли те та по што је 36% љу ди би ло у би о ло шкој сна зи, а 46,4% 
по пу ла ци је стаг ни ра ло је или би ло не плод но. По сред ни по ка за тељ тих кре та ња 
био је по раст са ма ца чи ји се број про це њи вао на 5,2% свих до ма ћин ста ва. Срп-
ско ста нов ни штво се та да на ла зи ло у фа зи би о ло шке мла до сти. Про сеч на ста рост 
му шкар ца у Ср би ји из но си ла је 27,53 а же на 25,37 го ди на. За јед нич ки свим ста-
нов ни ци ма Ју го сла ви је био је кра так жи вот, јер је про се чан жи вот ни век из но сио 
50,89 го ди на. По сто ја ла су ва ри ра ња на про стор ном пла ну ко ја су по ка зи ва ла да 
су Сло вен ци жи ве ли ду же од ста нов ни ка Бо сне за 12 го ди на.

На те ри то ри ји Ју го сла ви је во ди ла се трај на, и не увек ви дљи ва, бор ба 
из ме ђу за о ста лих и за ста ре лих кул тур них по ја се ва ко ји су по сте пе но по ти ски-
ва ни у ко рист европ ских кул тур них са др жа ја. Ути сак ја ких кон тра ста у кул ту ри 
др жа ве по ста је још ве ћи ка да се зна да је по по пи су ста нов ни штва 1921. го ди не 
има ла 50,5% не пи сме них ме ђу љу ди ма ста ри јим од 10 го ди на, а на ред не 1922. 
има ла је 6.813 основ них и 618 сред њих шко ла са ђач ком по пу ла ци јом од 1.143.760 
мла дих љу ди и 24.315 на став ни ка и про фе со ра. По сле 16 го ди на 1938. би ло је 
1.636.573 ђа ка, сме ште них у 8.945 основ них и 1.077 сред њих шко ла о ко ји ма се 
бри ну ла ар ми ја од 46.620 про свет них рад ни ка. Уни вер зи те те и дру ге цен тре ви-
со ког обра зо ва ња, ра сад ни ке ели та по зна њу, по ха ђа ло је 1922. го ди не 10.568 сту-
де на та ко је је под у ча ва ло са мо 682 при пад ни ка на став ног осо бља. Пред Дру ги 
свет ски рат 1938, ре ла тив но скро ман број ви со ко школ ских ин сти ту ци ја уве ћан 
је на 26 са 16.978 сту де на та и 1.271 пре да ва чем у ра зним зва њи ма. Кул тур ни жи-

11 Go ran Ni ko lić, Kurs di na ra i de vi zna po li ti ka Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1918–1941, Be o grad 
2003, 51–61; Вла до Стру гар, Осам де сет го ди на ју го сло вен ске др жа ве, збор ник ра до ва 
„Ју го сло вен ска др жа ва 1918–1998“, 27–52. 

12 Сло бо дан Ж. Ви да ко вић, На ши со ци јал ни про бле ми, Бе о град 1932, 157–158, 160–162; 
Пе ђа Ј. Мар ко вић, Бе о град и Евро па 1918–1941, Европ ски ути ца ји на про цес мо дер ни за-
ци је Бе о гра да, Бе о град 1992, 36.
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вот омо гу ћа ва ла је мре жа од 25 по зо ри шта ко ја су да ва ла 3.855 пред ста ва то ком 
1933. го ди не.13 

У ствар но сти, ма ло се ула га ло у кул ту ру и про све ту. У пр вој де це ни ји 
др жа ве, по ста нов ни ку ци фре су се кре та ле из ме ђу 3,32–60 ди на ра што ни је би-
ло до вољ но да се укло не ци ви ли за циј ске и кул тур не пра зни не на ста ле то ком 
ду гог пе ри о да. Да ва ња за на уч на ис тра жи ва ња у истом пе ри о ду по ка зу ју да је 
су ма ра сла, али да је пред ста вља ла ста лан пад у про цен ти ма бу џе та Ми ни стар-
ства про све те, од 0,10 % 1919–1920. до 0,02% то ком 1928–1929. Фи нан сиј ска 
по ли ти ка др жа ве от кри ва да је са мо 17,62% сред ста ва бу џе та на ме њи ва но за 
раз вој кул тур но со ци јал них ин сти ту ци ја и по ду хва та. Ка да је про све та по ста-
ла иде о ло шко ору ђе по ли ти ке у кре и ра њу ју го сло вен ске на ци је, под ре жи мом 
ин те грал ног ју го сло вен ства, за про свет не по тре бе из два ја ло се из ме ђу 53 и 63 
ди на ра по ста нов ни ку. И да ље је то би ла не до вољ на су ма, али су при го во ри о за-
по ста вље но сти ка то лич ке по пу ла ци је у сло ве нач кој и хр ват ској исто ри о гра фи ји 
нео сно ва ни јер при кри ва ју чи ње ни цу да је нај ма ње 40% свих сред ста ва про све те 
би ло на ме ње но њи ма иако су пред ста вља ли про свет но знат но раз ви је ни ји део 
зе мље. Иде о ло ги ја и ре ал на по ли ти ка ни су во ди ле ра чу на о чи ње ни ци да са та ко 
ма лим ула га њи ма и не јед на ком рас по ре ђе но шћу сред ста ва не мо же го во ри ти о 
про ме ни кул тур не и ци ви ли за циј ске сли ке дру штва. Упр кос по ли тич кој све сти 
да су про свет не по тре бе нео бич но ва жне за др жав ни и на ци о нал ни раз вој „ју го-
сло вен ске на ци је“ је дин ствен про свет ни про грам до нет је тек кра јем 1927, али 
су зах те ви да фи нан сиј ски за ко ни пре ста ну да ути чу на про свет но за ко но дав ство 
би ли је дан од раз ло га да ове из ме не про свет ног си сте ма не за жи ве у прак си. Про-
свет на по ли ти ка ко ја се во ди ла од ман да та вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа 1937. 
до кра ја ме ђу рат ног раз до бља би ла је дво стру ко не ре ал на: пре те ра но је на гла ша-
ва ла си сте ме еви ден ци је и над зо ра и ути ца ла је на кон тро лу кул ту ре, про све те 
и на у ке ко ри сте ћи ор га ни за ци о ну и фи нан сиј ску по др шку као сред ство при ну-
де и кон тро ле умет нич ких ак тив но сти упо ре до са из ра же ним осе ћа јем за про па-
ганд не ефек те ра да др жав них вла сти у обла сти кул ту ре. Че сте сме не ми ни ста ра 
про све те ни су од го ва ра ле кул тур ним по тре ба ма, па је чи ње ни ца да је у 24 вла де 
би ло 10 ми ни ста ра про све те у пр вој де це ни ји Ју го сла ви је до каз да је ме сто ми-
ни стра схва ће но као по ли тич ка си не ку ра, а не мо рал на и др жав на оба ве за пре-
ма нео бра зо ва ном ста нов ни штву. Иде ја да је на ци о нал но вас пи та ње ђа ка у ду ху 
ју го сло вен ства ва жни је од њи хо ве еле мен тар не пи сме но сти по ка за тељ је до ког 
сте пе на иде о ло ги ја мо же да иг но ри ше ре ал ност жи во та и еле мен тар не по тре бе 
ста нов ни штва. Ка да је ин те грал но ју го сло вен ство на пу ште но, про свет на по ли-
ти ка др жа ве и об је ди ња ва ње ју го сло вен ског кул тур ног про сто ра по че ли су да 
се ме ња ју. Као при род на по сле ди ца од у ста ја ња од уни форм но сти по ја ви ле су се 
на ци о нал не кул ту ре, по себ но сло ве нач ка и хр ват ска, чи је су по сле ди це би ле от-
пор др жа ви у спро во ђе њу је дин стве не тер ми но ло ги је, сла би ја по ве за ност ра зних 
чи та лач ких кул ту ра и сре ди на, а ства ра ла штво дру гих кра је ва зе мље не ста ја ло је 
са сту ба ца ме ди ја осим уко ли ко ни је би ло у пи та њу кри ти ко ва ње ду хов ног ства-

13 Вла до Стру гар, Осам де сет го ди на ју го сло вен ске др жа ве, 27–52; Љу бо драг Ди мић, Ср би 
и Ју го сла ви ја, Про стор, дру штво, по ли ти ка, По глед с кра ја ве ка, 61–62.
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ра ла штва дру гих, са на ме ром да се по тен ци ра ге о граф ска и кул тур на осо бе ност 
сре ди на у ко ји ма су ти ме ди ји из ла зи ли. Стаг на ци ја дру штва у сек то ру про све те 
би ла је по сле ди ца од су ства све сти др жав них вла сти да про кла мо ва не па ро ле о 
на вод ном зна ча ју про свет ног пи та ња ни су мо гле аде кват но да за ме не ста вља ње 
обра зо ва но сти у дру ги план иза скло но сти да се ште ди на нео п ход ном, а ра си па 
на не по треб ном. Си стем про кла мо ва них вред но сти увек је зах те вао ви ше не го 
што се у ре ал но сти мо гло оче ки ва ти, па су за то сви ми ни стри про све те пре те жно 
на гла ша ва ли не за до вољ ство по стиг ну тим. У усло ви ма ка да школ ски си стем ни је 
мо гао да по кри је основ не обра зов не по тре бе, Ми ни стар ство про све те гра ди ло је 
ал тер на тив не ка на ле обра зо ва ња пре ко до ма ћич ких шко ла и те ча је ва за же не на се-
лу док је за му шкар це основ не про свет не по тре бе под ми ри ва ла вој ска. Окол ност 
да је пред из би ја ње Дру гог свет ског ра та основ ним школ ством би ло об у хва ће но 
са мо 9,4% укуп ног ста нов ни штва др жа ве на су прот 12,8% у Че хо сло вач кој, 13% 
у Ен гле ској, 14% у Бел ги ји и Дан ској и 15% у Нор ве шкој и Хо лан ди ји, у упо ред-
ној пер спек ти ви све до чи о не у спе ху ми си је школ ства ко ји се мо гао оче ки ва ти у 
усло ви ма при ма та по ли ти ке у свим сфе ра ма жи во та.14 

Тра у ме упо зна ва ња

Про цес на ста ја ња дру штва и др жа ве те као је упо ре до. Ста нов ни ци но-
ве др жа ве ни су се ме ђу соб но по зна ва ли, ни ти су има ли за јед нич ку исто риј ску 
свест. Шест го ди на пре 1918. ју го сло вен ски про стор био је по де љен из ме ђу две 
ве ли ке им пе ри је, ото ман ске и хаб збур шке, али је ула зио и у две ма ле др жа ве ка-
кве су би ле Ср би ја и Цр на Го ра. Гра ни це тих др жа ва, то ком ве ко ва, об ли ко ва не 
су као гра ни це су да ра им пе ри ја, вла дар ских иде о ло ги ја, ре ли ги ја и вој ски.15 Иако 
је ис ход свет ског су ко ба ство рио Ју го сла ви ју, не ка жње ни, али за пам ће ни рат ни 
зло чи ни и ра за ра ња, то ком вој них опе ра ци ја Пр вог свет ског ра та и под оку па ци-
јом аустро у гар ских вла сти, би ли су дру ги раз лог за ани мо зи те те ко ји су успо ра-
ва ли др жав ну ин те гра ци ју ју го сло вен ских на ро да. Про це њу је се да је око 14% 
ста нов ни штва, од но сно 500.000 вој ни ка са те ри то ри ја ко је ће ка сни је при па сти 
Ју го сла ви ји, би ло са про тив нич ке стра не ро во ва, усме ре но про тив срп ске вој ске 
и ње них са ве зни ка. То ком Пр вог свет ског ра та Кра ље ви на Ср би ја из гу би ла је 
28% ста нов ни штва, од но сно 1.200.000 љу ди, од че га 400.000 вој ни ка, 150.000 
те шко ра ње них ци ви ла и 114.000 рат них ин ва ли да, а рат на ште та из но си ла је 4 
ми ли јар де злат них фра на ка.16 

Ви ше од две де це ни је мо нар хи стич ког ис ку ства вла сти мо же се у јед ној 
ре че ни ци опи са ти као про цес стал ног на ра ста ња не ре ше них по ли тич ких, на ци-

14 Љу бо драг Ди мић, Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 1918–1941, књ. I, 84, 100, 
106, 110, 130, 174–175, 190, 215, 249–250, 333, 361, 365, 374, 383. 

15 Љу бо драг Ди мић, Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 1918–1941, књ. I, Бе о град 
1996, 56; Љу бо мир Пе тро вић, Ју го сло вен ска др жа ва и дру штво у пе ри о ди ци 1920–1941, 
55–117. 

16 Љу бо драг Ди мић, Ср би и Ју го сла ви ја, Про стор, дру штво, по ли ти ка, По глед с кра ја 
ве ка, 31–32. О бро ју жр та ва ви де ти: Ма ри-Жа нин Ча лић, Со ци јал на исто ри ја Ср би је 
1815–1941, Успо ре ни на пре дак у ин ду стри ја ли за ци ји, 203–204. 
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о нал них, еко ном ских, вер ских и кул тур них су ко ба. Ели те зна ња и мо ћи ни су 
ус пе ле да про на ђу ре ше ња за кон фликт не си ту а ци је. Ана ли зи ра ју ћи раз ло ге не-
ста ја ња Ју го сла ви је у Дру гом свет ском ра ту као са вре ме ник, по ли тич ки и на ци о-
нал ни рад ник Ми лан Грол за бе ле жио је да је у пи та њу дуг про цес ко јем срп ски 
и дру ги ју го сло вен ски опре де ље ни по ли ти ча ри ни су би ли до ра сли: „Пот ко па ва-
ње те ме ља ју го сло вен ске др жав не за јед ни це по че ло је од пр вог да на др жав ног 
жи во та Ју го сла ви је, од ка да је жи вот на ми сао на ко ју је та за јед ни ца по ста вље на 
по ста ла пред мет сит не днев не по ли ти ке, у ру ка ма јед не по ли тич ке ге не ра ци је 
про ре ђе не, умор не, бес крв не и без и деј не, са ску че ним ви ди ци ма и бри гом о да-
ну и ко ма ду...“17 Су прот ста вље не кон цеп ци је фе де ра ли стич ког и уни та ри стич ког 
уну тра шњег уре ђе ња Ју го сла ви је до шле су у су коб још пре ства ра ња др жа ве. 
Ком про мис фло ску ле „тро и ме ног на ро да“ ни је за до во ља вао хр ват ске фе де ра ли-
стич ке ам би ци је, али ни срп ска те жња пре ма уни тар ној цен тра ли стич кој др жа ви 
ни је мо гла би ти до кра ја оства ре на. Уло га срп ске вој ске у чи ну ује ди ње ња, пре ко 
су зби ја ња „пре врат не анар хи је“ и за шти те про сто ра бу ду ће др жа ве од аспи ра ци ја 
су сед них зе ма ља, од ре ди ла је ме то до ло ги ју ства ра ња Ју го сла ви је на дру ги на чин 
од оног ко ји је био пред ви ђен Крф ском де кла ра ци јом из 1917. го ди не. Ви ше ни-
је мо гло би ти ре чи о упо ред ном оп стан ку Др жа ве СХС и Кра ље ви не Ср би је до 
ре ша ва ња устав ног пи та ња. За раз ли ку од хр ват ских по ли ти ча ра, срп ски ни су 
мо гли да се сло же ни око на чи на на ко ји би Ср би из ван Ср би је ушли у Ју го сла ви-
ју. Кон цеп ти ује ди ње ња Са мо стал не ра ди кал не стран ке и бу ду ћих вој во ђан ских 
де мо кра та ни су из др жа ли про бу вре ме на, али раз ли ка у на чи ну ује ди ње ња ан ти-
ци пи ра ла је бу ду ће стра нач ке по де ле ко је су не га тив но ути ца ле на сми ри ва ње 
по ли тич ких тен зи ја у др жа ви и дру штву.18

Хр ват ске и сло ве нач ке фе де ра ли стич ке иде је по ла зи ле су од аустро у гар-
ског ис ку ства и од за о кру жи ва ња до би та ка За гре ба и Љу бља не пре ла ском у но ву 
др жа ву. Њи хо ви по ли ти ча ри, а ка сни је и исто ри ча ри, иг но ри са ли су чи ње ни цу 
да су из бе гли суд би ну по ра же них зе ма ља, да је оку па ци ја њи хо вих те ри то ри ја 
од са ве знич ких тру па крат ко тра ја ла, да ни су би ли у оба ве зи да пла те рат не ре-
па ра ци је, да је по ли ти ка на ци о нал ног по ми ре ња под ра зу ме ва ла за бо рав рат ног 
су пар ни штва и зло чи на без из у зе та ка и да се вој ни фак тор Ср би је по ка зао до-
ми нант ни јим у по ре ђе њу са ди пло ма ти јом Ју го сло вен ског од бо ра у то ку ра та. 
Двор и по је ди ни срп ски по ли ти ча ри ни су би ли све сни да је иг но ри са ње би ло 
чи јег по ли тич ког ис ку ства во ди ло пре ма ства ра њу по ли тич ког по но ра из ме ђу 
при пад ни ка на вод но је дин стве не ет нич ке гру пе Ју го сло ве на. Раз ли ка из ме ђу 
сло ве нач ког и хр ват ског фе де ра ли стич ког кон цеп та би ла је у хро но ло ги ји њи хо-
ве „др жав но сти“. Док су Хр ва ти др жав ност схва та ли као на сле ђе Сред њег ве ка, 
Сло вен ци су сво ју по ве за ли са крат ко трај ном Др жа вом СХС ко ја је по сто ја ла у 
ме ђу вла шћу из ме ђу одва ја ња од Аустро-Угар ске и при па ја ња Кра љев ству, ка сни-
је Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Сло вен ци су се по зи ва ли на по сто ја ње 
Уста ва на род не вла де за Сло ве ни ју, да је вла да во ди ла пре го во ре са Аустри јом и 

17 Ми лан Грол, Ис ку ше ња де мо кра ти је, Бе о град 1991, 37. 
18 Љу бо драг Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, књ. III, Ср би ја у Ју го сла ви ји, 18–34; 

Đor đe Stan ko vić, Ni ko la Pa šić, sa ve zni ci i stva ra nje Ju go sla vi je, Be o grad 1984, 219–229 
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Ита ли јом, да је као по кра јин ска власт има ла управ ну и за ко но дав ну моћ и да је 
ру ко во ди ла вој ним ефек ти ви ма. За вре ме де мо крат ског пе ри о да ју го сло вен ске 
др жа ве сло ве нач ки кле ри кал ни по ли ти ча ри во ди ли су по ли ти ку ду плих стан-
дар да. На др жав ном ни воу по ја ча ва ли су кон так те са цен тра ли стич ким пар ти ја-
ма Кра ље ви не, док су у Сло ве ни ји ин си сти ра ли на про гра му ауто но ми је. Пред-
став ни ци Сло вен ске људ ске стран ке упо тре бља ва ли су сло ве нач ки про грам за 
ауто но ми ју на уну тра шњем пла ну као сред ство бор бе са глав ним по ли тич ким 
опо нен ти ма ли бе ра ли ма ко ји су за сту па ли цен три стич ку вер зи ју је дин стве не 
јед но на ци о нал не др жа ве.19

Ду би ну од су ства по зна ва ња ме ђу соб них слич но сти и раз ли ка ју го сло-
вен ских на ро да илу стру је и по да так да се дво ји ца во де ћих по ли ти ча ра срп ског 
и хр ват ског на ро да Ни ко ла Па шић и Стје пан Ра дић ни су ме ђу соб но упо зна ли 
ни ти раз го ва ра ли све до 1925. го ди не. Ин те гра ци ја ни је ус пе ла да ухва ти ко рен 
ни ме ђу по ли ти ча ри ма ко ји су об ли ко ва ли по ли ти ку сво јих на ро да у Ју го сла ви ји 
и пре ње. Не по ве ре ње пре ма Ср би ма и но вој др жа ви бр зо се ства ра ло, а те шко 
укла ња ло. При ста ли це Стје па на Ра ди ћа, Јо си па Фран ка и ко му ни сти жељ ни ре во-
лу ци је ши ри ли су низ гла си на о на вод ним на ме ра ма Ср ба да све ка то ли ке пре ве ду 
на пра во сла вље. Хр ват ски еми гран ти, не за до вољ ни Ју го сла ви јом, већ у дру гој 
по ло ви ни 1919. пла ни ра ли су кон фе де ра ци ју Че хо сло вач ке, Ма ђар ске и Аустри-
је у ко ју би ушла Ју го сла ви ја, али без Ср би је. Про тив ни ци но ве др жа ве би ли су 
ло јал ни ста рој иде ји Аустро-Угар ске, али је део њих раз ми шљао у окви ри ма хр-
ват ске др жав но сти схва ће не као те ри то ри јал не и др жав не са мо стал но сти. Њи хо-
вој по ли тич кој фи ло зо фи ји ни је би ло ста ло до чи ње ни це да је про блем ет нич ки 
ме шо ви тог ста нов ни штва мо гао да еска ли ра у гра ни ца ма бив ших исто риј ских 
по де ла ко је су до во ди ле до да љег пра жње ња ет нич ког про сто ра срп ског на ро да. 
Иде је фе де ра ли зма, кон фе де ра ци је или ауто но ми је Хр ват ске у гра ни ца ма ју го-
сло вен ског про сто ра ла ко су се мо гле пре о кре ну ти у отво ре ни се па ра ти зам, па 
је ја сно да иде ја хр ват ског др жав ног пра ва у сво јој на ме ри ни је би ла ју го сло вен-
ска, већ је са др жа ва ла сна жну ан ти ју го сло вен ску ком по нен ту.20 Др жа ва је ви ше 
пу та по ку ша ва ла да пре у ре ђе њем ад ми ни стра тив них це ли на спре чи по ја ву ло-
јал но сти ко ја ни је би ла ве за на за др жа ву. По кра јин ски пар ти ку ла ри зам ни је био 
сло мљен. Хр ват ски кон цепт уго вор ног од но са Ср би је и Хр ват ске као две др жа ве 
ко ји је во дио ка кон фе де ра ци ји био је по ли тич ки иде ал ко ји ни је узи мао у об зир 
ни Сло вен це ни ти дру ге по ти сну те или при кри ве не на ци о нал но сти ју го сло вен-
ског про сто ра. Из бо ри 1923. го ди не по ка за ли су да је хр ват ско пи та ње по ста ло 
по ли тич ки про блем, а за о штра ва ње од но са по ли тич ких пар ти ја би ла је по за ди на 
за ис по ља ва ње не зре ло сти гра ђан ске де мо кра ти је, по ли тич ким си сте мом ко ји 
ни је био спо со бан за рав но те жу, по ла ри за ци ју на ци о нал них и вер ских опре де-
ље ња. Оно што је био хр ват ски по ли тич ки циљ – др жав ност уну тар Ју го сла ви је 

19 Mom či lo Ze če vić, Na isto rij skoj pre kret ni ci, Slo ven ci u po li ti ci ju go slo ven ske dr ža ve 1918–
1929, knj. I, Be o grad 1985, 291, 300, 305.

20 Ђор ђе Ђ. Стан ко вић, Ни ко ла Па шић и Хр ва ти (1918–1923), Бе о град 1995, 20, 34, 37–39; 
Љу бо драг Ди мић, Ср би и Ју го сла ви ја, Про стор, дру штво, по ли ти ка, По глед с кра ја ве-
ка, 116–117. 
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– ис ка за ло се са мно го ма ње по ли тич ке во ље и му дро сти ка да је тра же но да се 
ста ње у др жа ви вра ти на 1918. као по ла зну тач ку уз прет њу бор бе за пре у ре ђе-
ње др жа ве. Уки да ње пар ла мен та ри зма про шло је без по чет ног хр ват ског от по ра 
због ве ро ва ња да се око хр ват ских ин те ре са мо же до го во ри ти са вла да ром без 
упли ва срп ске по ли тич ке сце не. Осло нац Дво ра на вој ску и по ли ти ча ре под кон-
тро лом кру не, уз ри ги дан др жав ни апа рат и по др шку круп ног ка пи та ла, био је 
пред у слов за не у спе шно пре на гла ша ва ње на ци о нал не ни ве ла ци је у ду ху иде је 
ју го сло вен ства. Цен тра ли за ци ја је до би ја ла на за ма ху, а по ли ти ча ри и ко му ни-
сти ко ји су има ли сна гу да пру же от пор из ло же ни су ре пре си ја ма и хап ше њу. 
Упр кос при ча ма о срп ској хе ге мо ни ји, оста је чи ње ни ца да су срп ска на ци о нал-
на свест и иден ти тет би ла јед на ко по ти сну ти као хр ват ска и сло ве нач ка, али су 
на ви ке да се на вла да ју ћу но мен кла ту ру гле да као на про из вод срп ске на ци је и 
да ље во ди ле су ко бу хр ват ских и сло ве нач ких се па ра ти за ма са срп ским про јек-
том ју го сло вен ске др жа ве. Про је кат је пре тр пео озби љан уда рац чи ње ни цом 
да пре се ца њем по ли тич ког жи во та ни је ста вље на тач ка на раз ми ри це и зах те ве 
ко ји су во ди ли по ли тич ком пре у ре ђе њу др жав ног про сто ра. При ти сак на ис по-
ља ва ње хр ват ског и сло ве нач ког на ци о нал ног иден ти те та дао је за ма ха мр жњи 
пре ма срп ству и ју го сло вен ству, а срп ско по и сто ве ћи ва ње са др жа вом сма тра но 
је до ка зом на род не хе ге мо ни је. Од би ја ње да се раз ми шља о ту ђим ин те ре си ма 
би ло је пра ће но не спо соб но шћу за по сти за ње ком про ми са.21 

Про ме на по ли тич ког кур са под вла дом Ми ла на Сто ја ди но ви ћа зна чи ла је 
ма ње агре сив но на сто ја ње да се Хр ва ти, по што су Сло вен ци и му сли ма ни ушли 
у вла ду, на те ра ју на по пу шта ње у за ме ну за ми ни стар ске ман да те. У исто вре ме, 
Хр ва ти су тра же ћи са ве зни ке ин си сти ра ли на одва ја њу Вој во ди не од Ср би је у 
иде о ло шком, по ли тич ком и еко ном ском сми слу, пру жа ју ћи по др шку иде ји вој во-
ђан ске ауто но ми је и по ве зу ју ћи се са цр но гор ским и ма ке дон ским се па ра ти сти ма. 
Дру ги део те по ли ти ке од но сио се на по ку шај ства ра ња што ве ћег раз до ра ме ђу 
срп ским по ли тич ким стран ка ма ка ко не би до шло до чвр сте срп ске по ли ти ке 
као ре ак ци је на хр ват ске зах те ве. У су шти ни, Хр ва ти су же ле ли двој ну др жа ву 
по угле ду на Аустро-Угар ску чи је би уну тра шње гра ни це би ле на Дри ни, Са ви 
и Ду на ву. Би ли су спрем ни и на из два ја ње из Ју го сла ви је уко ли ко њи хо ви по ли-
тич ки и на ци о нал ни ци ље ви не би би ли ис по што ва ни. Срп ске по ли тич ке сна ге, 
оку пље не у Удру же ној опо зи ци ји, осим су прот ста вља ња вла ди ној по ли ти ци ни-
су има ле мно го то га за јед нич ког, а њи хо ва др жа во твор ност чи ни ла је те шким 
и не из ве сним би ло ка кво спо ра зу ме ва ње са Хр ва ти ма. Тих го ди на отво ре но се 
при ча ло о хр ват ском бој ко ту др жа ве. Иде ју фе де рал не ре ор га ни за ци је др жа ве 
по др жа ва ли су ко му ни сти и ауто но ма шки вој во ђан ски фронт. Спо ра зум Цвет ко-
вић–Ма чек 1939. био је у зна ку пре у ре ђе ња др жа ве ства ра њем Ба но ви не Хр ват ске 
као по себ не те ри то ри јал не це ли не. Ње не гра ни це ни су би ле утвр ђе не, а у ру ка ма 
хр ват ских по ли ти ча ра на шли су се број ни ре со ри ко ји ма су мо гли да упра вља ју: 

21 Љу бо драг Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, књ. III, Ср би ја у Ју го сла ви ји, 115, 119, 
121, 133, 139, 142, 153, 157, 160, 167–168, 169, 173, 191–192; Mi ra Ra do je vić, Udru že na 
opo zi ci ja 1935–1939, Be o grad 1994, 128–140, 151–164, 185–187, 197–200. 
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од по љо при вре де пре ко тр го ви не, со ци јал не и здрав стве не по ли ти ке, гра ђе ви на, 
фи зич ког вас пи та ња, руд ни ка, про свет не и уну тра шње по ли ти ке. Спо ра зум је био 
не до вр шен у обла сти фи нан си ја, а управ ну власт кра ља на те ри то ри ји ба но ви не 
вр шио је бан са од го вор но шћу вла да ру и хр ват ском Са бо ру. Као ре зул тат до го-
во ра, Хр ва ти су до би ли ми ни стар ске и пот пред сед нич ке функ ци је у вла ди. Та ко 
је отво ре но и срп ско пи та ње у Ју го сла ви ји, а до га ђа ји из Дру гог свет ског ра та и 
ства ра ње НДХ по ка за ће ко ли ко су Хр ва ти би ли спрем ни да ис по шту ју др жа ву у 
ко јој су до би ли мак си мал не по ли тич ке и те ри то ри јал не бе не фи ци је.22 

Ма ке дон ско ис ку ство са Ју го сла ви јом из ме ђу свет ских ра то ва по чи ва ло 
је на на ци о нал ној и по ли тич кој ми ми кри ји. За блу де срп ске ет но гра фи је, ко ја је 
ма ке дон ским Сло ве ни ма при пи си ва ла срп ски ка рак тер или је на зи ва ла аморф-
ном ма сом без на ци о нал ног иден ти те та, до но си ле су ју го сло вен ској др жа ви ба-
ласт уве ре ња да је Мо рав ско-вар дар ска до ли на је ди на ге о стра те шка фор ма ци ја 
у ко јој је др жав ни жи вот на Бал ка ну мо гућ на со лид ним осно ва ма. Стал но се 
го во ри ло да је Ју жна Ср би ја на ци о нал но је згро срп ског на ро да, иако је 76,3% се-
о ског ста нов ни штва у Ма ке до ни ји по се до ва ло на ви ку по кор но сти пре ма тру па-
ма и др жа ва ма ко је су њом вла да ле. Че сте про ме не стра на ка на вла сти и њи хо ви 
ме ђу соб ни до го во ри око пи та ња ко тре ба да др жи ре сор ми ни стра уну тра шњих 
по сло ва спре ча ва ли су ста би ли за ци ју при ли ка у овом де лу зе мље. Жи ве ло се у 
ат мос фе ри стал ног на си ља чи нов ни штва са јед не, ору жа них ко мит ских гру па 
са дру ге и по ли циј ских од ре да жан дар ме ри је са тре ће стра не. Чи нов ни ци по сла-
ти да спро во де др жав ну по ли ти ку ни су би ли на ви си ни за дат ка јер су упа да ли у 
мре жу са мо во ље ре пре си је и ко руп ци је, а на по ри по сла ни ка На род не скуп шти-
не да ути чу на по бољ ша ње си ту а ци је ни су да ва ли ре зул та те. По ли ти ка др жа ве 
би ла је у зна ку на гла ша ва ња ра њи во сти Ју жне Ср би је у под руч ји ма про па ган де 
и по ли тич ких ути ца ја. Не га тив на се лек ци ја управ ног апа ра та ство ри ла је пси хо-
зу у ко јој су по ли циј ске сна ге има ле нај ве ћи ауто ри тет.23 

По ли тич ке ели те, под ути ца јем пар тиј ских и иде о ло шких тр ве ња, бор-
бе за ути цај ван пар ла мен тар них и пар ла мен тар них но си ла ца мо ћи, из бор ног 
те ро ри зма по ли ци је и па ра вој них струк ту ра, пре те ра но че стих про ме на вла да и 
оку пи ра не чу ва њем по сла нич ких ман да та, ни су по се до ва ле ве ли ку свест о др-
жав ним ин те ре си ма, али ни о ин те ре си ма на ро да ко ји су жи ве ли у Ју го сла ви ји. 
Еле мен тар на кул ту ра од но са пре ма по ли тич ким опо нен ти ма у Скуп шти ни го то-
во да ни је по сто ја ла. Ат мос фе ра же сто ких об ра чу на кул ми ни ра ла је вер бал ним 
и фи зич ким об ра чу ни ма, а ка сни је и атен та ти ма. Ни ска по ли тич ка кул ту ра ју го-
сло вен ских гра ђа на ути ца ла је на ве зи ва ње гла сач ког те ла за ли де ре стра на ка, 
ко ји уну тар срп ског ет нич ког про сто ра ни су ус пе ли да оку пе на род не ма се око 
на ци о нал них и за јед нич ких по ли тич ких ци ље ва, што је ус пе ло Хр ва ти ма ко ји 
су се пре тво ри ли од кри ти ча ра др жав ног уре ђе ња у кри ти ча ре по сто ја ња Ју го-
сла ви је. Њи хо во ис ку ство фе де ра ли зма и ауто но ми ја од ба че но је из не по ве ре ња 
пре ма де цен тра ли за ци ји као си сте му вред но сти на сле ђе ном из аустро у гар ског 

22 Isto.
23 Vla dan Jo va no vić, Ju go slo ven ska dr ža va i Ju žna Sr bi ja 1918–1929, Ma ke do ni ja, San džak, 

Ko so vo i Me to hi ja u Kra lje vi ni SHS, 47, 65, 72–73, 80, 104.
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вре ме на вла сти над ју го сло вен ским те ри то ри ја ма, а ње ни за го вор ни ци про гла-
ше ни су не при ја те љи ма др жа ве. По ли тич ко-пар тиј ске ком би на ци је нео че ки ва-
них и не прин ци пи јел них ко а ли ци ја при кри ва ле су ма њак ре ал но сти про гра ма 
не ких стра на ка и укуп ну не спо соб ност по ли тич ких ели та да се у про гра ми ма 
и по ли тич кој прак си усме ре пре ма ре ша ва њи ма со ци јал но-еко ном ских пи та ња. 
По усво је ним прин ци пи ма Ви дов дан ског уста ва из 1921, краљ ни је имао оба ве зу 
да по шту је из бор ну во љу би ра ча при ли ком фор ми ра ња вла де, а са зи ва ње и рас-
пу шта ње пар ла мен та за ви си ло је од ње го ве во ље. Ре со ри вој ске, ино стра них и 
уну тра шњих по сло ва би ли су у ру ка ма вла да ра то ком ни за го ди на. Двор се увек 
по ста вљао као над мо ћан фак тор иг но ри шу ћи прин ци пе де мо кра ти је.24 

Ка мен спо ти ца ња би ло је и ре ли ги о зно ис ку ство, не тр пе љи во пре ма дру-
гим ве ра ма и оп те ре ћу ју ће за мул ти кон фе си о нал но дру штво у на ста ја њу. Пред 
Дру ги свет ски рат про це њи ва ло се да је од 15.781.000 др жа вља на Ју го сла ви је 
8 ми ли о на би ло пра во слав не ве ро и спо ве сти, 5 ми ли о на ка то лич ке и 1.750.000 
му сли ман ских вер ни ка. Дру ге ве ре би ле су за сту пље не у ма лом про цен ту.25 Мул-
ти кон фе си о нал ност, не ра до при зна ва на мул ти ет нич ност, уз из ра же ни про стор-
но огра ни ча ва ју ћи ка рак тер ути ца ја ве ћи не по ли тич ких стра на ка, ства ра ли су 
од брам бе ну на ви ку др жав них вла сти да не тр пе по де ље не ло јал но сти из ме ђу 
др жа ве и по ли ти ке услед стра ха од ствар них или за ми шље них се па ра ти за ма. 
На сил на сме на вла сти би ла је оп се си ја по ли тич ких вр хо ва од ко је су стра хо ва ли 
или ко јој су се на да ли љу ди ра зних по ли тич ких усме ре ња још од 1920. го ди не. 
Оче ки ва ња со ци јал них или на ци о нал них ре во лу ци ја ни су би ла ис пу ње на, али су 
до при но си ла па то ло ги ји стра нач ких, на ци о нал них, вер ских и по ли тич ких су ко-
ба раз ли чи тих ин тен зи те та. Јед на од по сле ди ца оства ре них про ју го сло вен ских 
ци ље ва би ла је што се за шти та срп ских на ци о нал них ин те ре са ду го вре ме на 
чи ни ла не по треб ном.26 Ба ри је ре не по ве ре ња и од су ства по зна ва ња раз ли чи тих 
мен та ли те та и ци ви ли за циј ски су ко би у сва ко днев ном жи во ту ме шо ви тих сре-
ди на, би ле су по ли го ни за ис по ља ва ње ра зних об ли ка не тр пе љи во сти ко је су 
под ри ва ле иде о ло ги ју ју го сло вен ства и са му др жа ву.

Дру штве не гру пе и сло је ви

Со ци јал на ис ку ства срп ског дру штва би ла су оп те ре ће на рас па дом тра-
ди ци о нал них вред но сти. По ро дич не за дру ге и про ши ре на се о ска по ро ди це су 
не ста ја ле, а су коб ге не ра ци ја до при но сио је по ја ви дру штве ног ин ди ви ду а ли зма. 
Еман ци па ци ја же не сма њи ва ла је број ност по ро ди це, а број раз ве де них бра ко-

24 Упо ре ди ти: Љу бо драг Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, књ. III, Ср би ја у Ју го сла-
ви ји; Đor đe Stan ko vić, Ni ko la Pa šić, sa ve zni ci i stva ra nje Ju go sla vi je; Bran ko Pe tra no vić, 
Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, knj. I; Mi ra Ra do je vić, Udru že na opo zi ci ja 1935–1939. 

25 Ми ха и ло Ра до ва но вић, Ју го сла ви ја, ге о граф ско-ста ти стич ка и ет но граф ска сту ди ја 
о бро ју Ср ба и Хр ва та, Срп ски књи жев ни гла сник, књ. LVI II, бр. 6, 16. но вем бар 1939, 
350–355.

26 Дра го љуб Јо ва но вић, По ли тич ке успо ме не, За но си, књ. 1, Бе о град 1997, 149–151; Mi lan 
Sto ja di no vić, Ni rat ni pakt, Ju go sla vi ja iz me đu dva ra ta, Ri je ka 1970, 162; Љу бо драг Ди мић, 
Ср би и Ју го сла ви ја, Про стор, дру штво, по ли ти ка, По глед с кра ја ве ка, 36.
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ва био је у по ра сту. Не ква ли фи ко ва не рад ни це, упр кос стиг ма ти за ци ји не у да тих 
мај ки, ра ђа ле су 40% ван брач не де це.27 

Струк ту ра за ни ма ња ста нов ни штва по ка зу је за што је дру штво би ло на-
кло ње но тра ди ци о нал ним вред но сти ма. Не што ви ше од два ми ли о на љу ди 1921. 
го ди не жи ве ло је у гра до ви ма, а пре ко де вет ми ли о на на се лу. Пре о ста ле кла се и 
за ни ма ња ба ви ле су се ин ду стри јом и за на ти ма (9,91% то ком 1921. од но сно 11% 
у 1931), тр го ви ном, кре ди ти ма и са о бра ћа јем (4,35% то ком 1921. од но сно 4,85% 
у 1931). Још ма њи про це нат ста нов ни штва ра дио је у јав ном сек то ру, сло бод ним 
за ни ма њи ма и вој сци (3,80% то ком 1921. од но сно 4,08% у 1931) а оста ле про фе-
си је би ле су у по во ју (3,07% то ком 1921. од но сно 3,49% у 1931. го ди ни).28

Се ља штво но ве др жа ве има ло је низ сва ко днев них бри га ве за них за свој 
оп ста нак. Про стор око се о ских за јед ни ца био је у функ ци ји ис ко ри шћа ва ња зе-
мљи шта до пот пу ног ис цр пљи ва ња тла. Хро но ло шки ме ре но, у тех но ло ги ји и 
жи вот ним на ви ка ма, обра зо ва њу и хи ги је ни, за о ста ја ло се чи тав век за мо дер ним 
др жа ва ма. Нов ча на и на ту рал на при вре да, фе у дал не струк ту ре и за ме ци мо дер ног 
ка пи та ли зма про жи ма ли су се ства ра ју ћи екс трем не кон тра сте. Се ло се те шко 
отва ра ло пре ма но вим ис ку стви ма. Иако је Пр ви свет ски рат из вр шио сна жан 
про стор ни ути цај на срп ско ста нов ни штво и вој ску од во де ћи је дан део њих из-
ван гра ни ца Ср би је у из бе гли штво и на Со лун ски фронт, оста је чи ње ни ца да је 
са мо 7,6% љу ди у Ју го сла ви ји по зна ва ло дру ге кра је ве и љу де за ко је ни су би ли 
ве за ни ро ђе њем. У пе ри о ду од 23 го ди не, са мо је око ми ли он љу ди кре ну ло из 
се ла ка ур ба ним сре ди на ма. Би ло је то дру штво спо рих тран зи ци о них кре та ња. 
Ма ли по се ди зе мље, по што је 67% до ма ћин ста ва др жа ве има ло ма ње од 5 ха, 
ства ра ли су сли ку оскуд ног жи во та и си ро ма штва. Ср би ја је би ла при мер аграр-
ног дру штва, јер је по по пи су из 1921. го ди не 85,71% ста нов ни штва жи ве ло у 
се ли ма. У том де лу зе мље три го ди не по сле за вр шет ка Пр вог свет ског ра та још 
ни је био ус по ста вљен ра ни ји од нос ур ба ног и ру рал ног ста нов ни штва, јер је гра-
ђа на би ло 6,26% ма ње у од но су на пред рат но вре ме. Од укуп но 2.424.006 гра ђа-
на у Ју го сла ви ји њих 1.193.414 жи ве ло је у Ср би ји. У пр вој де це ни ји жи во та у 
Ју го сла ви ји број сит них се о ских по се да у срп ским кра је ви ма по ве ћа вао се бр зим 
тем пом. У Се вер ној Ср би ји 1931. го ди на по пи са но је 20,47% ви ше до ма ћин ста ва 
не го де це ни ју ра ни је, а то је био по ка за тељ успо ре ног раз во ја гра до ва. Про се чан 
по сед у Ср би ји био је 5,43 ха, што зна чи да је био ве ћи од оста лог де ла Ју го сла-
ви је где је из но сио 5,32 ха. Ти по се ди ни су би ли про фи та бил ни. Па три јар хал ни 
па ра ме три дру штве них вред но сти оме та ли су со ци јал ни раз вој. У Ср би ји је са-
мо 46,39% ста нов ни штва 1931. го ди не оства ри ва ло за ра ду, док је тај про це нат за 
оста так зе мље из но сио 48,80%. Број за по сле них же на у Ср би ји био је 32,48%, а 
у дру гим кра је ви ма др жа ве из но сио је 33,98%. Док је број над ни ча ра и слу гу у 
др жа ви из но сио 11,23% за по сле них, њи хов број у Ср би ји са 3,47% био је да ле ко 
ни жи од про сеч ног. За то је рад чла но ва се о ске по ро ди це био пред у слов за пре жи-

27 Ми лан Ри сто вић (прир.), При ват ни жи вот код Ср ба у два де се том ве ку, Бе о град 2007, 
9, 108–109, 114. 

28 Lju bo drag Di mić, So ci jal no-eko nom ska osno va ju go slo ven skog se la i kul tu ra ži vlje nja 1918–
1941, Voj no i sto rij ski gla snik, br. 3, Be o grad 1991, 109–148.
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вља ва ње. Ви сок ни во по тро шње се ме на то ком руч не се тве тра жио је од ри ца ња 
од ра ци о нал не ис хра не. У аграр ној про из вод њи ђу бри во се не знат но ко ри сти ло, 
па и при нос од 11 ме трич ких цен ти по хек та ру био ни жи од ве ћи не раз ви је них 
европ ских др жа ва. По сле ди це тех но ло шког за о ста ја ња би ла су пре суд не за 4,5 
ми ли о на ју го сло вен ских ста нов ни ка ко ји су се су о ча ва ли са не до стат ком хра не 
и аграр ном пре на се ље но шћу. Од су ство ве ћих со ци јал них тен зи ја у ру рал ном 
под руч ју пла ће но је си ро ма штвом нај број ни је по пу ла ци је.29

Сва ко днев ни жи вот на се лу ни је мо гао да бу де ква ли те тан. Оску де ва ло 
се у ру бљу, оде ћи, обу ћи, хи ги јен ским сред стви ма и ле ко ви ма. Ту бер ку ло за, ле-
пра, си фи лис и дру ге за ра зне бо ле сти от кри ва ле су сли ку не до вољ не здрав стве не 
про све ће но сти у усло ви ма ка да је ма ли број ле ка ра мо гао да пру жи по моћ или 
пре вен тив но де лу је на ши ре њу све сти о здрав стве ној за шти ти. За то је су је вер је 
на род них пред ста ва о ле че њу пре те жно до при но си ло по ве ћа њу смрт но сти и од 
оних бо ле сти ко је су се мо гле ле чи ти.30 За себ ни кре ве ти и со бе за по је дин це би-
ле су рет кост и у гра до ви ма, па је су жи вот бо ле сни ка са здра вим осо ба ма до при-
но сио опа да њу здра вља ње го ве око ли не.31 Про бле ми ста но ва ња по ка зи ва ли су 
мно го стра на ис ку ства жи вље ња у за тво ре ним про сто ри ма. Зе му ни це, ко ли бе од 
тра ва и гли не, ка ме не ку ће и са вре ме ни ма те ри ја ли за зи да ње упо ре до су оп сто-
ја ва ли на ју го сло вен ском тлу. Мо де ран на чин по ди за ња стам бе них је ди ни ца био 
је у кон тра сту са од су ством хи ги јен ских на ви ка љу ди.32 Жи ве ло се без оп штих 
на че ла и сре ђе них ре ше ња ко ја би укло ни ла ефек те ци ви ли за циј ских, кул тур них 
и ре ли гиј ских не рав но мер но сти и омо гу ћи ла јед но о бра зно при сту па ње про бле му 
ста но ва ња.33 Основ ни про бле ми се ља штва кроз це лу исто ри ју Кра ље ви не оста-
ли су не из ме ње ни. Ни ска це на по љо при вред них про из во да ути ца ла је на ма лу 
ку пов ну моћ ин ду стриј ских ар ти ка ла, спре ча ва ју ћи љу де на иви ци ег зи стен ци је 
да ре дов но из ми ру ју по ре ске на ме те. Се ло се у на по ру пре жи вља ва ња мо ра ло 
за ду жи ва ти, па је от пла та ду го ва по ста ја ла го ру ћи про блем др жав не по ли ти ке. 
У исто вре ме ве ли ки део др жав ног бу џе та од ла зио је на пла те чи нов ни штва, а 
не на су зби ја ње по сле ди ца агро тех нич ке за о ста ло сти и по ве ћа ње про из вод ње. 
Скло ност ко руп ци о на шким афе ра ма и на ви ка под ми ћи ва ња ра ши ре на у струк-
ту ра ма мо ћи не по вољ но је ути ца ла на озбиљ ност са ко јом су се вла сти ба ви ле 
основ ним еко ном ским пи та њи ма бит ним за раз вој.34 

29 Isto; Љу бо драг Ди мић, Ср би и Ју го сла ви ја, Про стор, дру штво, по ли ти ка, По глед с кра ја 
ве ка, 57–59, 69–70, 75; Мом чи ло Исић, Со ци јал на и аграр на струк ту ра Ср би је у Кра ље-
ви ни Ју го сла ви ји, Бе о град 1999, 9, 11, 13, 175. 

30 Ве ра С. Ер лих, Ју го сла вен ска по ро ди ца у тран сфор ма ци ји, Сту ди ја у три сто ти не се-
ла, 295; Екс по зе ми ни стра со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља Ива на Пу це ља пред 
На род ном скуп шти ном, Рад нич ка за шти та, год. XIV, бр. V, 7. мај 1932. 201–206. 

31 Slo bo dan Vi da ko vić, Bor ba pro tiv tu ber ku lo ze u Be o gra du, Be o grad ske op štin ske no vi ne 
(BON), br. 6, 11. maj 1929, 28.

32 Bra ni mir Ma leš, Zdra vlje na še ga se la, Na rod na od bra na, br. 14, god. III, 1. april 1928, 236.
33 Lju bo drag Di mić, So ci jal no-eko nom ska osno va ju go slo ven skog se la i kul tu ra ži vlje nja 1918–

1941, Voj no i sto rij ski gla snik, br. 3, Be o grad 1991, 121–127; Sre ten Vu ko sa vlje vić, Isto ri ja 
se ljač kog dru štva, knj. II, Be o grad 1965, 150–171. 

34 Љу бо драг Ди мић, Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 1918–1941, књ. I, 139. 



38 Љубомир Петровић Историја 20. века, 2/2008

По ли ти зо ва на и по на ци о нал ном кљу чу ство ре на свест о ели та ма по сте-
пе но је ра сла у ју го сло вен ским сре ди на ма. Пу бли ка ци ја Ко је ко у Ју го сла ви ји 
оста ви ла је за ни мљи ве тра го ве о дру штву и вре ме ну у ко ме се жи ве ло. Ме ђу 
ста нов ни штвом то ком 1928. го ди не на ла зи ла су се 2.044 по је дин ца за ко је се 
сма тра ло да при па да ју ути цај ним сло је ви ма др жа ве и дру штва. Сли ка јав них 
рад ни ка ни је би ла не у трал на. Но си ла је уко ди ра ну по ли тич ку и со ци јал ну по-
ру ку кул тур не су пре ма ци је Хр ва та и у ствар но сти не по сто је ћег пре о вла ђи ва ња 
гер ман ских над фран цу ским кул тур ним кру го ви ма. При мет но је да су по сто ја ле 
при кри ве не фор ме дис кри ми на ци је срп ског на ро да. Док се хр ват ским пи сци ма 
у би о гра фи ја ма уред но ре ги стро вао по да так да су чла но ви дру штва хр ват ских 
књи жев ни ка, до тле се из би о гра фи ја срп ских пи са ца стал но из о ста вљао по да так 
о еснаф ском удру жи ва њу и та ко се ства рао ути сак о њи хо вој кул тур ној сла бо сти. 
Тен ден ци ја при кри ва ња оп штих би о граф ских по да та ка на род них по сла ни ка и 
по зна тих по ли тич ких лич но сти ука зу је на хте ње при кри ва ња ин те лек ту ал ног и 
мо рал ног жи во та осо ба, ко је ни су од го ва ра ле уоби ча је ним пред ста ва ма о на род-
ним пред став ни ци ма, већ су на сво је функ ци је до спе ва ле за хва љу ју ћи по слу шно-
сти пре ма во ђа ма и пар тиј ским но мен кла ту ра ма. Дру штве ни за бо рав, на ме њен 
по је динцима који су се усуђивали да пркосе структурама моћи у свим епохама, 
преокретао се у значењу прикривањем приватног живо та и не до лич но сти јав-
них лич но сти у по ли ти ци. Жи во пи сне би о гра фи је рет ких по ли ти ча ра ко ји су се 
усу ди ли да их об ја ве кул ми ни ра ле су не ве ро ват ним по да ци ма Фе ра та бе га Дра-
ге, ко ји се сма трао аустриј ским чо ве ком и у то ку Пр вог свет ског ра та оба вљао 
ду жност пред сед ни ка оп шти не Ко сов ска Ми тро ви ца. Про гла шен од мет ни ком 
на кра ју ра та, са за твор ским ста жом од три го ди не, на шао се у збир ци чу ве них 
лич но сти Ју го сла ви је, по себ но ис ти чу ћи да му је за ни ма ње рен ти јер иако је био 
во ђа Џе ми је та, стран ке ко ја је оку пља ла му сли ма не из Ју жне Ср би је. Био је оп-
ту жен за уби ство 18 Ср ба у то ку ра та и по ку шај уби ства ви ше њих, та ко ђе и за 
ута ју др жав них сред ста ва и бор бу про тив срп ске вој ске. По ред не сум њи вих до-
ка за за бе ле же них фо то гра фи ја ма суд је од ла гао су ђе ње не ко ли ко го ди на да би 
га 1926. осу ди ли на 20 го ди на ро би је. Осло бо ђен је на осно ву по ли тич ког до го-
во ра.35 Ме ђу ку ри о зи те те про сто ра и вре ме на тре ба убро ја ти и моћ Гли ше Еле-
зо ви ћа у про свет ним кру го ви ма. Био је на чел ник Оде ље ња за основ ну на ста ву 
Ми ни стар ства про све те, без уни вер зи тет ског обра зо ва ња, са по ха ђа њем гим на-
зи ја у Со лу ну и Ца ри гра ду. То га ни је оме ло да бу де про фе сор у ви ше гим на зи ја 
на ју гу Ср би је и упра ви тељ учи тељ ске шко ле у Ско пљу.36 Све те лич но сти би ле 
су део гло ма зног би ро кра ти зо ва ног си сте ма упра вља ња др жа вом. 

Би ро кра ти ја др жа ве би ла је у по ра сту, упр кос свет ској и ју го сло вен ској 
еко ном ској кри зи. Ме ђу др жав ним чи нов ни ци ма то ком 1930/31. го ди не на ла зи-
ло се 139.518 љу ди, што је би ло за 10.639 осо ба ви ше у по ре ђе њу са 1929/1930. 
го ди ном. Де ли ли су се на ми ни стре, за тим на чи нов ни ке I, II и III ка те го ри је, 

35 О Фе ра ту Дра ги ви де ти: Ko je ko u Ju go sla vi ji, Be o grad–Za greb 1928, 34; Vla dan Jo va no vić, 
Ju go slo ven ska dr ža va i Ju žna Sr bi ja 1918–1929, Ma ke do ni ja, San džak, Ko so vo i Me to hi ja u 
Kra lje vi ni SHS, 107–108. 

36 Би о гра фи ју Гли ше Еле зо ви ћа ви де ти у: Ko je ko u Ju go sla vi ji, 33. 
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зва нич ни ке, днев ни ча ре, слу жи те ље и оста ле. Пре о вла да ва ло је чи нов ни штво II 
ка те го ри је са 37.337 за по сле них 1929/30. го ди не, од но сно 39.129 то ком 1930/31. 
го ди не. Са мо за пла те свих чи нов ни ка 1931. из два ја ло се 1.707.256.310 ди на ра 
из бу џе та. Пред крај ме ђу рат ног пе ри о да би ло је око 300.000 чи нов ни ка, од че-
га тре ћи на у слу жби др жа ве. Уни вер зи те те је сва ке го ди не за вр ша ва ло 1.500 
љу ди, од ко јих мно ги ни су мо гли на ћи аде кват ну др жав ну слу жбу. За ко ни су 
пред ви ђа ли по ли тич ку не у трал ност и еко ном ску за ви сност др жав них чи нов ни-
ка од по сло дав ца, са из у зет ком ле ка ра ко ји су др жав ни по сао мо гли до пу ња ва ти 
при ват ном прак сом. Стал ност у слу жби би ла је рет ка, а чак је и при ват ни жи вот 
мо гао би ти раз лог за гу бље ње по сла. Че сте про ме не ме ста бо рав ка и пре ме шта-
ња, по на гра ди или по ка зни, ни су од го ва ра ли при ват ном жи во ту, ни ти ства ра њу 
чвр стих со ци јал них ве за. По ли тич ки об ра чу ни до во ди ли су до пре ме шта ња „по 
по тре би слу жбе“ ви ше хи ља да чи нов ни ка због при пад но сти ри вал ским стран ка-
ма. По ли тич ка по доб ност би ла је по сле ди ца уве ре ња да су чи нов ни ци ду жни да 
слу же вла сти, док се о слу жби др жа ви ни је мно го раз ми шља ло. Ме ђу др жав ним 
чи нов ни ци ма на шла се ве ћи на (64,5%) пи са ца и пу бли ци ста Кра ље ви не, од че га 
25% у про свет ним де лат но сти ма. Чи нов ни штво за по сле но у при ват ном сек то ру 
има ло је сра змер но ни зак стан дард. Го во ри ло се да је осо бље за по сле но у бан-
ка ма има ло ни ске пла те, па за то и не чу ди што су за ра де чи нов ни ка у тр го ви ни 
и ин ду стри ји би ле за све га не ко ли ко сто ти на ди на ра ви ше од рад нич ких пла та. 
Про сек је био 1.500 ди на ра ме сеч но, а тр го вач ки по моћ ни ци мо гли су ра чу на ти 
на бед на при ма ња ко ја ни су мо гла до сти ћи ни пла ту ква ли фи ко ва ног рад ни ка. 
За јед нич ко ис ку ство рад ни ци ма и при ват ном чи нов ни штву био је по ку шај по сло-
да ва ца да обе ма ка те го ри ја ма за по сле них рад но вре ме бу де из ме ђу 8 и 12 ча со ва 
днев но, док су тр го вач ки по моћ ни ци мо ра ли да ра де и до 15 ча со ва на дан.37 

Кул тур на ели та је нај ве ћим де лом би ла еко ном ски за ви сна од др жав них 
при ма ња. Ства ра лач ку ин те ли ген ци ју ко јој су умет но сти или адво ка ту ра би ле 
је ди ни из вор сред ста ва за жи вот, под ве де ну под офи ци јел ну ста ти стич ку ка те го-
ри ју „сло бод них ин те лек ту ал них про фе си ја“, 1931. го ди не ни је чи ни ло ви ше од 
0,2% или 12.057 љу ди. Број књи жев ни ка ме ђу њи ма ни је био ве ћи од 4–5%. Око 
76,2% ли ков них ства ра ла ца ра ди ло је у про све ти, док су пре о ста ли би ли струч ни 
са рад ни ци ра зних др жав них и кул тур них ин сти ту ци ја. Ма ње од 10% му зи ча ра и 
ком по зи то ра за ра ђи ва ло је из ван др жав ног чи нов нич ког апа ра та. Ста тус дру гих 
ин те лек ту а ла ца ути цао је и на ег зи стен ци ју по зо ри шних умет ни ка. Од 1918. го-
ди не за сни ва ли су при вре ме не рад не од но се, у функ ци ји пред ста ва. То ком дру ге 
де це ни је ју го сло вен ске др жа ве, по пу лар ни умет ни ци из бо ри ли су се за чи нов-
нич ки ста тус, ма да су та ква ре ше ња иза зи ва ла ре волт по зо ри шних љу ди ко ји су 
сма тра ли да ће се та ква по ли ти ка не га тив но од ра зи ти на умет нич ке до ме те.38 

37 Kra lje vi na Ju go sla vi ja, Sta ti stič ki go di šnjak, knj. II, 452–453; Mi lo sav Ja ni ći je vić, Stva ra lač-
ka in te li gen ci ja me đu rat ne Ju go sla vi je, Be o grad 1984, 32–45; Rad nič ka pi ta nja u Sr bi ji, Iz ve-
štaj Be o grad ske rad nič ke ko mo re za go di ne 1932–1936, Be o grad 1938, 116; Ми лан Ри сто вић 
(прир.), При ват ни жи вот код Ср ба у два де се том ве ку, Бе о град 2007, 479–504. 

38 De fi  ni tiv ni re zul ta ti po pi sa sta nov ni štva od 31. mar ta 1931. go di ne, knj. IV, Sa ra je vo 1940, 
2–23; Mi lo sav Ja ni ći je vić, Stva ra lač ka in te li gen ci ja me đu rat ne Ju go sla vi je, 27, 37–38. 
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Јед на од по сле ди ца опо рав ка еко но ми је по сле рат них ра за ра ња би ло је 
по ве ћа ње ин ду стриј ских ка па ци те та и бро ја пред у зе ћа, у че му су за пад ни де ло-
ви др жа ве сте кли пред ност над Ср би јом. За пет го ди на од ства ра ња др жа ве Сло-
вен ци и Хр ва ти ство ри ли су 47%, од но сно 37%, свих ин ду стриј ских пред у зе ћа 
ме ђу рат не Ју го сла ви је. То ком 1923. го ди не у си сте му оси гу ра ња на шло се 44.379 
ру да ра, 65.000 рад ни ка у сек то ру са о бра ћа ја, а 469.206 осо ба би ло је у функ ци ји 
рад ни ка или слу жбе ни ка дру гих про фи ла. Број со ци јал но оси гу ра них осо ба мо-
же по слу жи ти као ин ди ка тор раз во ја ове со ци јал не гру пе. Пре ко 400.000 љу ди 
ра ди ло је то ком 1923. го ди не, а 16 го ди на ка сни је 1939. тај број по ве ћао се на 
728.494 осо бе. У истом пе ри о ду по рас тао је број за по сле них же на, са 85.223 на 
195.925 оси гу ра ни ца.39 Око 10–11% ста нов ни штва жи ве ло је од ин ду стриј ске про-
из вод ње. На под руч ју Ср би је 6,85% ста нов ни штва, по по пи су из 1931. го ди не, 
при па да ло је ка те го ри ји рад ни ка у ин ду стри ји, за нат ству и ру дар ству. Укуп но 
рад нич ко те ло Ср би је об у хва та ло је пре ко 100.000 рад ни ка од 937.311 рад но ак-
тив них ста нов ни ка у гру пи у ко јој су се на ла зи ли и за куп ци, са мо стал ни чи нов-
ни ци, слу жбе ни ци, над ни ча ри, слу ге, ше гр ти и чла но ви по ро ди це ко ји су има ли 
по моћ ну рад ну уло гу у по слу. Из ме ђу 1910. и 1928. го ди не Ср би ја је до би ла пет 
пу та ве ћу со ци јал ну гру пу рад ни ка, па је и број ин ду стриј ских рад ни ка по рас-
тао за пет пу та док се број за нат ских по ве ћао за три пу та. Би ли су за по сле ни у 
ни зу ин ду стриј ских гра на ко је су се де ли ле по тра ди ци о нал ним сек то ри ма: из-
ра да и об ра да тек сти ла, са о бра ћај, уго сти тељ ство и пре храм бе на про из вод ња, 
до би ја ње и пре ра да ко же, гра ђе ви нар ство, тр го ви на, об ра да ме та ла, ру дар ство и 
то пи о ни чар ство, до би ја ње и пре ра да др ве та, до би ја ње и пре ра да ка ме на, до би ја-
ње и пре ра да па пи ра, ти по гра фи је и ра зно. По ква ли фи ка ци ја ма 1928. го ди не у 
Ср би ји је би ло са мо 7% ви со ко ква ли фи ко ва них рад ни ка. Ве ћи на их је при па да-
ла ква ли фи ко ва ним рад ни ци ма ко ји су та да чи ни ли 51% свих за по сле них, док 
је 23% има ло зва ње по лу ква ли фи ко ва них, а 19% ни је има ло ква ли фи ка ци је. Њи-
хо ва ста ро сна струк ту ра све до чи да су је пре те жно чи ни ли мла ди љу ди: 39,7% 
има ло је до 29 го ди на, 25% од 30 до 39 го ди на, 21,2% из ме ђу 40–49, а са мо 14% 
има ло је из ме ђу 50–59 го ди на.40 

Вре ме дик та ту ре ин те грал ног ју го сло вен ства по кло пи ло се са еко ном-
ским про бле ми ма др жа ве и опа да њем стан дар да рад ни штва. Ма да је за кон ским 
нор ма ма пред ви ђе но да рад но вре ме тра је осам са ти, ни ска при ма ња при си ља-
ва ла су рад ни ке да пла те по ве ћа ва ју пре ко вре ме ним ра дом. У ве ли ким пред у зе-
ћи ма ра ди ло се са тен ден ци јом про ду же ња рад ног вре ме на на 10 са ти. У за нат-
ским ра ди о ни ца ма рад но вре ме је би ло два са та ду же не го у фа бри ка ма, али је 
из прак се од но са по сло дав ца и рад ни ка по сте пе но иш че зла нор ма пла ћа ња пре-
ко вре ме ног ра да иако је по за ко ну по сло да вац био ду жан да за тај рад ис пла ти 
за по сле ном су му за 50% ве ћу од нор мал не над ни це. Уста но ве рад нич ке за шти те 
из ме ђу 1929–1935. мно го хи ља да пу та ин тер ве ни са ле су да би за шти ти ли угро же-
на пра ва за по сле них. Ку ри о зи тет је да је ве о ма ма ли број ин тер вен ци ја као по вод 

39 Ма ри-Жа нин Ча лић, Со ци јал на исто ри ја Ср би је 1815–1941, 209, 218, 221. 
40 Mi lo sav Ja ni ći je vić, Stva ra lač ka in te li gen ci ja me đu rat ne Ju go sla vi je, 27, 31; Пе тар Ми ло са-

вље вић, По ло жај рад нич ке кла се Ср би је 1919–1929, 17, 19, 21, 22, 24.
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имао не хи ги јен ске усло ве у ра ди о ни ца ма, не срећ не слу ча је ве на ра ду или от пу-
шта ње са по сла због ре дук ци је рад них ме ста. Нај ве ћи број ин тер вен ци ја од но сио 
се на пре ко ра че ње рад ног вре ме на, на ви ке по сло да ва ца да не при зна ју рад нич ке 
по ве ре ни ке као ор га не за шти те, а мно го слу ча је ва од но си ло се на мо мен та лан 
не за ко нит пре кид рад ног од но са и на не ре дов ну ис пла ту за ра да. Штрај ко ви и 
об у ста ве ра да ни су се ви со ко ко ти ра ли на ле стви ци узро ка су ко ба по сло да ва ца 
и за по сле них. Свет ска еко ном ска кри за, ути чу ћи на Ју го сла ви ју, до ве ла је до по-
ве ћа ња бро ја за по сле них же на. Же не су би ле ма ње пла ће не за исти по сао та ко 
да је до ла зи ло до па да обез бе ђе не рад нич ке над ни це. То је ути ца ло и на сма ње-
ње жи вот ног стан дар да по ро ди це рад ни ка. Про сек над ни це за це лу зе мљу био 
је 21,72 ди на ра, али је по гра до ви ма ста ње би ло дру га чи је. Рад ник у Бе о гра ду 
ра дио је за 23,89 ди на ра, Ско пљу 16,75, Ни шу 16,43 ди на ра. Чак су и по бор ни-
ци си сте ма рад нич ке за шти те ве ро ва ли да је жи вот ин ду стриј ског рад ни ка био 
знат но не по вољ ни ји од по ло жа ја за на тли ја, па су то илу стро ва ли чи ње ни цом да 
је рад ник био у си ту а ци ји да из во зи са мо 5% ин ду стриј ских про из во да док су 
струк ту ру из во за пре те жно чи ни ле аграр не си ро ви не. Ка рак те ри сти ка кри зних 
вре ме на у Ју го сла ви ји би ла је опа да ње це на свих ар ти ка ла, ко је је пра ти ло још 
ве ће опа да ње лич ног до хот ка. Ре ал на пла та опа ла је за две пе ти не, а це не тек за 
јед ну осми ну. Рад ник са мац у Бе о гра ду 1931. го ди не за се бе је ме сеч но тро шио 
745,26 ди на ра. Че тво ро чла на рад нич ка по ро ди ца да би пре жи ве ла мо ра ла је да 
за ра ди 1892,34 ди на ра ме сеч но. Ми ни ма лан бу џет сам ца у Ју го сла ви ји не ко ли ко 
го ди на ка сни је нај ви ше је оп те ре ћи ва ла хра на на ко ју је тро шио 45% за ра де. На 
ки ри ју је од ла зи ло 19%, оде ћу 21,3%, а огрев и стру ју 5,7%. За дру ге жи вот не 
по тре бе оста ја ло му је око 9% при ма ња. Са мо у Бе о гра ду рад ник ко ји је 1931. 
го ди не за ра ђи вао 31,16 ди на ра то ком 1936. го ди не мо гао је свој рад на пла ти ти 
24,12 ди на ра, а то го во ри о ис ку ше њи ма опа да ња жи вот ног стан дар да. Као ре зул-
тат ма те ри јал не бе де по ја ви ле су се бо ле сти си ро ма штва. Иако се број рад ни ка у 
си сте му оси гу ра ња из ме ђу 1933–1935. по ве ћао за са мо 3%, по тре бе за ле че њем 
ис ка зи ва ле су по раст од 44%. Је дан од раз ло га за по ве ћа ну здрав стве ну не гу крио 
се у не здра вим ста но ви ма у ко ји ма је жи ве ла рад нич ка кла са. Ан ке те из тог вре-
ме на по ка зу ју да је 87% стам бе них је ди ни ца гра ђе но од ло шег ма те ри ја ла, да је 
њих 50,50% би ло не до вољ но осве тље но, да се у 48,3% слу ча је ва на ла зи ла вла га 
док је чак 69% ста но ва оце ње но као за га ђе но и не хи ги јен ско ме сто за жи вот. На 
јед ну про сто ри ју у ста ну до ла зи ло је 3,75 осо ба ко је су у јед но соб ним ста но ви ма 
мо гле ра чу на ти на са мо 5,05 куб них ме та ра ва зду ха за ди са ње. Уни ја за за шти ту 
ју го сло вен ске де це твр ди ла је да је у Бе о гра ду по сто ја ло 91,5% не здра вих ста-
но ва. Хра не ни је би ло до вољ но за све ста нов ни ке, па је пре ко 50.000 љу ди са мо 
у Бе о гра ду би ло на иви ци гла ди.41 

Би ла је то по за ди на окол но сти ко је су до ве ле до си ту а ци је да је број бо-
ле сни ка на 100 рад ни ка пао са 45,2 на 38,8% у по ре ђе њу са вре ме ном пре Пр вог 

41 Mi li ca Mi len ko vić, Rad nič ke so ci jal ne usta no ve i so ci jal ni po lo žaj rad nič ke kla se u Sr bi ji od 
1929. do 1935. go di ne, To ko vi, br. 1–2, Be o grad 1992, 88, 91, 94; Rad nič ka pi ta nja u Sr bi ji, 
Iz ve štaj Be o grad ske rad nič ke ko mo re za go di ne 1932- 1936, Be o grad 1938, 4–5, 7, 9, 24, 29, 
30, 40, 46–47, 50, 51, 54–55, 59, 60–62, 75. 
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свет ског ра та, али је број смрт них слу ча је ва по рас тао са 5,4 на 6,5 про ми ла оси-
гу ра них рад ни ка. Од бо ле сти нај ви ше ра ши ре на би ла је ту бер ку ло за ра зних ор-
га на због ко је је бо ло ва ње 1926. про сеч но тра ја ло 19,4 да на, што је би ло ве ли ко 
по ве ћа ње у од но су на 17,7 да на ко ли ко је би ло за бе ле же но 1913. го ди не.42 Ри зик 
хе миј ске ин ду стри је био је екс тре ман по што је 61,3% оси гу ра них рад ни ка би-
ло бо ле сно, сле ди ла је ин ду стри ја ка ме на и зе мље у ко јој је про це нат обо ле лих 
био 58,2%. Тре ћа по опа сно сти би ла је ин ду стри ја др ве та и ко сти са 56,4% бо ле-
сних оси гу ра ни ка. У обла сти са о бра ћа ја до ла зи ло је до па да про це на та не сре ћа 
и бо ле сти та ко да је њи хов про це нат био 46,4% обо ље ња. О жи вот ним усло ви-
ма рад ни штва ин ди рект но све до чи и по да так да је 4,1% свих смрт них слу ча је ва 
би ло про у зро ко ва но фи зич ким на си љем, од но сно уби стви ма и са мо у би стви ма. 
Је да на ест го ди на ка сни је број оси гу ра них рад ни ка по ве ћао се на 680.011 од че га 
је би ло 179.376 же на. Не спо соб ност за рад по сто ја ла је све че шћа по ја ва, та ко 
да је 1937. го ди не би ло 360.284 оне спо со бље на рад ни ка што је пред ста вља ло 
уве ћа ње у од но су на прет ход ну го ди ну за 66,062 или 22,45%. Ту бер ку ло за је и 
да ље би ла глав ни узрок смрт но сти рад ни ка, а по себ но ту бер ку ло за плу ћа, да би 
тек по сле до шле по вре де на ра ду. Го ди шње је од ту бер ку ло зе обо ле ва ло 200.000 
љу ди, а 50.000 је уми ра ло од по сле ди ца те бо ле сти. За пу ште ност ра ди о ни ца и 
фа бри ка у здрав стве ном сми слу илу стру је по да так да су пред у зе ћа у Ју го сла ви-
ји, на ро чи то она сред ња и ма ла, би ла у де фи ци ту уоби ча је не здрав стве не ро бе 
као што је би ла по су да за пљу ва ње, а не ке ин ду стри је, као што су би ле ци гла не, 
мли но ви и пи ла не ни су има ли по не кад ни пи ја ћу во ду док су то а ле ти, та мо где 
их је би ло, одр жа ва ни на из у зет но ни ском ни воу.43 Ме ђу нај те жим по сло ви ма 
за рад ни ке на ла зи ли су се ру дар ски. На том по слу ра ди ло је пре ко 40.000 љу ди, 
али је број за по сле них ва ри рао из го ди не у го ди ну. Њи хо ва нор ма тив на за шти та 
при па да ла је за ста ре лом за ко но дав ству из 19. ве ка, а њи хов си стем оси гу ра ња на-
ла зио се из ван ре дов них то ко ва за шти те рад ни ка. За ви си ли су од ко ле ги јал но сти 
дру гих ру да ра и осо бља у руд ни ци ма ко ји су је дан део свог нов ца одва ја ли за со-
ци јал на да ва ња. За де вет го ди на са мо на под руч ју ко је су по кри ва ле бе о град ске 
ин сти ту ци је за оси гу ра ње ру да ра де си ло се 11.019 не сре ћа у ко ји ма је по ги ну ло 
193, те шко по вре ђе них би ло је 665, а лак ше 10.171 ру да ра.44

Ни је са мо оп шта здрав стве на по ли ти ка би ла не по зна ни ца за фир ме не-
скло не за шти ти рад ни ка. Ни про фе си о нал на обо ље ња, па ни тро ва ња на рад ном 

42 Želj ko Hahn, Bo lo va nje i po mor čla no va Sre di šnjeg ure da za osi gu ra nje rad ni ka go di ne 1926. s 
na ro či tim ob zi rom na tu ber ku lo zu, Sre di šnji ured za osi gu ra nje rad ni ka u Za gre bu 1922–1926, 
(da lje: Su zor 22–26), Za greb 1928, 80–101; Su zor 1937. go di ne, 32, 34, 70, 72; Iz ve štaj o po slo-
va nju i za ključ nim ra ču ni ma Sre di šnjeg ure da za osi gu ra nje rad ni ka za po slov nu 1939. go di nu 
(da lje: Su zor 1939. go di ne), Za greb 1940, 76, 88; Ма ри-Жа нин Ча лић, Со ци јал на исто ри ја 
Ср би је 1815–1941, 214–215.

43 Želj ko Hahn, Bo lo va nje i po mor čla no va Sre di šnjeg ure da za osi gu ra nje rad ni ka go di ne 1926. 
s na ro či tim ob zi rom na tu ber ku lo zu, Su zor 22–26, 80–101; Su zor 1937. go di ne, 32, 34, 70, 72; 
Su zor 1939. go di ne, 76, 88. 

44 Ru dar ska i to pi o nič ka sta ti sti ka Kra lje vi ne Ju go sla vi je za 1919–1926 go di nu, Be o grad 1938, 
33–34; Ru dar ski za ko nik od 15. apri la 1866. go di ne sa iz me na ma i do pu na ma, Be o grad 1940, 
80–83; Rad nič ka pi ta nja u Sr bi ji, Iz ve štaj Be o grad ske rad nič ke ko mo re za go di ne 1932- 1936, 
Be o grad 1938, 126. 
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ме сту ни су се при ја вљи ва ла ин сти ту ци ја ма за оси гу ра ње рад ни ка, иако су ле ка ри 
до би ли на ре ђе ња да ри зич на пред у зе ћа мо ра ју под вр га ва ти хи ги јен ском над зо ру. 
Би ло је и опи ра ња рад ни ка за штит ним ме ра ма на по слу, по себ но у лив ни ца ма, јер 
рад ни ци ни су хте ли да но се за штит ну обу ћу. За шти та на ра ду ни је би ла до вољ но 
раз ви је на та ко да је то ком 1937. го ди не Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни ка 
мо рао 772 пу та да опо ми ње ра зна пред у зе ћа због по мањ ка ња за штит них ме ра. 
Кон ста та ци је и кри ти ке ин спек то ра ра да оста ја ле су без ефек та, јер се вла сни ци 
ни су тру ди ли да по пра ве за те че но ста ње ни ти су суд ске вла сти у ве ћи ни слу ча је ва 
из ри ца ле би ло ка кву ка зну. У обла сти јед не не и ден ти фи ко ва не ин спек ци је ра да 
за три го ди не од 1928–1930. де си ла су се 482 смрт на слу ча ја на по слу, а 27.401 
рад ник био је те же по вре ђен. Део не сре ћа на ра ду тре ба при пи са ти не ис ку ству 
рад ни ка са ма ши на ма, јер су нај че шће би ли са се ла и из ло же ни бр зом тем пу ра-
да, па ни је чу до да је из ме ђу 1931–1935. при ја вље но 72.538 не сре ћа на ра ду.

Укуп на сли ка дру штва ода ва ла је на пе то сти по ла ри за ци је из ме ђу си-
ту и ра них по ли ти ча ра и бо га та ша на су прот еко ном ски угро же ним ве ћин ским 
сло је ви ма се ља ка и гра ђа на. По ли тич ке тен зи је са мо су до при но си ле пси хо зи 
при вре ме но сти др жа ве и ње них вред но сти. Исто риј ска функ ци ја Ју го сла ви је у 
20. ве ку у та квим при ли ка ма и су ко би ма би ла је огра ни че на на убр за ва ње сти-
ца ња све сти о пар ци јал ним ет нич ким иден ти те ти ма на ро да ко ји су у њу ушли, 
а спољ но по ли тич ки ути цај на на ста нак и не ста нак др жа ве био је са мо јед на од 
фа за бор би ве ли ких си ла за моћ и ути цај на Бал ка ну и у све ту. 
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Lju bo mir Pe tro vić

YUGO SLAV SO CI ETY IN THE IN TER WAR PE RIOD

Sum mary

Be fo re the cre a tion of the Yugo slav sta te, Yugo slav idea was Euro pean by its cha ra-
c ter, but had a few loyal fol lo wers. Na ti ons of the new sta te had dif fe rent tra di ti ons as the ir 
ide as of sta te hood de ve lo ped un der dis si mi lar hi sto ri cal and so cial cir cum stan ces. The ir ide-
as on the po li ti cal struc tu re of Yugo sla via e re al so dif fe ring, as well as the ir men ta li ti es and 
li festyles. The sta bi lity of the com mu nity was un der mi ned and en dan ge red by both Mar xist 
and na ti o na list gro ups. The ir strength grew as no ne of the lar ge so cial gro ups of the in ter war 
Yugo sla via (pe a sants, in du strial wor kers, the eli te of know led ge) was pri vi le ged. The po verty 
in the agra rian sec tor and pit falls of the agra rian re form, un der de ve lo ped in du stry, low stan-
dard and wa ges we re so cial pro blems which co uld not get on the agen da bur de ned with po-
li ti cal strug gles on the com po si tion of the sta te. Re li gi o usly, cul tu rally and et hni cally mi xed 
com mu ni ti es we re not in ci ted to nur tu re a po si ti ve per cep tion of the ir dif fe ren ces. Con stant 
pro spects of chan ge of the com po si tion of the sta te and rup tu re in its de moc ra tic de ve lop ment 
was le a ding to wards the col lap se of the sta te and of the idea on the sin gle Yugo slav na tion.
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БО ЈАН ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, ви ши на уч ни са рад ник
СТА НИ СЛАВ СРЕ ТЕ НО ВИЋ, на уч ни са рад ник
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју                             UDK 327(497.1)''1918/1941''
Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11                                               94(497.1)''1918/1941''

СПОЉ НА ПО ЛИ ТИ КА КРА ЉЕ ВИ НЕ 
СХС/ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ 1918–1941 *

АПСТРАКТ: Кра јем ок то бра 1918, по што је по ста ло ја сно да Цен трал не 
си ле не ће још ду го пру жа ти от пор, у двор цу Три ја нон крај Па ри за са ста ли 
су се пред став ни ци Ан тан те и при дру же них си ла да би раз го ва ра ли о но во-
на ста лој си ту а ци ји. Већ та да су се ис по љи ле две чи ње ни це од нај ве ћег зна-
ча ја за бу дућ ност: да ће од лу ке о осно ва ма ме ђу на род ног жи во та оста ти 
у ис кљу чи вој над ле жно сти ве ли ких си ла и да је ра ди из на ла же ња ре ше ња 
ак ту ел них про бле ма нео п ход но уса гла ша ва ње 14 та ча ка аме рич ког пред сед-
ни ка Ву дроа Вил со на, ко ји је од луч но од ба цио за ку ли сне до го во ре и тај не 
уго во ре скло пље не то ком ра та.

У „НО ВОМ ЕВРОП СКОМ ПО РЕТ КУ“

Кон фе рен ци ја ми ра са ста ла се у Па ри зу, ја ну а ра 1919. Био је то скуп 
по бед нич ких др жа ва на ко ме, осим по бе ђе них, ни су мо гле уче ство ва ти и не ке 
за ин те ре со ва не не у трал не зе мље, пре све га ру ски (со вјет ски) пред став ни ци. 
Кон фе рен ци ја ми ра је за сва ку по бе ђе ну др жа ву из ра ди ла по себ не усло ве ми ра, 
али је ми ров ни уго вор са Не мач ком, ко ји је пр ви до нет и пот пи сан, по слу жио 
као узор свим дру гим уго во ри ма. По што је це ре мо ни ја пот пи си ва ња ми ров них 
уго во ра оба вље на у раз ли чи тим па ри ским двор ци ма, уго во ри су до би ли име на 
по њи ма (Вер сај, Сен Жер мен, Неј, Три ја нон и Се вр).1 

По ли тич ки лик Евро пе по сле пре лом них го ди на Пр вог свет ског ра та био 
је са свим дру га чи ји од оно га од пре 1914. го ди не. Ве ли ка про ме на ви ше је би ла 
по сле ди ца уну тра шњих кре та ња не го рат ног ис хо да. Со ци јал не и на ци о нал не 
ре во лу ци је, као и те шки уну тра шњи об ра чу ни, до ве ли су до ве ли ких по ли тич-

* Рад је део про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (Не)успе шна ин те гра ци ја – (не)до-
вр ше на мо дер ни за ци ја: Ме ђу на род ни по ло жај и уну тра шњи раз вој Ср би је и Ју го сла ви је 
1921–1991 (бр. 147039) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре-
пу бли ке Ср би је.

1 An drej Mi tro vić, Vre me ne tr pe lji vih. Po li tič ka isto ri ja ve li kih dr ža va Evro pe 1919–1939, Pod-
go ri ca 1998, 17, 31–32. 
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ких про ме на, до рас па да др жа ва и по вла че ња но вих гра ни ца, про ме на об ли ка 
вла да ви не и па да ди на сти ја ко је су ве ко ви ма вла да ле. Уме сто 28 др жа ва, са да 
се на Ста ром кон ти нен ту про сти ра ло 33. Од не ка да моћ них ца ре ви на је ди но је 
Тур ска одр жа ла сво ју европ ску те ри то ри ју, али је пре тр пе ла ве ли ке гу бит ке у 
Афри ци и Ази ји. 

Рас па дом Хаб збур шког цар ства нај ви ше но вих гра ни ца на ста ло је у 
под руч ју сред њег Ду на ва. Из не ка да шњих је зга ра Двој не мо нар хи је ство ре не 
су две на ци о нал не др жа ве: Ма ђар ска (не што ви ше од 8 ми ли о на ста нов ни ка) и 
Аустри ја (око 6,5 ми ли о на ста нов ни ка). Ве ли ко те ри то ри јал но уве ћа ње до жи ве-
ла је Ру му ни ја (16,5 ми ли о на ста нов ни ка). Ство ре на је и Че хо сло вач ка, а Пољ ска 
је об но вље на на сво јој исто риј ској те ри то ри ји. Од Не мач ке је до би ла По знањ и 
за пад ну Пру ску; од Ру си је област сред ње Ви сле са Вар ша вом, за тим Вил ну, Бје-
ли сток, Брест-Ли товск и Ков но, а од не ка да шњих аустриј ских зе ма ља Га ли ци ју. 
Та ко је по ста ла јед на од нај ве ћих европ ских др жа ва. 

У оста лим пре де ли ма ју го и сточ не Евро пе углав ном је оста ла си ту а ци ја 
ство ре на Бал кан ским ра то ви ма. Бу гар ска је има ла око 5 ми ли о на ста нов ни ка, 
што је би ло ма ње не го уочи ра та јер је мо ра ла да при хва ти из ве сну ко рек ци ју 
гра ни ца у ко рист Кра ље ви не СХС. Сли чан број ста нов ни ка, са не што ма ло ве ћом 
по вр ши ном, има ла је и Грч ка. По сле ве ли ке ме ђу на род не бор бе око ње них обла-
сти, у ко јој су уче ство ва ли сви ње ни коп не ни и пре ко мор ски су се ди, Ал ба ни ја 
је ус пе ла да очу ва те ри то ри је ко је су јој при зна те на Лон дон ској кон фе рен ци ји 
1913. Ова ма ла др жа ва у вр лет ном бал кан ском кра ју има ла је 1923. не што ви ше 
од 800.000 ста нов ни ка. Та ко је на про сто ру из ме ђу Бе ча и Ис тан бу ла ле жа ло чак 
осам др жа ва, а не пун век ра ни је са мо две (Тур ска и Аустриј ско цар ство).

Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца би ла је бал кан ска и цен трал но е-
вроп ска др жа ва ко ја се про сти ра ла на 248.250 км,2 од ма си ва Ал па на се ве ру до 
ре ке Вар дар на ју гу, са пре ко 12 ми ли о на ста нов ни ка. Уко ли ко узме мо у об зир 
на ци о нал ни иден ти тет као је дан од осно ва спољ не по ли ти ке јед не др жа ве,2 мо-
же мо се за пи та ти у ко јој ме ри је по сто јао „ју го сло вен ски“ иден ти тет не по сред но 
по сле ра та и ко ли ки је био сте пен на ци о нал не по ве за но сти у Кра ље ви ни. Или, 
још уоп ште ни је, ко је су би ле ду бин ске сна ге ко је су усло вља ва ле и огра ни ча ва-
ле спољ но по ли тич ке ам би ци је но ве Кра ље ви не?

На кра ју Пр вог свет ског ра та Кра ље ви на СХС из гле да ла је као ет нич ки 
и вер ски хе те ро ге на др жа ва. Осим Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, бро ја ла је око два 
ми ли о на не сло вен ске по пу ла ци је, што је из но си ло 17% укуп ног бро ја ста нов ни-
ка, а то је од нос „ма њи на“ ис под оног у Ру му ни ји (24,5%), Пољ ској (31%) и Че-
хо сло вач кој (35,5%). Ме ђу тим, мно ге ма њи не у Кра ље ви ни – Ма ђа ри, Нем ци, 
Ал бан ци, Ита ли ја ни – жи ве ле су у кон так ту са сво јим на ци о нал ним др жа ва ма 
ода кле су по ти ца ли мо гућ но сти и по ку ша ји ире ден ти зма свих вр ста. Ср би и Хр-
ва ти су би ли по пи са ни за јед но пре ма је зи ку иако је, пре ма ве ро и спо ве сти, би ло 
око 45% Ср ба и око 25% Хр ва та од укуп ног бро ја ста нов ни ка. Сло ве ни из Ма ке-
до ни је бро ја ни су као Ср би, а ме ђу му сли ма ни ма из Бо сне и Хер це го ви не би ло 

2 О од но су спољ не и уну тра шње по ли ти ке уоп ште ви де ти: Po li ti que intéri e u re et po li ti que 
étrangère de Pi er re Mil za dans René Rémond, Po ur une hi sto i re po li ti que, Pa ris 1996, 315–343.
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је не мо гу ће из дво ји ти ко ли ко је би ло Ср ба, а ко ли ко Хр ва та.3 Пр ви пут по сле 
не ко ли ко ве ко ва, сви Ср би су би ли ује ди ње ни у за јед нич кој др жа ви.

Пре пре ку по ли тич ком жи во ту но ве др жа ве пред ста вља ло је ду го од су ство 
но вог уста ва. У Крф ској де кла ра ци ји је де фи ни са но да ће об лик вла да ви не би ти 
на след на, пар ла мен тар на мо нар хи ја под ди на сти јом Ка ра ђор ђе ви ћа. Гра ди тељ 
но ве ју жно сло вен ске др жа ве у осни ва њу био је, да кле, принц-на след ник Ср би-
је Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић. Ре гент од 1914. го ди не на ме сту сво га оца Пе тра 
I, осла бље ног бо ле шћу, по ка зао је то ком ра та ве ли ку сна гу и ис трај ност: срп ски 
па три о та, имао је пу но по ве ре ње у сво ју вој ску да ће би ти у ста њу да ство ри 
чвр сту др жав ну тво ре ви ну. По сле смр ти кра ља Пе тра I, у ав гу сту 1921, он је по-
стао Алек сан дар I, ко га су при ста ли це ока рак те ри са ле као „кра ља ви те за, Ује-
ди ни те ља“. Краљ је же лео да се оже ни фран цу ском прин це зом, али по што га је 
од би ла прин це за Ор ле ан ска, ћер ка вој во де д’ Ги за (de Gu i se), ко ју је пред ла гао 
фран цу ски по сла ник Фон те не на сто је ћи да тим бра ком оси гу ра фран цу ски ути-
цај у Кра ље ви ни, он се оже нио ру мун ском прин це зом Ма ри јом, ћер ком кра ља 
Фер ди нан да Хо ен цо лер на. У спољ ној по ли ти ци, краљ Алек сан дар је пр вен стве-
но же лео да се осло ни на са ве зни цу из ра та, Фран цу ску, чи ју је кул ту ру во лео и 
по зна вао: уоста лом, бо ље је го во рио фран цу ски не го срп ски је зик. У Ита ли ји, 
са ње ним пре тен зи ја ма на Бал ка ну, ви део је глав ног не при ја те ља Кра ље ви не и 
стра хо вао је од евен ту ал ног по нов ног уз ди за ња Аустро-Угар ске. Ње го ва за ми сао 
цен тра ли зо ва не др жа ве би ла је за сно ва на на фран цу ским узо ри ма.4

Но ва Кра ље ви на је на сле ди ла шест раз ли чи тих ца рин ских зо на, пет ва-
лу та, че ти ри же ле знич ка и три бан кар ска си сте ма.5 Рат је уз бур као де мо граф ску 
рав но те жу и на нео озбиљ не ма те ри јал не ште те у ре ги о ну. Ме ђу тим, све обла сти 
но ве Кра ље ви не ни су пре тр пе ле исте гу бит ке: по сто ја ла је раз ли ка из ме ђу ре ги-
о на пред рат не Ср би је и бив ших ју жно сло вен ских про вин ци ја Аустро-Угар ске. 
Ср би ја је зе мља ко ја је, про пор ци о нал но укуп ном бро ју ста нов ни ка, из гу би ла 
нај ви ше љу ди од свих зе ма ља уче сни ца у ра ту. Око ми ли он ду ша, што је ви ше од 
20% по пу ла ци је, не ста ло је у бор би.6 Од 700.000 мо би ли са них по ги ну ло је око 
370.000 вој ни ка, што је ви ше од по ло ви не. Том бро ју тре ба до да ти око 600.000 
ци ви ла ко ји су из гу би ли жи вот у зо на ма вој ног де ло ва ња, то ком не при ја тељ ске 
оку па ци је и у епи де ми ја ма. Ове чи ње ни це су од го вор не за пра зни не у ге не ра ци-
ја ма што ће се осе ти ти три де се тих го ди на 20. ве ка (сто па скло пље них бра ко ва 
опа ла је са 13% 1921. го ди не на 7,7% 1933. го ди не за чи та ву Кра ље ви ну СХС). 
Ср би ја је, пре ма то ме, мно го про па ти ла због по сле ди ца Пр вог свет ског ра та то-
ком ко јег је пот пу но ис цр пље на. Зе мља је пре тр пе ла број на ра за ра ња услед вој-
них опе ра ци ја на сво јој те ри то ри ји. Гра до ви су би ли по себ но по го ђе ни. Гу би ци 

3 Пре ма пр вом зва нич ном по пи су у но вој др жа ви од 31. ја ну а ра 1921. 
4 Du šan Ba ta ko vić, Yougo sla vie-na ti ons, re li gi ons, idéolo gi es, La u san ne 1994, 166.
5 Isto, 143.
6 Ви де ти: Mémo i re présenté à la Conféren ce de la Pa ix à Pa ris con cer nant les re ven di ca ti ons 

du Royaume des Ser bes, Cro a tes et Slovè nes: L’ef fort mi li ta i re dans la gu er re 1914–1918, Pa-
ris 1919. Број од 1.300.000 по ми ње се у: Rap port sur les dom ma ges de gu er re ca usés à la 
Ser bie et au Monténégro présenté à la com mis sion des Répa ra ti ons des dom ma ges, Pa ris 1919. 
Ви де ти та ко ђе: Jean-Pi er re Bar det, Jac qu es Du par qu i er, Hi sto i re des po pu la ti ons de l’Euro pe 
(1914–1998), III, Pa ris 1999, 80. 
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људ ских жи во та и ма те ри јал них до ба ра умно го ме су обе ле жи ли ко лек тив ну 
свест Ср ба и на род је по стао све стан да је пла ће на пре ви со ка це на за по бе ду у 
ра ту. На ве де ним срп ским гу би ци ма тре ба до да ти и гу бит ке људ ских жи во та и 
ма те ри јал них до ба ра ко је су пре тр пе ли Фран цу зи у Ср би ји. 

Ве ли ку пре пре ку за опо ра вак зе мље пред ста вља ло је од су ство са о бра-
ћа ја, пу те ва и же ле зни це. Са о бра ћај се те шко од ви јао, по себ но из ме ђу глав ног 
гра да и пла нин ских и кр ше ви тих, уда ље них при мор ских ре ги о на на ју гу зе мље. 
Кра јем но вем бра 1918, фран цу ском вој ном ата шеу би ло је по треб но 40 са ти да 
из Ри је ке стиг не у Бе о град, што је пут од око 600 ки ло ме та ра. Још 1919, са о бра-
ћај из ме ђу Бе о гра да и Зе му на био je оте жан јер је мост сру шен то ком ра та, а по-
ве зи ва ли су их са мо рет ки чам ци. То ком пр вог за се да ња ју го сло вен ског Пар ла-
мен та у мар ту 1919, због те шко ћа у са о бра ћа ју ве ли ки број де ле га та је за ка снио, 
по себ но из Ма ке до ни је, ре ги о на ко ји је услед не до стат ка са о бра ћај ни ца остао 
од се чен од пре сто ни це. По све до че њу стра них ди пло ма та, лу ке на дал ма тин ској 
оба ли би ле су по ве за не са мо „не ко ли ци ном ма лих тр го вач ких бро до ва ко ји су 
са о бра ћа ли јед ном не дељ но“. У но вем бру 1920, по сле пр вих ју го сло вен ских из-
бо ра, ре зул та ти гла са ња у обла сти ма Цр не Го ре сти гли су са за ка шње њем „због 
те шко ћа и спо ро сти са о бра ћа ја у зе мљи“. Фран цу ске ди пло ма те су из ра жа ва ле 
бо ја зан да би Ита ли ја и Не мач ка мо гле ис ко ри сти ти та кву си ту а ци ју ка ко би еко-
ном ски ути ца ле на Хр ват ску, Сло ве ни ју и Дал ма ци ју, због ге о граф ске бли ско сти 
и ве за по слов них љу ди ко је су по сто ја ле пре су ко ба и ко је би мо гле да се по но во 
ус по ста ве по сле ра та. 

Но ва Ју го сла ви ја је ви ше би ла про грам не го ствар ност: на ци о нал ним 
раз ли чи то сти ма при кљу чи ва ле су се раз ли чи те ви зи је струк ту ре ју го сло вен ске 
др жа ве. Ср би, ко ји су би ли след бе ни ци мо нар хи стич ких кон цеп ци ја, те жи ли су 
цен тра ли зо ва ној др жа ви пре ма фран цу ском мо де лу и у пот пу но сти су по и сто ве-
ћи ва ли др жа ву са на ци јом. Хр ва ти и Сло вен ци су се то ме про ти ви ли и за ла га ли 
су се за фе де ра тив но уре ђе ње по угле ду на мо де ле ко ји су пред ви ђе ни за ре фор му 
Аустро-Угар ске. Срп ске по ли тич ке стран ке – Ра ди кал на, Де мо крат ска, Зе мљо-
рад нич ка и Ре пу бли кан ска – би ле су ве за не за фран цу ски мо дел и те жи ле су да 
има ју сво је би рач ко те ло у чи та вој зе мљи. На су прот то ме, Хр ва ти и Сло вен ци 
су се у нај ве ћој ме ри оку пља ли у пар ти ја ма са на ци о нал ном ко но та ци јом: Хр ват-
ска се љач ка ре пу бли кан ска стран ка, па Хр ват ска се љач ка стран ка, и Сло ве нач ка 
на род на стран ка, ко је су по ку ша ва ле да стек ну на ци о нал ну по твр ду. 

Со ци јал ну струк ту ру но ве др жа ве ка рак те ри са ло је при су ство се о ског 
ста нов ни штва у пре ко 80% од укуп ног бро ја ста нов ни ка. И уну тар се о ског ста-
нов ни штва по сто ја ле су раз ли ке из ме ђу по пу ла ци је из пред рат не Ср би је и се о-
ског ста нов ни штва ко је је по ти ца ло из бив ших аустро у гар ских ре ги о на. Срп ски 
се ља ци су се осло бо ди ли ото ман ског фе у да ли зма у пр вој по ло ви ни 19. ве ка и 
по се до ва ли су ма ле пар це ле. У бив шим аустро у гар ским ре ги о ни ма још увек су 
по сто ја ли оста ци фе у да ли зма, та ко да је у но вој др жа ви би ла пред ви ђе на аграр-
на ре фор ма. Се о ско ста нов ни штво у раз ли чи тим обла сти ма но ве др жа ве ни је 
има ло исти став пре ма Фран цу ској. Срп ски се ља ци, ко ји су чи ни ли ве ћин ски 
део срп ске вој ске то ком ра та, бо ри ли су се ра ме уз ра ме са Фран цу зи ма на Со-
лун ском фрон ту. Ис ку ство сте че но у за јед нич кој бор би уре за ло се у се ћа ње срп-
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ских вој ни ка и учи ни ло да њи хо ва фран ко фи ли ја бу де го то во јед но ду шна. Са 
Фран цу зи ма су се бо ри ли за осло ба ђа ње зе мље ко ју је ско ро пот пу но оку пи рао 
не при ја тељ. На су прот то ме, се ља ци из бив ших аустро у гар ских обла сти ни су по-
зна ва ли Фран цу ску про тив ко је су се бо ри ли за вре ме ра та. 

Опре де ље ње кра ља Алек сан дра и срп ске по ли тич ке ели те да се на ме ђу на-
род ном пла ну осло не на Фран цу ску, ути ца ло је на из бор вој ног, уни вер зи тет ског 
и ад ми ни стра тив ног пер со на ла но ве др жа ве. Ср би ја од пре ра та ни је има ла ни 
ве ков ну ари сто кра ти ју ни ве ков ну бур жо а зи ју. У бив шим аустро у гар ским обла сти-
ма по сто ја ла је гер ма ни зо ва на ари сто кра ти ја, а гер ма но фо на бур жо а зи ја је би ла 
со лид но уста но вље на. Ср би ја је већ има ла ели ту обра зо ва ну у Фран цу ској ко јој 
тре ба до да ти око 3.000 уче ни ка и сту де на та обра зо ва них у Фран цу ској за вре ме 
ра та, од ре ђе них да по ста ну функ ци о не ри но ве др жа ве. По ли тич ки из бор „од о-
зго“ био је осла ња ње на фран ко фо ну и фран ко фи лу ели ту ка ко би се из гра ди ла 
но ва др жа ва. Краљ Алек сан дар и срп ска по ли тич ка ели та су же ле ли да из бег ну 
аустро у гар ски мо дел ор га ни за ци је др жа ве од чи јег су опо рав ка за зи ра ли. Пре ко 
фран ко фи ли је, „мла да“ ди на сти ја Ка ра ђор ђе ви ћа на че лу но ве др жа ве же ле ла је 
да се „оправ да“ пред ве ков ном ди на сти јом Хаб збур га чи јем је па ду до при не ла.

НЕ СПО КОЈ НО СУ СЕД СТВО

Од се дам гра нич них зе ма ља Кра ље ви на СХС се са сви ма, из у зев са Грч-
ком, на ла зи ла у спо ру због те ри то ри ја, у че му је би ла го то во без по др шке са ве-
зни ка из Пр вог свет ског ра та. Пре тен де на та на де ло ве ју го сло вен ске те ри то ри је 
би ло је мно го. Ру му ни ја је, на при мер, тра жи ла цео Ба нат. Раз гра ни че ње из ме ђу 
Кра ље ви не СХС и Ру му ни је за вр ше но је по де лом Ба на та, оста вља ју ћи на обе ма 
стра на ма на ци о нал не ма њи не, срп ску и ру мун ску. Уго вор о ко нач ном раз гра ни-
че њу за кљу чен је у ма ју 1924. У по за ди ни ве ћи не спољ но по ли тич ких не во ља 
ју го сло вен ске др жа ве ста ја ла је, отво ре но или при кри ве но, Ита ли ја. Ње на ди-
пло ма ти ја ши ри ла је не при ја тељ ство, а Вр хов на ко ман да у Ри му ак тив но је спро-
во ди ла план о по ма га њу свих уну тра шњих и спољ них про тив ни ка Кра ље ви не 
СХС. Још у но вем бру 1918. Ита ли ја је за по се ла Ис тру и Дал ма ци ју, а ита ли јан-
ски по ве ре ни ци у Ал ба ни ји под сти ца ли су бунт про тив ства ра ња ју го сло вен ске 
др жа ве. Осим то га, ита ли јан ске сна ге у Цр ној Го ри по ма га ле су при ста ли це кра-
ља Ни ко ле Пе тро ви ћа, по ку ша ва ју ћи да из ме не од лу ку Под го рич ке скуп шти не 
о ује ди ње њу Ср би је и Цр не Го ре. 

По сле Кон фе рен ци је ми ра, оста ло је не ре ше но пи та ње ју го сло вен ско-
ита ли јан ске гра ни це. Гру па ита ли јан ских по бу ње ни ка нај пре је у сеп тем бру 
1920. про гла си ла не за ви сну др жа ву „Квар нер ско Ре ген ство“, а по што је по ду-
хват про пао, ство рен је град-др жа ва под упра вом Дру штва на ро да. Усле ди ли су 
не по сред ни пре го во ри Ри ма и Бе о гра да, чи ји је ре зул тат био тзв. Ра пал ски спо-
ра зум од 12. но вем бра 1920. по ко ме је Ита ли ја до би ла Ис тру са Во ло ским, гру-
пу Квар нер ских остр ва, За дар и остр во Ла сто во. Ри је ка је де фи ни тив но при па ла 
Ита ли ји, но вим ита ли јан ско-ју го сло вен ским уго во ром уго во ром пот пи са ним у 
Ри му 27. ја ну а ра 1924.7 

7 Isto, 32.
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Ипак, Ита ли ја је не пре ста но пре ти ла те ри то ри јал ним оп ко ља ва њем Ју-
го сла ви је, под сти ца ла је ре ви зи о ни стич ке си ле и охра бри ва ла њи хо ве пре тен-
зи је. Ула ском у Ал ба ни ју, Ита ли ја би по ста ла бал кан ска си ла са те жњом за да-
љим про до ром и ши ре њем ути ца ја пре ма ис точ ном де лу Бал ка на. Из Ал ба ни је 
је до би ја ла мо гућ ност да ути че на се па ра ти стич ке сна ге на Ко со ву и Ме то хи ји, 
под сти чу ћи из два ја ње, нај ви ше пре ко Ко сов ског ко ми те та и оста лих де ло ва Кра-
ље ви не на се ље них Ал бан ци ма. Агре сив на ита ли јан ска по ли ти ка под сти ца ла је 
Ма ђар ску и Бу гар ску у њи хо вој по др шци се па ра ти стич ким гру па ма и уоп ште 
свим ан ти ју го сло вен ским сна га ма. Ју го сла ви ја ни по ко ју це ну ни је же ле ла да 
по пу сти Ита ли ји, по го то ву не да јој пре пу сти Ал ба ни ју, све сна за о кру же ња у 
ко јем би се на шла. За Бе о град су би ле не при хва тљи ве пре по ру ке са ве знич ких 
си ла да Ита ли ји оста ви пра во да вој но ин тер ве ни ше у Ал ба ни ји, да би се за уз-
врат, мо жда, Кра ље ви на про ши ри ла пре ма Егеј ском мо ру. За то су то ком це лог 
ме ђу рат ног пе ри о да да ва не га ран ци је за очу ва ње ал бан ског су ве ре ни те та и не за-
ви сно сти. Краљ Алек сан дар је че сто на гла ша вао да му ни је по тре бан „ни је дан 
пе даљ ал бан ске те ри то ри је“, али и да би Ита ли ја и Ју го сла ви ја тре ба ло да се 
спо ра зу ме ју о пре тва ра њу Ал ба ни је у „ја дран ску Бел ги ју“.

Да би учвр сти ла сво је по зи ци је у Ал ба ни ји и по ти сну ла агре сив ну Ита-
ли ју, ју го сло вен ска вла да је по др жа ва ла Есад-па шу а по том и Ах ме та Зо гуа ко ји 
је уз ње ну по др шку по стао пред сед ник ал бан ске вла де 1922. По бу на про тив ње га 
из би ла је у ју ну 1924. и Зо гу је по бе гао у Ју го сла ви ју. За тим је вла да у Бе о гра ду 
из вр ши ла при пре ме за свр га ва ње но ве ал бан ске вла де Фра на Но ли ја, у че му је 
ус пе ла кра јем де цем бра исте го ди не, ка да се Зо гу вра тио на власт. Он је сле де ће 
го ди не по стао пр ви пред сед ник ре пу бли ке Ал ба ни је, али је 27. но вем бра 1926. 
пот пи сао пакт са Ита ли јом, а за тим и од брам бе ни са вез са овом зе мљом (1927). 
По сле то га, уз по моћ Ита ли ја на, про гла сио се и кра љем свих Ал ба на ца, укљу чу-
ју ћи и оне на Ко сме ту. 

Од но си са Бу гар ском од ви ја ли су се у ат мос фе ри не по ве ре ња ју го сло-
вен ске вла де пре ма ре жи му Зе мљо рад нич ког са ве за Алек сан дра Стам бо лиј ског, 
ко ји је же лео осло нац на Фран цу ску и Ју го сла ви ју. Од но се су на ро чи то ква ри-
ли упа ди че та нео вр хо ви стич ког ВМРО-а То до ра Алек сан дро ва у Ма ке до ни ју, 
али и у Ру му ни ју и Грч ку, због че га је до ла зи ло до че стих про те ста Грч кој, па 
и жал би Дру штву на ро да. Од но си са Ма ђар ском ком пли ко ва ли су се због де ла 
Ба ра ње. Иако је Ма ђар ска при зна ла Ју го сла ви ју са ње ним про ши ре њем, оста ле 
су при кри ве не али стал не су прот но сти из ме ђу ових др жа ва. Ма ђар ска је би ла 
не за до вољ на ис хо дом свет ског ра та, због гу бит ка те ри то ри ја и рат не ште те ко ју 
је мо ра ла да пла ћа, при че му је на ју го сло вен ску др жа ву гле да ла као на јед ног 
од глав них кри ва ца. 

ПРИН ЦИ ПИ И ОСТВА РЕ ЊА СПОЉ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ 
КРА ЉЕ ВИ НЕ СХС/ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

Спољ но по ли тич ки по ло жај Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је био је ве о ма не-
по во љан. С об зи ром на ме ђу соб не од но се по бед нич ких си ла и на њи хо во ан га жо-
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ва ње у по сле рат ној европ ској по ли ти ци, као не ми нов ност на ме та ла се те сна ве за 
са Фран цу ском. Ју го сло вен ско-фран цу ски од нос био је дво струк: Ју го сла ви ја је 
тра жи ла сво ју без бед ност и за шти ту ин те ре са, а Фран цу ска је од Ју го сла ви је оче-
ки ва ла по моћ за одр жа ње вер сај ског си сте ма и уче шће у по ли тич кој ор га ни за ци-
ји за ње го во обез бе ђе ње. Ита ли ја је пре ма Ју го сла ви ји би ла у од но су по ли тич ког 
про тив ни ка. Аспи ра ци је на Дал ма ци ју, пот кре пље не не из вр ше ним Лон дон ским 
уго во ром, те жња за пре вла шћу на Ја дра ну, пи та ње ју го сло вен ских ма њи на у сло-
ве нач ком при мор ју и Ис три – би ли су по чет ни раз ло зи не по ве ре ња Ју го сла ви је 
пре ма Ита ли ји, пот хра њи ва ни буч ним и агре сив ним ита ли јан ским исту па њем и 
за у зи ма њем Ри је ке. Од оста лих су се да са ко ји ма се Ју го сла ви ја гра ни чи ла, три 
су при па да ла по бе ђе ним (Бу гар ска, Аустри ја и Ма ђар ска), два по бед нич ком та бо-
ру (Ру му ни ја и Грч ка), а Ал ба ни ја је би ла фак тор не си гур но сти. Та ко је, из у зев 
ре ла тив но кра ћих гра нич них де ло ва пре ма Ру му ни ји и Грч кој, сва оста ла ду га 
коп не на и мор ска гра ни ца одва ја ла Ју го сла ви ју од зе ма ља ко је су би ле у ма њој 
или ве ћој ме ри ре ви зи о ни стич ке. У пр вим по сле рат ним го ди на ма, ти спољ но по-
ли тич ки про бле ми пред ста вља ли су мно го стру ки сплет опа сно сти, од ко јих су 
нај ва жни је би ле: аспи ра ци ја Ита ли је, укљу чу ју ћи и ал бан ско пи та ње, опа сност 
од ре ста у ра ци је Хаб збур го ва ца у Ма ђар ској и Аустри ји, с об зи ром на њи хо ву 
атрак тив ну сна гу и ути цај на мно ге еле мен те у не за до вољ ним, тзв. пре чан ским 
кра је ви ма; бу гар ски ре ви зи о ни зам, по себ но у ве зи са ма ке дон ским пи та њем. Ве-
ли кој Бри та ни ји, ко ја је те жи ла рав но те жи си ла, у јед ном пе ри о ду од го ва ра ло је 
да Ита ли ја по ти сне Фран цу ску у ју го и сточ ној и цен трал ној Евро пи, па је на сто-
ја ла да осла би фран цу ско-ју го сло вен ске ве зе. 

Кра ље ви на СХС/Ју го сла ви ја је гра ди ла сво ју без бед ност на три ди пло-
мат ска ин стру мен та, ко ји су го ди на ма пред ста вља ли осно ву ње не спољ не по ли ти-
ке. То су би ли: а) са вез са Фран цу ском ко ји је Ју го сла ви ју у пр вом ре ду тре ба ло 
да обез бе ди пре ма Ита ли ји; 2) Ма ла Ан тан та, са Че хо сло вач ком и Ру му ни јом, 
ко ја је има ла за да так да спре чи ре ста у ра ци ју Хаб збур го ва ца; 3) Бал кан ски спо-
ра зум са Ру му ни јом, Грч ком и Тур ском. Ни Ма ла Ан тан та, ни ти Бал кан ски спо-
ра зум ни су има ли зна чај са ве за ма лих и сред њих зе ма ља у ци љу ства ра ња ба зе 
за за јед нич ку рав но прав ну по ли ти ку пре ма ве ли ким си ла ма. На про тив, пр ва је 
би ла из ра зи то под фран цу ским по кро ви тељ ством, а Бал кан ски спо ра зум је, пре-
ко Грч ке и Тур ске, био на сло њен на бри тан ски си стем без бед но сти у ис точ ном 
де лу Ме ди те ра на, а пре ко Ју го сла ви је и Ру му ни је ве зан за фран цу ски си стем у 
цен трал ној Евро пи.

Са вез са Фран цу ском

Од но си из ме ђу Фран цу ске и но ве Кра ље ви не има ју пред и сто ри ју чи ји 
зна чај не тре ба за не ма ри ти за то што су фран цу ски по ли ти ча ри и ак те ри фран-
цу ске еко ном ске и кул тур не ак ци је у два де се тим го ди на ма 20. ве ка њо ме би ли 
про же ти. Ти од но си се од ви ја ју у про це су ду гог тра ја ња еман ци па ци је Ср би је 
од Ото ман ског цар ства то ком 19. ве ка. Фран цу ска је до бро на мер но пра ти ла тај 
про цес еман ци па ци је. Го ди не 1838, осно ва ла је кон зу лат у ма лој Кне же ви ни Ср-
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би ји, ва за лу Ото ман ског цар ства. Бла го на кло но је по сма тра ла тр го ви ну у по во ју 
др жа ве ко ја се ра ђа ла и при хва та ла је на сво јим уни вер зи те ти ма и ви со ким шко-
ла ма пр ве срп ске сти пен ди сте. По сле Бер лин ског кон гре са ус по ста ви ла је ре ци-
проч не ди пло мат ске од но се са не за ви сном и ме ђу на род но при зна том Ср би јом, 
а за тим је уче ство ва ла у из град њи же ле знич ке мре же и у ор га ни за ци ји фи нан си-
ја срп ске др жа ве. Од по чет ка 20. ве ка би ла је еко ном ски и кул тур но при сут на у 
ма лој Кра ље ви ни Ср би ји. 

Уз про цес ду гог тра ја ња, де лу је и про жи вље но на ни воу „сред ње ди мен-
зи је“. За вре ме Пр вог свет ског ра та, иако без зва нич ног уго во ра о са ве зни штву, 
Фран цу ска је до при не ла опо рав ку срп ске вој ске ко ја се по ву кла на Крф по сле 
оку па ци је Ср би је од стра не аустро у гар ске и бу гар ске вој ске. На Со лун ском фрон-
ту, опо ра вље на срп ска вој ска и фран цу ска Ис точ на ар ми ја бо ри ле су се ра ме уз 
ра ме да би по том осло бо ди ле Ср би ју. „Му че нич ка“ и „хра бра“ Ср би ја обе ле жи-
ла је пред ста ве Фран цу за ко ји су са њом де ли ли ужа се ра та. 

Фран цу ска „сва ко днев на“ ди пло ма ти ја у Евро пи 20-их го ди на 20. ве ка, 
ре зул тат ре ше ња усво је них у Вер са ју, пред ста вља оквир „крат ког вре ме на“ у 
срп ском осла ња њу на Фран цу ску. Го ди не 1918–1919, Фран цу ска је има ла од лу-
чу ју ћу уло гу у ства ра њу Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и па жљи во је пра-
ти ла ње не пр ве ко ра ке. Од но си ко ји су се по том раз ви ја ли из ме ђу две др жа ве 
ни су би ли ни је ди но би ла те рал ни, ни ре ци проч ни, ни ти јед на ки. Но во о сно ва на 
кра ље ви на је би ла сла ба шна, не си гур не бу дућ но сти, са ам би ци ја ма ко је су пре-
ва зи ла зи ле ње не мо гућ но сти. За Фран цу ску, ко ја је иза шла из ра та са оре о лом 
по бед ни це, она се на ла зи ла на про сто ру на ко ји је гле да но у исти мах у ан ти не-
мач кој и ме ди те ран ској пер спек ти ви, про сто ру у ко ме је тре ба ло кон со ли до ва ти 
ста тус ве ли ке си ле. Са Пољ ском, Че хо сло вач ком и но вом Ру му ни јом, Кра ље ви на 
је свр ста ва на ме ђу но ве др жа ве цен трал не Евро пе ко је је Фран цу ска шти ти ла и 
где је те жи ла да из вр ши ути цај. Циљ Фран цу ске је био да те др жа ве ве же по ли-
тич ки, еко ном ски и кул тур но за се бе, а про тив Не мач ке. Пре о ку пи ра на пи та њем 
сво је без бед но сти по сле ра та, Фран цу ска је пред ви ђа ла „са ве зни шта ва са ле ђа“ 
са тим зе мља ма ка ко би ухва ти ла Не мач ку „из ме ђу че ки ћа и на ков ња“. Из тих 
раз ло га Фран цу ска је у пар ла мен ту из гла са ла по зај ми цу Кра ље ви ни СХС од 300 
ми ли о на фра на ка за раз вој на о ру жа ња, а сим бо лич ки, 11. но вем бра 1927, на дан 
пот пи си ва ња при мир ја у Пр вом свет ском ра ту, пот пи са ла је Уго вор о при ја тељ-
ском спо ра зу ме ва њу са кра љев ском вла дом. Фран цу ске пла но ве без бед но сти 
тре ба ло је да пра ти по ли ти ка „сна ге“, што зна чи по ли ти ка еко ном ског и кул тур-
ног ути ца ја у још увек не по зна тим ре ги о ни ма Кра ље ви не где је, то ком ве ко ва, 
фран цу ско при су ство би ло ни штав но.

Са ве ли ком Ру му ни јом, Кра ље ви на је за Фран цу ску та ко ђе пред ста вља ла 
уве ћа ну бал кан ску др жа ву, ко ја је при па да ла ње ној тра ди ци о нал ној зо ни ути ца ја 
и за ви си ла од „ме ди те ран ске“ ви зи је ње не спољ не по ли ти ке, на сле ђе не из ото-
ман ског вре ме на. Пре ма тој ви зи ји, Фран цу ска је тре ба ло да обез бе ди еко ном ску 
и кул тур ну пре власт на те ри то ри ја ма ко је су не ка да при па да ле Ото ман ском цар-
ству и да игра уло гу ар би тра у по ли тич ким не су гла си ца ма у тој зо ни на ко ју је 
гле да но као на тра ди ци о нал но не ста бил ну. При сут на у Ср би ји и у Ру му ни ји пре 
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ра та, Фран цу ска је ра чу на ла на по др шку по сто је ће фран ко фил ске и фран ко фон-
ске ели те. У ге о граф ском про сто ру где су Ан гло-Сак сон ци има ли ма ло ди рект-
них ин те ре са, Фран цу ска је мо гла да из вла чи ко рист од крат ко трај ног по вла че ња 
Не мач ке и од не мо гућ но сти, та ко ђе крат ко трај не, мла дог Со вјет ског Са ве за да 
оства ру је од лу чу ју ћи ути цај. На те ре ну, њен је ди ни ри вал би ла је Ита ли ја. 

За шти та ко ју је Фран цу ска на ме ра ва ла да пру жи Кра ље ви ни има ла је 
огра ни че ња ко ја су се осе ти ла већ по чет ком 1920-их го ди на. Она су пр вен стве но 
би ла ма те ри јал ног ка рак те ра. Од кра ја Пр вог свет ског ра та, сред ства ко ји ма је 
Фран цу ска рас по ла га ла би ла су ре ла тив но сла ба. Уз зна чај не де мо граф ске гу бит-
ке и нео п ход ност да об но ви ра зо ре ни део на ци о нал не те ри то ри је, она је мо ра ла 
да се но си са раз ли чи тим оба ве за ма пре ма Сје ди ње ним Др жа ва ма и Ује ди ње ном 
Кра љев ству чи ји је би ла ду жник. Иако ве ли ка по бед ни ца, бри ну ла се за сво ју 
без бед ност, сна гу и ме ђу на род ни пре стиж ко ји су би ли усло вље ни пла ћа њем не-
мач ких ре па ра ци ја. Уоп ште но го во ре ћи, стра хо ва ла је од бр зог по врат ка не мач ке 
мо ћи. Уз сла бо сти сред ста ва на рас по ла га њу Фран цу ској де ло ва ла је и хе те ро-
ге ност но ве Кра ље ви не, скуп на ро да са раз ли чи тим кул ту ра ма и тра ди ци ја ма. 
Хр ва ти и Сло вен ци и раз ли чи ти на ро ди Ју жне Ср би је (Ма ке до ни је), ни су би ли 
бла го на кло ни пре ма Фран цу ској као ве ћи на Ср ба. Уз то, Фран цу ска је мо ра ла да 
се но си и са кон ку рен ци јом дру гих др жа ва. Глав ни про блем за ње ну ди пло ма ти-
ју то ком 20-их го ди на би ло је не при ја тељ ство Ита ли је, за ин те ре со ва не за оба ле 
Ја дран ског мо ра и не за до вољ не сво јом ис точ ном гра ни цом у Ис три, Ри је ци и 
Дал ма ци ји. Још је дан про блем ле жао је у бр зом по врат ку не мач ког ути ца ја ко ји 
се осла њао на зна ње не мач ког је зи ка – на ро чи то у Хр ват ској и Сло ве ни ји, као и 
на еко ном ске и тр го вач ке ве зе за сно ва не на прин ци пу пла ћа ња ре па ра ци ја кли-
рин гом. Нај зад, Ве ли ка Бри та ни ја је игра ла дво сми сле ну уло гу по др жа ва ју ћи у 
исто вре ме Фран цу ску и Ита ли ју, са же љом да оства ри свој ути цај у Кра ље ви ни 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.

Ма ла Ан тан та

Вој но-по ли тич ки са вез Че хо сло вач ке, Ру му ни је и Кра ље ви не СХС, по знат 
као Ма ла Ан тан та, фор ми ран је 1920. са основ ним ци љем да не у тра ли ше ма ђар-
ске ре ви зи о ни стич ке те жње и да не до зво ли об на вља ње по ду нав ске мо нар хи је 
под хаб збур шким тро ном. При ја тељ ски од но си из ме ђу Ру му ни је и Ју го сла ви је 
утвр ђе ни су за кљу чи ва њем од брам бе ног са ве за. По ве зи ва ње ових др жа ва под-
сти ца ла је Фран цу ска, обез бе ђу ју ћи пре ко њих свој ути цај на Бал ка ну и у де лу 
сред ње Евро пе. У пр вој по ло ви ни 1929. чла ни це су се спо ра зу ме ле да се уго во ри 
о уза јам ним од но си ма об на вља ју сва ке пе те го ди не. Ста ту том из 1930. ре гу ли сан 
је на чин ра да и од лу чи ва ња Ма ле Ан тан те, а три го ди не ка сни је за кљу че ним пак-
том са вез се ин сти ту ци о на ли зо вао. Ру му ни ја, Че хо сло вач ка и Ју го сла ви ја би ле 
су исто вре ме но и део „са ни тар ног кор до на“ про тив Со вјет ског Са ве за, али и од 
по тен ци јал ног про до ра Не мач ке у По ду на вље. Све до 1937. одр жа ва ни су са стан-
ци на чел ни ка ге не рал шта бо ва ових зе ма ља, на ко ји ма је раз ра ђе но укуп но 19 
ва ри јан ти пла но ва о мо гу ћим за јед нич ким опе ра ци ја ма. На учвр шћи ва њу са ве-
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за нај ви ше је, због стра ха од Не мач ке, ин си сти ра ла Че хо сло вач ка, ко ја је кра јем 
1936. пред ло жи ла Ју го сла ви ји и Ру му ни ји да за кљу че уго вор о оп штој уза јам ној 
по мо ћи. Иако је ини ци ја ти ву по др жа ла и Фран цу ска, она је на и шла на хла дан 
при јем у Бе о гра ду. Са вез је све ви ше сла био и на кон фе рен ци ји одр жа ној ав гу-
ста 1937. чла ни це су мо гле да кон ста ту ју да он ви ше не по сто ји.

Бал кан ски пакт

Бал кан ски пакт де ло је кра ља Алек сан дра. Об у хва тао је, осим Ју го сла-
ви је, Ру му ни ју, Тур ску и Грч ку, али је остао отво рен и за Бу гар ску. И Ве ли ка 
Бри та ни ја је има ла сво јих ин те ре са на Бал ка ну. Стра хо ва ла је од мо гућ но сти из-
би ја ња рат ног за пле та, јер је сма тра ла да то мо гу ис ко ри сти ти Со вјет ски Са вез 
и Тур ска за оства ре ње сво јих по ли тич ких ци ље ва. За то је њен ин те рес био да 
се очу ва мир и та ко из бег ну по тен ци јал не опа сно сти. Слич но као и Фран цу ска, 
сма тра ла је да Ју го сла ви ја тре ба да бу де од лу чу ју ћи фак тор од ко га ће за ви си ти 
ста бил ност у овом де лу Евро пе. За то је Лон дон охра бри вао сва ки ко рак ко ји би 
во дио уну тра шњој ста би ли за ци ји Ју го сла ви је, а на дру гој стра ни се ис ка зи ва ло 
про ти вље ње бу гар ским пре тен зи ја ма пре ма Ма ке до ни ји.

Кра јем 1924. ста ње на Бал ка ну се за ком пли ко ва ло због за о штра ва ња ју го-
сло вен ско-грч ких од но са ко ји су до та да би ли за сни ва ни на срп ско-грч ком уго во-
ру из 1913. Сеп тем бра 1924. Грч ка је у Же не ви по сти гла спо ра зум са Бу гар ском 
о фор ми ра њу стал не ме шо ви те ко ми си је за над зор над ма ке дон ском ма њи ном у 
Грч кој, чи ме је ову ма њи ну при зна ла као део ет нич ког бу гар ског кор пу са. Ју го сло-
вен ска вла да је то до жи ве ла као не при ја тељ ски акт и отво ре ни ан ти ју го сло вен ски 
по тез. Ју го сла ви ја је би ла не за до вољ на и ста ту сом сво је сло бод не зо не у Со лу ну. 
За то је у но вем бру исте го ди не от ка зан уго вор о са ве зу из 1913. го ди не.

Пре го во ри о скла па њу но вог спо ра зу ма би ли су не у спе шни, јер грч ка 
вла да ни је хте ла да се од рек не упра ве над пру гом Ђев ђе ли ја – Со лун и ни је же-
ле ла да при зна по се бан ин те рес ју го сло вен ске вла де за ма ке дон ску ма њи ну у 
Грч кој. Ин тен зив на ди пло мат ска ак тив ност на оства ри ва њу бал кан ске со ли дар-
но сти је на ста вље на. Вла да у Бе о гра ду ра ди ла је и на збли жа ва њу са Тур ском, 
што је у Ан ка ри по зи тив но при хва ће но због стра ха од ита ли јан ских пла но ва на 
Ме ди те ра ну. Из тих раз ло га Ју го сла ви ја је у на ред ном пе ри о ду по ка за ла по пу-
стљи вост пре ма Бу гар ској и Грч кој. Да би се раз ре ши ла мно га спор на пи та ња и 
пре ва зи шло не по ве ре ње ме ђу бал кан ским др жа ва ма, у Ати ни је од 5. до 12. ок-
то бра 1933. одр жа на Пр ва бал кан ска кон фе рен ци ја, уз уче шће де ле га та свих бал-
кан ских зе ма ља. Упр кос број ним не спо ра зу ми ма, по ка за ло се да по сто ји мно го 
за јед нич ких ин те ре са ко ји ве зу ју све бал кан ске зе мље. Исто вре ме но је и Грч ка 
на ста ви ла по ли ти ку збли жа ва ња са Тур ском, из ја вом да се од ри че сва ког ре ван-
ши стич ког ра та и да је за до вољ на сво јим гра ни ца ма. До ко нач ног пот пи си ва ња 
Бал кан ског пак та одр жа не су још две кон фе рен ци је. 

Са вез бал кан ских др жа ва – Ју го сла ви је, Ру му ни је, Гр че и Тур ске – ко-
нач но је за кљу чен 9. фе бру а ра 1934. са основ ним ци љем учвр шћи ва ња ми ра и 
одр жа ња те ри то ри јал ног по рет ка на Бал ка ну. Про тив овог „бал кан ског шти та“ 
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не га тив но су ре а го ва ле Ита ли ја, Ма ђар ска и Аустри ја. Фран цу ска је има ла ин-
те рес да учвр сти блок бал кан ских др жа ва ко је би бра ни ле европ ски по ре дак, 
на су прот Ита ли ји ко ја је по ма га ла Ма ђар ску и Бу гар ску у де ста би ли за ци ји Ју го-
сла ви је. Овај ре ги о нал ни са вез био је упе рен и про тив Бу гар ске због ње ног не-
за до вољ ства те ри то ри јал ним од ред ба ма Бу ку ре шког (1913) и Неј ског ми ров ног 
уго во ра (1919), као и због ње них пре тен зи ја пре ма Ма ке до ни ји ко ја је сма тра на 
бу гар ском об ла шћу. Су шти на пак та огле да ла се у оба ве за ма др жа ва-пот пи сни ца 
да ме ђу соб но га ран ту ју без бед ност сво јих гра ни ца и да без прет ход ног ме ђу соб-
ног оба ве шта ва ња не пред у зи ма ју ни ка кву по ли тич ку ак ци ју пре ма не кој дру гој 
бал кан ској зе мљи ко ја ни је пот пи сни ца уго во ра. Краљ Алек сан дар се у сво јој 
по ли ти ци осла њао и на ру мун ског кра ља Ка ро ла, а Ру му ни ја је по др жа ва ла Ју го-
сла ви ју јер је и са ма би ла из ло же на при ти ску Бу гар ске због До бру џе.

КРА ЉЕВ СКИ ДИ ПЛО МАТ СКИ КОР

Ди пло мат ски кор Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је ни је био не по знат у Евро-
пи, на ро чи то у Фран цу ској. За раз ли ку од пољ ских и че шких ди пло ма та и ју жно-
сло вен ских ди пло ма та из бив ших аустро у гар ских обла сти, кра љев ски ди пло мат-
ски кор имао је пред рат но ис ку ство у окви ру срп ске ди пло ма ти је. Из тог раз ло-
га у кра љев ској ди пло ма ти ји пре о вла да ва ли су Ср би. Мно ги су би ли по ре клом 
из Шу ма ди је, „ср ца Ср би је“, по зна те Фран цу зи ма по сна жној тра ди ци ји бор бе 
за срп ску не за ви сност. Ве ћи на њих је сту ди ра ла у Фран цу ској и теч но је вла да-
ла фран цу ским је зи ком. Углав ном су би ли из имућ ни јих тр го вач ких по ро ди ца. 
Пре ра та су при па да ли гру пи „мла дих“ ди пло ма та ко ји су за у зи ма ли кон зул ска 
или по сла нич ка ме ста у ма лим бал кан ским гра до ви ма, у Цр ној Го ри, Ал ба ни-
ји и европ ској Тур ској, где су ра ди ли на „на ци о нал ном ује ди ње њу“. Ме ђу тим, 
пред рат но ис ку ство срп ских ди пло ма та у бал кан ским обла сти ма има ло је, по 
ми шље њу њи хо вих фран цу ских ко ле га два де се тих го ди на 20. ве ка, и по зи ти ван 
и не га ти ван вид. Кључ на по зи тив на ка рак те ри сти ка њи хо ве ак тив но сти би ла је 
„бор ба про тив Аустро-Угар ске“ у ко рист очу ва ња тур ског на сле ђа у Евро пи у 
сми слу до ми на ци је фран цу ског ути ца ја. Ме ђу тим, ак тив ност им је би ла фо ку си-
ра на на Бал кан и то је оста ло њи хо ва нај ва жни ја бри га, иако су на сту пи ле но ве 
ме ђу на род не окол но сти по сле ра та. За то је ова гру па срп ских ди пло ма та њи хо-
вим фран цу ским ко ле га ма из гле да ла као да има „су же не ви ди ке“. Уз ту ка рак те-
ри сти ку, тре ба до да ти и по се до ва ње по зи тив них вред но сти „сла ви зма“ и „ан ти-
ко му ни зма“. Сла ви зам је схва тан као иде ја са рад ње ма лих сло вен ских зе ма ља у 
ан ти гер ман ском де ло ва њу. На че лу ових зе ма ља тре ба ло је да бу де Фран цу ска, 
по што је Ру си ја ис кљу че на од ка да је по ста ла ко му ни стич ка зе мља. Ову иде ју су 
де ли ле фран цу ске ди пло ма те, а од го ва ра ла је по ли тич ким пла но ви ма фран цу ског 
Ми ни стар ства ино стра них по сло ва о окру жи ва њу Не мач ке. На су прот тој иде ји 
на ла зио се пан сла ви зам не ких кра љев ских ди пло ма та, хи по те тич ка иде ја ко ја је 
пла ши ла фран цу ске ди пло ма те то га вре ме на исто ко ли ко и ко му ни зам, а ко ја је 
нај пре под ра зу ме ва ла пад ко му ни зма у Ру си ји а за тим ор га ни за ци ју сло вен ских 
зе ма ља под окри љем но ве Ру си је. Ме ђу тим, су прот ност иде ја ни је до во ди ла у 
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сум њу фран ко фи ли ју ове гру пе срп ских ди пло ма та. Фран цу ска ди пло ма ти ја им 
је нај че шће ука зи ва ла по ве ре ње. Срп ске ди пло ма те су опи си ва не као од луч не, 
енер гич не, ин те ли гент не, са ве ли ким зна њем и сна жним па три от ским осе ћа њи ма. 
Овим по зи тив ним ка рак те ри сти ка ма су прот ста вља не су не га тив не: агре сив ност, 
же сти на, при стра сност и не до ста так ши ро ких ви ди ка. Фран цу ске ди пло ма те су 
ис ти ца ле ар гу мент те шког мен та ли те та, по себ но ка да њи хо ве срп ске ко ле ге ни-
су сле ди ле фран цу ску по ли ти ку – као у слу ча ју еко ном ске ре ор га ни за ци је цен-
трал не Евро пе или ре ша ва ња срп ско-бел гиј ских про бле ма.

Ју жно сло вен ска др жа ва, ко ја је на сто ја ла да се осло ни на ду хов не вред-
но сти и иде о ло шке прин ци пе европ ских ли бе рал но-де мо крат ских зе ма ља, при-
хва ти ла је њи хо ве ути ца је у ор га ни зо ва њу ди пло мат ске слу жбе. У тим зе мља ма 
ни је би ла рет ка прак са ан га жо ва ња књи жев но и пе снич ки на да ре них љу ди у 
ди пло ма ти ји. У том по гле ду по себ но се ис ти ца ла фран цу ска ди пло ма ти ја, ко ја 
је ан га жо ва ла дво ји цу вр сних ли те ра та-ди пло ма та: Ан дре-Фран соа Пон сеа, пи-
сца и ам ба са до ра у Бер ли ну и По ла Кло де ла, пе сни ка и по сла ни ка у Ко пен ха-
ге ну и То ки ју. По том мо де лу, у ди пло мат ским пред став ни штви ма Кра ље ви не 
СХС/Ју го сла ви је у ино стран ству, у функ ци ји се кре та ра, кон зу ла или по сла ни ка 
де ло ва ли су углед ни пи сци и пе сни ци: Иво Ан дрић, Јо ван Ду чић, Ми лан Ра кић, 
Раст ко Пе тро вић и Бран ко Ла за ре вић. Као ата шеи за штам пу, би ли су ан га жо ва-
ни Ста ни слав Ви на вер и Ми лош Цр њан ски. С об зи ром на сла бост и не си гур но 
окру же ње Кра ље ви не, упра во су ње ни књи жев ни ци би ли нај по зва ни ји да по 
европ ским пре сто ни ца ма ши ре иде је са рад ње, то ле ран ци је и до го во ра ме ђу на ро-
ди ма. Као по зна ва о ци је зи ка, умет но сти и исто ри је, они су би ли ре пре зен та тив ни 
пред став ни ци сво је зе мље и зна чај на спо на за при бли жа ва ње раз ли чи тих, че сто 
и не при ја тељ ски рас по ло же них на ро да и др жа ва. Сва ка ко ни је слу чај но што су 
два нај ве ћа срп ска пе сни ка, Ми лан Ра кић и Јо ван Ду чић, бо ра ви ли као по сла ни-
ци у Ри му, с об зи ром на ду го го ди шње ве о ма ло ше од но се Ита ли је и Кра ље ви не 
у ме ђу рат ном пе ри о ду. Углед ко ји су сте кли као књи жев ни ци и обра зо ва ње ко је 
су до би ли шко ло ва њем у ино стран ству, тре ба ло је да ис ко ри сте у ди пло мат ској 
слу жби ка ко би до при не ли по бољ ша њу ита ли јан ско-ју го сло вен ских од но са. 

КРАЈ ИЛУ ЗИ ЈЕ О СНА ЗИ КРА ЉЕ ВИ НЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

До ла зак на ци о нал-со ци ја ли ста на власт у Не мач кој (у че му бри тан ска 
по ли ти ка ни је би ла без за слу га) отво ре ни ре ви зи о ни зам ко ји је Хи тлер про по-
ве дао од са мог по чет ка, пр ви по ли тич ки по те зи ко ји ма је по ка зао ре ше ност на 
ак ци ју и не моћ Па ри за да на ово озбиљ но угро жа ва ње сво га си сте ма без бед но-
сти од го во ри на аде ква тан на чин, ре флек то ва ли су се и у спољ ној по ли ти ци Ју-
го сла ви је. Го то во 15 го ди на ства ра на је и из гра ђи ва на згра да без бед но сти, чи ји 
је уга о ни ка мен би ла фран цу ска си ла, или илу зи ја о тој си ли. Са да се, ме ђу тим, 
по ка за ло да Фран цу ска не ма ни сна ге ни од луч но сти да се ус про ти ви та ла су ко-
ји је пре тио да ту згра ду од не се. Оно што је у овој си ту а ци ји би ло нај ва жни је, 
био је рас ко рак из ме ђу бри тан ске и фран цу ске по ли ти ке ко ји се све ја сни је ма-
ни фе сто вао. Фран цу ска ни је би ла у ста њу да одр жи вер сај ски по ре дак, а Ве ли ка 
Бри та ни ја ни је по ка зи ва ла ни ма ло скло но сти да јој при ско чи у по моћ или да 
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пре у зме ње ну уло гу чу ва ра. На про тив, Лон дон је па сив но шћу и за ку ли сном по-
ли тич ком ак ци јом јав но до при но сио уру ша ва њу по рет ка на ко јем се за сни ва ла 
и без бед ност Ју го сла ви је.

Са вез са Фран цу ском био је без вред но сти, а Ма ла Ан тан та је из гу би ла 
сво ју осно ву. Ка ко ни о ка квој ре ста у ра ци ји Хаб збур го ва ца ви ше ни је мо гло да 
бу де ре чи, она је оста ла без са др жи не. Кри зу по ве ре ња пре ма Фран цу ској у Бе о-
гра ду је по себ но иза зва ло збли жа ва ње Па ри за и Ри ма. Као и дру ги др жав ни ци, 
краљ Алек сан дар је гра дио спољ ну по ли ти ку на уве ре њу да не ма ве чи тих при-
ја те ља ни са ве зни ка, ни ти др жа ва са ко ји ма је тре ба ло би ти у стал ном не при ја-
тељ ству. Од но се са Не мач ком за сни вао је упра во на том уве ре њу и про це њи вао 
их је не са мо са ди пло мат ског, не го и са вој нич ког гле ди шта. Ју го сло вен ски мо-
нарх је ви део ве ли ку опа сност у убр за ном на о ру жа ва њу Не мач ке и ње ном вој-
ном по тен ци ја лу. Сма трао је на ив ним уве ра ва ња по је ди них за пад но е вроп ских 
др жав ни ка да се не мач ка агре сив на по ли ти ка мо же спре чи ти одо бра ва њем кон-
тро ли са ног на о ру жа ва ња.8

Краљ Алек сан дар је ма ја 1934. бри тан ском по сла ни ку Хен дер сон на 
ње го во пи та ње о од но си ма Ју го сла ви је са Не мач ком, од го во рио да је због ита-
ли јан ских прет њи Ју го сла ви ји при си љен на ве зе са Нем ци ма. Краљ је обе ћао 
Не мач кој да не ће ус по ста вља ти ди пло мат ске од но се са Со вјет ским Са ве зом, а 
Не мач ка је да ла обе ћа ња да ће Ју го сла ви ји да ти по др шку на Бал ка ну и Ја дра ну. 
Иако су по сто ја ли до бри од но си из ме ђу Бе о гра да и Бер ли на, у Ју го сла ви ји се 
сма тра ло да то не сме да на шко ди тра ди ци о нал ном при ја тељ ству са Фран цу ском. 
Ви ше се мо же го во ри ти о гу бље њу по ве ре ња у Фран цу ску због ње не не мо ћи и 
са рад ње са Ита ли јом, не го о же љи Ју го сла ви је да се при бли жи Не мач кој.9 У ок-
то бру 1934, не по сред но уочи пу та у Па риз, кра ља је нај ви ше бри ну ла мо гућ ност 
ита ли јан ско-не мач ког спо ра зу ма и до во ђе ње Ју го сла ви је у си ту а ци ју да би ра из-
ме ђу Ри ма и Бер ли на. Био је и чврст у ста ву да ће одо ле ти фран цу ским по ку ша-
ји ма да му на мет не сво ју во љу. Ива ну Ме штро ви ћу је ре као: „Фран цу зи ма смо 
мно го ду жни, али ни смо, ни ти мо же мо би ти њи хов Ма ро ко, а ни ти сред ство за 
њи хо ве ком би на ци је“.10

Бе ни то Му со ли ни је у ак тив ној спољ ној по ли ти ци кра ља Алек сан дра 
ви део нај ве ћу смет њу за оства ре ње сво јих екс пан зи о ни стич ких ци ље ва. Стра хо-
вао је да ће се под ди на сти јом Ка ра ђор ђе ви ћа оства ри ти ује ди ње ње свих Ју жних 
Сло ве на у јед ну др жа ву ко ја би се про сти ра ла од Ја дран ског до Цр ног мо ра. По-
ред хе ге мо ни је на Бал ка ну, Ју го сла ви ја би по ста ла све зна чај ни ји чи ни лац у сред-
њој Евро пи и По ду на вљу. Му со ли ни је уви ђао и да краљ Алек сан дар успе шно 
су зби ја цен три фу гал не те жње у зе мљи, а ре ви зи о ни стич ке сна ге у еми гра ци ји 
успе ва да не у тра ли ше.11

По сле уби ства кра ља Алек сан дра и Лу ја Бар туа ок то бра 1934, спољ на 
по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је би ла је усло вље на ру ше њем прин ци па на ко ји-

8 Б. Гли го ри је вић, Краљ Алек сан дар, II, 266.
9 Исто, 267.
10 На ве де но пре ма: Б. Гли го ри је вић, Краљ Алек сан дар, II, 272.
11 Б. Гли го ри је вић, Краљ Алек сан дар, II, 273.
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ма је по чи ва ла Евро па, а ко ји су усво је ни на Ми ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу 
1919/20. го ди не. Фран цу ска, осла бље на уну тра шњом кри зом, ни је би ла у ста њу 
да се са ма су прот ста ви хи тле ров ској Не мач кој. Да би ипак ус по ста ви ла про тив-
те жу Не мач кој, фран цу ска ди пло ма ти ја је по ла зи ла од два прин ци па у ко ји ма је 
Кра ље ви на Ју го сла ви ја би ла зна чај на ка ри ка: при бли жа ва ње Ита ли ји и ја ча ње 
са ве зни шта ва са ма лим зе мља ма цен трал не и ис точ не Евро пе. Ти пла но ви, ме ђу-
тим, би ли су те шко оствар љи ви због ло ших од но са Ита ли је и Ју го сла ви је. По ред 
то га, Ју го сла ви ја је би ла не ста бил на због срп ско-хр ват ских су прот но сти ко је је 
Му со ли ни по др жа вао. Да би оства ри ла ста бил ност у Ју го сла ви ји, фран цу ска ди-
пло ма ти ја је упор но по ку ша ва ла да по ми ри Ита ли ју и Ју го сла ви ју. По сле пот пи-
си ва ња уго во ра Ла вал-Му со ли ни из 1935, Фран цу ска је зах те ва ла збли жа ва ње 
два ја дран ска су се да. Са тим ци љем по сла ла је у Бе о град по сла ни ка Дам пи је ра, 
спе ци ја ли сту за ита ли јан ска пи та ња и чо ве ка бли ског кне зу Па влу. Ова по ли ти ка 
је до ве ла до пот пи си ва ња Бе о град ског спо ра зу ма из ме ђу Ита ли је и Ју го сла ви је 
1937. го ди не, ко ји је ути цао на сми ри ва ње ита ли јан ско-ју го сло вен ских од но са. У 
исто вре ме, пред сед ник ју го сло вен ске вла де Ми лан Сто ја ди но вић по ку ша вао је 
да во ди по ли ти ку не у трал но сти ко ја је тре ба ло да омо гу ћи Ју го сла ви ји да очу ва 
на ци о нал но је дин ство. Фран цу ска је на сто ја ла да до при не се ре ша ва њу уну тра-
шњих про бле ма у Ју го сла ви ји тра же њем спо ра зу ма из ме ђу Ср ба и Хр ва та. Са 
тим ци љем у Бе о град је 1937. до шао но ви фран цу ски по сла ник Бри жер. Ње го-
ва ак тив ност је до при не ла пот пи си ва њу спо ра зу ма Цвет ко вић-Ма чек. Бри жер 
је ра дио и на по ве ћа њу еко ном ског и вој ног при су ства Фран цу ске у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји. Ме ђу тим, сви на по ри Фран цу ске су про па ли за то што ни је има ла 
сна ге да се су прот ста ви Не мач кој на по ли тич ком, вој ном, еко ном ском, кул тур-
ном и про па ганд ном пла ну и то из ви ше раз ло га: спо ра зум Ср ба и Хр ва та ни је 
био за до во ља ва ју ћи за обе стра не; не у са гла ше ност пре те жно аграр них еко но-
ми ја Кра ље ви не и Фран цу ске ори јен ти са ла је ју го сло вен ску еко но ми ју пре ма 
Не мач кој; Фран цу ска ни је би ла ка дра да пру жи Ју го сла ви ји кон крет ну вој ну по-
моћ. Ме ђу срп ском ин те лек ту ал ном ели том, у срп ским се љач ким сло је ви ма и у 
вој сци, фран ко фил ска осе ћа ња су оста ла ве о ма ја ка, али ре ал на по ли ти ка ко ја 
је ре гу ли са ла од но се у Евро пи би ла је већ ду бо ко уко ре ње на. Убр зо по сле ка пи-
ту ла ци је Фран цу ске 1940, Кра ље ви на Ју го сла ви ја, др жа ва чи јем је на стан ку она 
ку мо ва ла, не ста ла је под уда ри ма Тре ћег рај ха и ње го вих са ве зни ка. 

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, 
југосло вен ска вла да је 1. ја ну а ра 1937. из да ла зва нич но са оп ште ње да при хва-
та пред лог вла де у Со фи ји о скла па њу „пак та о ве чи том при ја тељ ству“. Пакт је 
пот пи сан 24. ја ну а ра исте го ди не. У го ди на ма до из би ја ња но вог свет ског су ко ба 
Бал кан ски пакт се по ка зао крај ње не де ло твор ним. Упр кос до го во ру о „ве чи том 
при ја тељ ству“ са Ју го сла ви јом, Бу гар ска се 1941. на шла на стра ни Не мач ке. 

По ло жај Ју го сла ви је по стао је по себ но 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 Југосла ви јом по бољ ша ни, а 25. мар та 1937. 
при ли ком по се те гро фа Ћа на Бе о гра ду пот пи са ни су Пакт о при ја тељ ству и при-
вред ни спо ра зум. Обе зе мље су се оба ве за ле да ће по што ва ти за јед нич ку 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 европ ског бло ка и да Ју го сла ви ја не ће 
при ми ти да ље оба ве зе по ма га ња Че хо сло вач ке. Вр ху нац ове ди пло мат ске ак тив-
но сти био је са ста нак са Адол фом Хи тле ром, 17. ја ну а ра 1938. у Бер ли ну. Не мач-
ком фи ре ру Сто ја ди но вић је ре као ка ко се ју гословенска 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 
грани ца, да ће спре чи ти пре тен зи је Хаб збур го ва ца и да две зе мље ви ше ни ка да 
не ће би ти не пријатељи.

Суштину своје спољне политике Стојадиновић је образложио 26. фебруа-
ра 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 резулта те. Да нас се зна да је Не мач ка си ла пр вог ре да 
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ко ју ре спек ту је цео свет. За то је Ју го славија 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 има ју ма ло об зи ра пре ма ин те ре си ма ма лих зе ма ља“.12 

Ста ра срп ска по ли тич ка ели та, оку пље на у Удру же ној опо зи ци ји, де-
ло ва ла је као не је дин ствен по ли тич ки ор га ни зам. Три стран ке (Ра дикална, 
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, ко га су Дра го љуб Јо ва но вић и Бран ко Чу бри ло вић 
ис ти ца ли као ли де ра де мо крат ске опо зи ци је у Ју го сла ви ји.13 

Ови ста во ви има ли су за по сле ди цу по ли тич ку под ре ђеност, 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 манипулиса-
ње хр ват ским пи та њем. Ма чек се ве о ма рет ко по хвал но из ра жа вао о стран ка ма 
и по ли ти ча ри ма из Удру же не опо зи ци је. Че сто је, на про тив, оп ту жи вао срп ске 
ко ле ге да спа са ва ју срп ску хе ге мо нију.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 стаби-
лизовати се уочи предстојећег светског сукоба. Спроводник те политике био је 

12 На ве де но пре ма: Ve li mir Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju go sla vi je 1941, Be o grad–Lju blja na–Ti to-
grad 1982, I, 229. 

13 Ми ра Ра до је вић, Удру же на опо зи ци ја, Бе о град 1994, 139, 142–143, 145.
14 Исто, 146, 148–149.
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кнез Павле. Исто вре ме но, ни Сто ја ди но ви ће ва спољ на по ли ти ка ви ше ни је од-
го ва ра ла бри тан ским ин те ре си ма, па је он био при мо ран да 4. фе бру а ра 1939. 
под не се остав ку. Пред сед ник ју го сло вен ске вла де по стао је Дра ги ша Цвет ко вић, 
лич ност пот пу но у сен ци кне за Па вла, пр вог на ме сни ка, ко ји ће од та да скон цен-
три са ти 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 по ли ти ке; 3) ве ли ка је ве ро ват но ћа да је Сто-
ја ди но вић сме њен на ди рек тан зах тев Ве ли ке Бри та ни је.

Раз ло зи уну тра шње по ли тич ке при ро де ко ји су узро ко ва ли сме ну мо гу 
се гру пи са ти у сле де ће: 1) зва нич но са оп ште ње је гла си ло ка ко је Сто ја ди но-
вић сме њен због по тре бе по сти за ња ко нач ног спо ра зу ма са Ма че ком и Хр ва ти-
ма; 2) прет постављало 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 спољ но по ли тич ким, ни ти са мо 
уну тра шњим по ли тич ким раз ло зи ма. Те шко је ре ћи ко ји су раз ло зи превагнули, 
пошто су Стојадиновићева спољна и унутрашња политика биле уско повезане 
и испреплетане.15

После пада, утицај Милана Стојадиновића и његових политичких при-
сталица био је релативно јак само у Скупштини. Када је она отишла на летњи 
одмор, а поготову када је влада Цветковић-Мачек, после избијања Другог свет-
ског 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 ак тив ност, скоп ча на са 
да но ноћ ним пра ће њем аге на та Упра ве гра да Бе о гра да, за вр ши ла се хап ше њем 
Ми ла на Сто ја ди но ви ћа 19. апри ла 1940. и ин тер ни ра њем на Руд ник, ода кле је 
пре ме штен на Или џу, да би 18. мар та 1941. био пре дат Бри тан ци ма, ко ји су га 

15 Дра ган Те шић, Ју го сло вен ска ра ди кал на за јед ни ца у Ср би ји 1935–1939, Бе о град 1997, 
391–395.
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упу ти ли 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 пи та ње на ла зи, ми мо же мо, а ми слим да се са ти ме сла жу 
и на ша бра ћа Хр ва ти, пре све га кон ста то ва ти да је у пр вом ре ду по треб но ство-
ри ти бо ље ме ђу соб не од но се и бо ље по ве ре ње. Гру бе гре шке, учи ње не услед по гре-
шног схва та ња ово га про бле ма, мо ра ју се ис пра вља ти. Ре ше ње у сва ком слу ча ју 
мо ра би ти та кво да Хр ва ти ма ство ри и фор малну 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 национал ног пи та-
ња у Ју го сла ви ји тра же но је пар ци јал но, пр во за Хр ва те, да би се по том на шло 
и за Сло вен це и Ср бе. По сле уоби ча је но ду гих 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 Цвет ко вић са зи вао вла ду и под нео остав ку, а 26. ав-
гу ста 1939. об ја вљен је Спо ра зум и обра зо вана 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 бано ви на, са сре зо ви ма: Ду бров ник, Шид, Илок, Брч ко, Дер вен та, 
Гра да чац, 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, грађе ви на, со ци јал не по ли ти ке, на род ног здра вља, фи зич ког вас пи-
та ња, прав де, про све те, уну трашње управе, давање држављанства, рударско 
законодавство и државна рударска предузећа, изградња и одржавање саобраћајних 
средстава и оста лих др жав них обје ка та, по сло ви ве ра, ме ђу народно-правни 

16 Исто, 401.
17 На ве де но пре ма: V. Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju go sla vi je, I, 78.
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саобраћај, спољна трговина, трговина између бановина и осталих делова др-
жаве, 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, ге о граф ским и по ли тич ким окол но сти ма“.18 

Спо ра зум је фа во ри зо вао Хр ват ску, до нев ши јој та кве при ви ле ги је због 
ко јих је оце њи ван и као са мо у би лач ки акт за Ју го сла ви ју. Те ри то ри јал но знат-
но про ши ре на, Ба но ви на Хр ват ска до би ла је од ли ке 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 је ди ни ца ни је кон сти ту и са на. Та кав след до га ђа ја не ми-
нов но је отворио српско питање на самом почетку Другог светског рата, када 
је српски народ био у далеко тежем положају од сво јих уну тра шњих не при ја те-
ља. Национална успаваност и несхватљива лежерност српске елите, узрокована 
заблудама, неспособношћу и испуњавањем политичке воље спољних фактора, 
довели су до националне катастрофе.

*
Влада Цвет ко вић-Ма чек на ста ви ла је прет ход ну спољ ну по ли ти ку и још 

ви ше се по ве за ла са Немачком и Италијом у економском и политичком погледу. 
У догађајима који су довели до немачког на па да на Ју го сла ви ју апри ла 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 не за ви сност зе мље.

Пре лом ну тач ку у спољ ној по ли ти ци кне за Па вла и вла де пред ста вљао 
је по че так Дру гог свет ског ра та. У пр вој 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 званич на де кла ра ци ја вла де. За дру гу фа зу, од па да Фран цу ске ју на 
1940. ка рак те ри стич ни су кон так ти са Берлином чија је званична сврха била 
обезбеђење Југославије од евентуалног немачког напада, а који је по ву као све 
осет ни је кли за ње Осовини. 

У првој фази, најзначајнији спољнополитички акт била је званична 
посета кнеза Павла Берлину. До ње је дошло два ме се ца по сле па да Ми ла на Сто-
јадиновића, који је Берлин испунио незадовољством и сумњом у став Југославије, 

18 Isto, 90.
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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 сарад ња ју го-
сло вен ског и не мач ког ми ни стра спољ них по сло ва у раз во ју од но са у Бал кан ском 
пак ту. Кнез Па вле је од го во рио да се Ју го сла ви ја већ до ста уда љи ла од Дру штва 
на ро да и да не ма ни шта про тив ко нач ног исту па ња. Хи тлер је ви ше пу та на гла-
сио да је за Ју го сла ви ју ва жно и ко рисно 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 одр жа ње Ју го сла ви је у та да шњем об ли ку и 
да Ита ли ја не ма ни ка квог 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 је дан спек та ку ла ран спољ но по-
ли тич ки ко рак – ус по ста вио је ди пло мат ске од но се са Со вјет ским Са ве зом, иако 
је, слич но као и краљ Алек сан дар, 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 пи та ња. Као по сла ник, у Мо скву је упу ћен Ми лан Га ври ло вић, во-
ђа Зе мљо радничке 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 не мач ко-со вјет ским од но-
си ма, или бар да до при не се 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 до ђе на Бал кан, тј. 
у Ца ри град“.19 

19 На ве де но пре ма: V. Ter zić, Slom Kra lje vi ne Jugoslаvije, I, 270.
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Ју го сло вен ска вла да је у мар ту 1940. усво ји ла осно ве за раз го вор са Со-
вјет ским Са ве зом. Цин цар-Мар ко вић је дао ин струк ци је Или ји Шу мен ко ви ћу, 
по сла ни ку у Ан ка ри, да свом ко ле ги 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 Спо ра зум о отва ра њу тр го вин ских пред став ни шта ва у Бе о гра ду и Мо-
скви. Пре го во ри о ус по ста вља њу ди пло мат ских од но са по че ли су кра јем ма ја, 
ка да је Шу мен ко вић из Бе о гра да до био упут ства 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 мо гла на да ти у слу ча ју да на пу сти по ли ти ку не у трал но сти 
и при ђе Осо ви ни, на по ми њу ћи да је за њу Со лун од нај ве ће ва жно сти, по што је 
од Цвет ко ви ћа био овла шћен да Хе ре ну, као лич но ми шље ње, са оп шти да би Ју го-
сла ви ја због Со лу на отво ре но при сту пи ла ан ти бри тан ском бло ку. Гре го рић је по-
зван да по се ти Бер лин и Цвет ко вић га је овла стио да то са оп шти и у Не мач кој.

Гре го рић је Ри бен тро пу пре дао Цвет ко ви ће ву по ру ку да Ју го сла ви ја же-
ли да са чу ва мир и да са ра ђу је са Не мач ком на при вред ном и по ли тич ком по љу, 
да до би је га ран ци је за сво је гра ни це и да би у та квим окол но сти ма, по себ но ако 
би до би ла из лаз на Егеј ско мо ре, при сту пи ла ан ти бри тан ском бло ку: „Вла да у 
Бе о гра ду се не про ти ви да Грч ка за др жи Со лун, али ако она тре ба да га из гу би, 
он да не ка га до би је Ју го сла ви ја“. Ри бен троп је упо зо рио да Не мач ка во ди рат на 
жи вот и смрт и да не мо же под но си ти не јасну 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 
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могућност да се међусобни односи поправе. Фон Херен је 24. новембра известио 
Рибентропа да је одмах уручио позив југословенском министру спољних посло-
ва за по се ту.

Алек сан дар Цин цар-Мар ко вић је по се тио Не мач ку 28. и 29. но вем бра 
1940. Пр вог да на са стао се са Ри бен тро пом, 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 ве зи са овим пи та њи ма. Оп ста нак Ју го сла ви је, ис та као 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 „бр зо ис ко ри сти ство ре ну си ту а ци ју пре не го коц ка 
бу де па ла“, 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 ство ре на је због вој них до га ђа ја у Грч-
кој. Ка да 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 
разго во ра и да је све до бро раз у мео, а Хи тлер је ре као „да је спре ман да при ми 
Цвет ко ви ћа или кне за-на ме сни ка, ако би тре ба ло још не што рас пра ви ти“. 
По по врат ку у Бе о град, 7. де цем бра Не мач кој је под нет 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 по ли ти ка Рај ха по ста ла ак тив ни-
ја на Ју го и сто ку: „За јед нич ка гле ди шта Ју го сла ви је и Не мач ке има ла су ко ри сне 
ре зул та те за очу ва ње ми ра на Ја дран ском мо ру, у под руч ју Ду на ва и на Бал ка-
ну“. У но ти су оп шир но из не ти на по ри Југославије да се ти односи побољшају 
и констатовано да је Југославија при ли ком оку па ци је Ал ба ни је 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 ита ли јан-
ском вла дом про ди ску ту је мо гућ ност пот писивања пакта о ненападању, на бази 
итало-југословенског уговора од 25. марта 1937. године“.21

20 April ski rat 1941. Zbor nik do ku me na ta, II, Be o grad 1987, 30.
21 На ве де но пре ма: V. Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju go sla vi je, I, 305.
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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 гле да као на пре пре ку да љој не мач кој на је зди и као на 
про са ве знич ки до ку мент.22 

Иако се Не мач ка у на че лу сло жи ла са пак том, Ри бен троп је дао ин струк ци-
је сво јим ди пло мат ским пред став ни ци ма ка ко не тре ба при да ва ти ду бљи зна чај ма-
ђар ско-ју го сло вен ском уго во ру и наложио штампи да не даје публицитет Чакијевој 
посети Београду. Мађарски министар спољ них по сло ва сти гао је у Бе о град 11. 
де цем бра 1940. Обе стра не су се спо разумеле 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 стра не су ис та кле да ће он до-
не ти мир у ју го и сточ ну Евро пу „у хар мо ни ји са две ве ли ке си ле, су сед не и при ја-
тељ ске Не мач ке и Ита ли је“.

Крајем 1940. војно-политички положај Југославије био је веома непово-
љан. 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 Цин цар-Мар ко ви ћа и да му у мо је име са оп шти те сле де-
ће: Фи рер и ја смо са ин те ре со ва њем про чи та ли пи са ну из ја ву Ју го сло вен ске 
вла де ко ја нам је пре да та 7. децембра, а размотрили смо и предлог који иста 
садржи, да се закључи пакт о ненападању између Немачке, Ита ли је и Ју го сла ви-
је на бази италијанско-југословенског уговора од 1937. Закључење таквог пакта 
о ненападању, наравно, не би задовољило услове за јачање од но са Ју го сла ви је 
са си ла ма Осо ви не, ко је смо предвидели у разговорима са Цинцар-Марковићем 
у Бергхофу и Фу шлу, а и да ље би остало отворено важно питање приступања 
Ју го сла вије 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 J. Hopt ner, Ju go sla vi ja, 272.
23 На ве де но пре ма: V. Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju go sla vi je, I, 322–323.
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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 отво ре но. 
Ови из ја ву Хе рен је те ле гра мом про сле дио у Бер лин 23. де цем бра. 

По што је бри тан ска вла да за мо ли ла САД да сво јим ути ца јем и ин тер вен-
ци јом по др жи ства ра ње за једничког 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 несагле ди вих по сле ди ца. Ге не рал 
Си мо вић је при лич но са мо у ве ре но го во рио о мо гућ но сти ма од бра не, тра же ћи 
од са ве зни ка по моћ у рат ном ма те ри ја лу: „Пу ков ник До но ван је био вр ло им-
пресиониран 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 
Хитле ру. У пи сму је, по ред пред ло га да Цвет ко вић до ђе у Не мач ку на са ста нак 
са Хи тле ром и Ри бен тро пом, из не се на оце на по ли тич ког ста ња у Ју го сла ви ји. 
Гре го рић је оба ве штен да је Бер лин „ја ко из не на ђен“ ста вом Ју го сла ви је ко ји се, 
упр кос раз го во ру у Фу шлу, ни је про ме нио, пре све га у мно гим ма ни фе ста ци ја ма 
сва ко днев не по ли ти ке. 

Од кра ја но вем бра 1940. па до кра ја ја ну а ра 1941. не мач ко-ју го сло вен ски 
раз го во ри ни су се по ме ри ли са мр тве тач ке, јер став Ју го сла ви је пре ма Тројном 

24 На ве де но пре ма: April ski rat, 29–30.
25 Isto, 68.
26 Па ул Шмит је био на чел ник Оде ље ња за штам пу при Ми ни стар ству ино стра них по сло-

ва Тре ћег рај ха.
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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 Ми ха и ло Кон стан ти но вић: „Ње гов ути цај је ви дан не са мо 
у вла ди, 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 ко ји одр жа ва ју ве зе са Ен гле ском и де мо кра ти јом, пре-
ко ло жа или на дру ги на чин“.27 Гре го рић је пре нео и же љу Дра ги ше Цвет ко ви ћа 
да се са ста не са Јо а ки мом фон Ри бен тро пом, али је исто вре ме но Шми ту дао 
сво је вр сне ин струк ци је за од нос пре ма пред сед ни ку ју го сло вен ске вла де: „По 
мом ми шље њу, та кав са ста нак би био не са мо од ко ри сти Ју го сла ви ји, не го и 
по ли ти ци Ва ше зе мље. Цвет ко вић је чо век ко ји је под ло жан ути сци ма. Ути сак 
ко ји он до би је из не ког раз го во ра је од лу чу ју ћи за ње го ве ак ци је. При до би ти га 
за по ли ти ку пот пу не са рад ње из ме ђу Ју го сла ви је и Рај ха би ло би, без сум ње, од 
ве ли ког зна ча ја за мо ју зе мљу.“28 

Хи тлер је при хва тио Цвет ко ви ће ву же љу да по се ти Не мач ку, а Да ни ло 
Гре го рић је 4. фе бру а ра сти гао у Бер лин. Пр во га је при мио Шмит, а ка сни је и 
Ри бен троп. Гре го рић је сво је до ма ћи не оба ве стио да би по ли ти ка ју го сло вен ске 
вла де због при сту па ња пак ту мо гла да по ста не вр ло не по пу лар на, а то би се мо гло 
не у тра ли сти „ако би се од мах по сле при сту па ња об ја ви ли ус пе си ко је би зе мља 
по сти гла овим при сту па њем – ја ми слим на Со лун“.29 Гре го рић ни је ди рект но 
од го во рио на пи та ње да ли кнез Па вле ве ру је да ће Не мач ка и ње ни са ве зни ци 
до би ти рат, а сум ње су ра сле због уче ста лих ита ли јан ских не у спе ха. Исто вре ме-
но је на го ве стио да је кнез Па ле же лео и да по сле пу но лет ства свог си нов ца, ка-
да он пре у зме Кру ну, вр ши „од лу чу ју ћи по ли тич ки ути цај“, а то је мо гао са мо 
ако би по стао „но си лац јед ног про гра ма спољ не по ли ти ке ко ји је од лу чу ју ћи за 
раз вој и бу дућ ност Ју го сла ви је. Та кав про грам је и са рад ња са Не мач ком и по ло-
жај Ју го сла ви је у но вој ор га ни за ци ји Евро пе“.30 Гре го рић је 6. фе бру а ра по слао 
те ле грам Д. Цвет ко ви ћу у ко ме га је оба ве стио ка ко фон Ри бен троп же ли да он 
и Цин цар-Мар ко вић по се те Бер лин.

При ти сак Не мач ке на Ју го сла ви ју ра стао је из да на у дан: „Хи тлер је 
имао све ма ње по ве ре ња у нас“, пи сао је ка сни је шеф ју го сло вен ске вла де Дра-
ги ша Цвет ко вић. Он и Цин цар-Мар ко вић су у Бер лин, за јед но са фон Хе ре ном, 
кре ну ли 13. фе бру а ра 1941. Пр ви са ста нак са Ри бен тро пом био је 14. фе бру а ра, 
пре под не. На пи та ње да ли је вла да Ју го сла ви је вољ на да при сту пи Трој ном пак-
ту, Цвет ко вић је го во рио о по ли ти ци бла го на кло не не у трал но сти пре ма Не мач-
кој, о еко ном ским услу га ма ко је се чи не Не мач кој и о то ме да Ју го сла ви ја ни ка да 
не ће по ста ти ин стру мент бри тан ске по ли ти ке. Из ра зио је спрем ност да се у том 
по гле ду да ју га ран ци је Не мач кој, као и же љу ју го сло вен ске вла де да се што пре 
окон ча ита ли јан ско-грч ки рат. Ри бен троп је са „ле де ном су здр жљи во шћу“ са слу-
шао Цвет ко ви ће во из ла га ње. Ис та као је да у Ју го сла ви ји по сто ји ја ка бри тан ска 

27 На ве де но пре ма: April ski rat, II, 23.
28 Isto, 24.
29 Isto, II, 64.
30 Isto, 65.
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про па ган да, да не мач ка вој на сна га, иона ко огром на, сва ким да ном све ви ше ја ча 
и да ће по бе ди ти и ство ри ти но ви свет ски по ре дак. На кра ју раз го во ра са Ри бен-
тро пом, Цвет ко вић је из ра зио спрем ност Ју го сла ви је да за јед но са Бу гар ском и 
Тур ском скло пи спо ра зум „по ко ме би се ове три др жа ве оба ве за ле да се од у пру 
сва ком по ку ша ју Ен гле ске да ство ри фронт на Бал ка ну про тив Не мач ке“.31 

Хи тлер је исто га да на по сле под не при мио ју го сло вен ске пред став ни ке. 
Дра ги ша Цвет ко вић је пре нео по здра ве кне за Па вла и углав ном по но вио оно што 
је ре као Ри бен тро пу. Не мач ки фи рер је на гла сио да ће ин тер ве ни са ти сву да та мо 
где се по ја ви Ен гле ска, го во рио је о бољ ше вич кој опа сно сти ко ја пре ти Бал ка ну 
и по тре би да се Ју го сла ви ја при кљу чи Трој ном пак ту у ин те ре су сво је бу дућ но-
сти: „Са да шњи рат за вр ши ће се јед ног да на, али на ци је и др жа ве ће оста ти, 
а но ви по ре дак у Евро пи мо ра ра чу на ти са њи ма као са ствар но шћу. Са да шња 
си ту а ци ја је по вољ на за при зна ва ње та кве ствар но сти. Ју го сла ви ји се пру жа је-
дин стве на исто риј ска при ли ка да ко нач но за сва вре ме на учвр сти сво је ме сто у 
Евро пи. Она са да мо ра за у зе ти ја сан став пре ма но вом по рет ку. Не ма вре ме на 
за гу бље ње, по што су те шко ће Ита ли је у Ал ба ни ји са мо при вре ме не“.32

У свом ре фе ра ту, ко ји је остао у стро го по вер љи вој ар хи ви пред сед ни ка 
Ми ни стар ског са ве та, Цвет ко вић је по во дом су сре та са Хи тле ром за пи сао: „За-
кљу чак из све га овог те шко је из ве сти у пот пу но сти. На ма су ми сли и не по сред-
не на ме ре Хи тле ра не по зна те, па је те шко и до не ти не ки за кљу чак. Али јед на 
ствар је ван сум ње: си ла зак Не ма ца на југ пре ко Бу гар ске зна чи за нас смрт ну 
опа сност“.33 

Из ве шта ва ју ћи Бе ни та Му со ли ни ја о овим раз го во ри ма, фон Ри бен троп 
је по себ но на гла сио сле де ће: „Фи рер је са сво је стра не оба ве стио ју го сло вен ске 
ми ни стре да је, у соп стве ном ин те ре су Ју го сла ви је, вр ло ва жно да она за у зме ја-
сан став пре ма си ту а ци ји на Бал ка ну и пре ма но вом по рет ку у Евро пи. Не мач ка 
и Ита ли ја су спрем не да скло пе спо ра зум на ба зи раз го во ра ко ји су би ли во ђе ни 
у сво је вре ме са ми ни стром ино стра них по сло ва Цин цар-Мар ко ви ћем. Да ље, ка-
да ка сни је бу де ус по ста вљен но ви по ре дак, обе др жа ве су вољ не да узму у раз-
ма тра ње ју го сло вен ске те жње за из ла зак на Егеј ско мо ре. Ју го сла ви ји се пру жа 
је дин стве на при ли ка да да не по сред ну из ја ву со ли дар но сти са си ла ма Осо ви не 
и да при сту пи Трој ном пак ту“.34

Цвет ко вић и Цин цар-Мар ко вић вра ти ли су се у Бе о град 15. фе бру а ра 
пре под не. Цвет ко вић је за тим пред Крун ским са ве том под нео оп ти ми сти чан 
из ве штај: Хи тлер је ди но тра жи га ран ци ју да се Ју го сла ви ја не ће ује ди ни ти са 
не мач ким не при ја те љи ма у кри тич ној, од лу чу ју ћој фа зи ра та и да ће одр жа ти 
стро гу не у трал ност. Хи тлер је по ста вио пи та ње при сту па ња Трој ном пак ту, али 
не у де фи ни тив ном об ли ку и из ра зио је же љу да се са ста не са кне зом Па влом. 

31 Да ни ло Гре го рић, Са мо у би ство Ју го сла ви је, Бе о град 1942, 142.
32 Слу жбе ни за пи сник о раз го во ри ма Дра ги ше Цвет ко ви ћа и Хи тле ра 14. фе бру а ра. Ар хив 

Вој но и сто риј ског ин сти ту та, Бе о град. Ми ни стар ство вој ске, мор на ри це и ва зду хо плов-
ства Кра ље ви не Ју го сла ви је, по пи сник 17, 4–59.

33 Ко ста Ст. Па вло вић, Стро го по вер љи ви до си је Прет сед ни штва вла де, Гла сник СИКД 
„Ње гош“, 13. ју ни 1964, 59.

34 На ве де но пре ма: April ski rat, 95.
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Крун ски са вет је пре по ру чио кне зу да при хва ти по зив, али да по се ту од ло жи ко-
ли ко бу де мо гу ће. 

Цвет ко вић је 16. фе бру а ра у глав ним цр та ма оба ве стио вла ду о по се ти 
Не мач кој, док је Ми ни стар ство ино стра них по сло ва упу ти ло цир ку лар ни те ле-
грам ју го сло вен ским ди пло ма та ма у ино стран ству, у ко ме је од но се са Не мач ком 
при ка за ло као по вољ не, не оба ве шта ва ју ћи их о ствар ним не мач ким зах те ви ма 
ко ји су има ли ул ти ма ти ван ка рак тер. Ју го сло вен ска вла да је та ко ђе сма тра ла да 
не тре ба жу ри ти са кне же вом по се том Хи тле ру. Исто га да на, Ри бен троп је дао 
упут ства фон Хе ре ну у ве зи са са стан ком Хи тле ра и кне за Па вла, као и са при-
сту па њем Ју го сла ви је Трој ном пак ту: „До то га тре ба да до ђе од мах, ка ко би се 
по сти гао ефе кат ко ји сви же ле. У слу ча ју да кнез на ме сник Па вле же ли да раз-
го ва ра са Фи ре ром, упо тре би те свој ути цај да се овај са ста нак, ако је мо гу ће, 
одр жи у пр вој по ло ви ни ове не де ље, пр вен стве но у Берг хо фу“.35

Пред став ни ци Бу гар ске пот пи са ли су при сту па ње Трој ном пак ту 1. мар та 
1941. у зам ку Бел ве де ре, у при су ству Хи тле ра, Ри бен тро па, Ћа на и пред став ни ка 
Ја па на, Ма ђар ске, Ру му ни је и Сло вач ке. Не мач ка Вр хов на ко ман да је су тра дан 
са оп шти ла да су не мач ке тру пе ушле у Бу гар ску, ра ди спре ча ва ња бри тан ских 
ак ци ја на Ју го и сто ку. Исто га да на по че ло је на ди ра ње не мач ке 2. ар ми је пре ма 
Со фи ји, али Ју го сла ви ја ни је вој но ре а го ва ла. Кнез Па вле се, са мо у прат њи Цин-
цар-Мар ко ви ћа и не оба ве шта ва ју ћи оста ле на ме сни ке, упу тио на тај ни са ста нак 
са Хи тле ром. Пут Берг хо фа кре нуо је 4. мар та.36

Ка ко је Ри бен троп 7. мар та из ве стио Хе ре на, у овом раз го во ру Хи тлер је 
нај пре „ски ци рао сли ку оп ште си ту а ци је ко ју ка рак те ри ше чи ње ни ца да је Ен-
гле ска већ из гу би ла рат и да је до шло вре ме да се све европ ске зе мље при ла го де 
бу ду ћем но вом по рет ку. Да нас се Ју го сла ви ји пру жа је дин стве на при ли ка, ко ја 
се не ће по но ви ти, да за сну је и обез бе ди свој по ло жај у ре ор га ни зо ва ној Евро пи. 
Ста ју ћи на стра ну си ла Осо ви не, Ју го сла ви ја мо же за се бе обез бе ди ти трај ну 
га ран ци ју Не мач ке за свој те ри то ри јал ни ин те гри тет и, по што је ско ри слом 
Грч ке са мо пи та ње вре ме на, за свој из лаз на Егеј ско мо ре. Грч ка сва ка ко не ће 
би ти у ста њу да за др жи сво је по зи ци је у Со лу ну, а не мач ке тру пе на Бал ка ну 
по ву ћи ће се јед ног да на. У слу ча ју да Ју го сла ви ја не оси гу ра бла го вре ме но свој 
зах тев, она ће се из ло жи ти опа сно сти да јој пут ка Еге ју на кра ју спре чи не ка 
тре ћа си ла. Кнез на ме сник је очи глед но био им пре си о ни ран овим при мед ба ма, 
али је отво ре но из нео ко ли ко му је те шко да до не се од лу ку ко ју му Фи рер са ве-
ту је. Он је искре но ре као да се та квој од лу ци про ти ве и грч ко по ре кло ње го ве 
су пру ге, ње го ве лич не сим па ти је пре ма Ен гле ској и ње гов став пре ма Ита ли ји. 
Ипак је кнез на ме сник озна чио да љи спо ра зум са Ита ли јом као евен ту ал но пр ви 

35 Пред лог за са ста нак са Хи тле ром кнез Па вле је при хва тио 25. фе бру а ра. Вик тор фон 
Хе рен је о то ме оба ве стио фон Ри бен тро па: „Кнез на ме сник при хва та пред лог Фи ре ра 
за са ста нак у Берг хо фу. Има на ме ру да ауто мо би лом пре ђе гра ни цу пре ко Под ко ре на 
до Бе ља ка и ода тле да на ста ви пут во зом. По жељ но је да до ла зак у Берг хоф бу де, ако 
је мо гу ће, у под не од ре ђе ног да на. Кнез на ме сник је мо лио да са мном усме но уре ди све 
де та ље та ко да тај ност бу де са чу ва на“. (На ве де но пре ма: V. Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju-
go sla vi je, I, 353).

36 April ski rat, 164. 
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ко рак на пу ту ко ји му са ве ту је мо. Кад се по здра вио, кнез на ме сник је за др жао 
пра во да доц ни је до не се од лу ку. Ми ће мо са да че ка ти да ви ди мо ка ко ће се ју го-
сло вен ска по ли ти ка да ље раз ви ја ти“.37

Нај дра го це ни је све до чан ство оста вио је сам кнез Па вле, у пи сму ко је је 
1947. упу тио та шти, ве ли кој вој вот ки њи Ру си је Је ле ни Вла ди ми ров ној Ро ма нов. 
У пи сму је, из ме ђу оста лог, из нео се ћа ње на са ста нак са Хи тле ром, као и да је на 
то при стао по сле ду гог оду го вла че ња: „Он је за то по чео да тра жи са ста нак са 
мном, а ја сам се ду го „пра вио глув“. Ме ђу тим: „Ка ко су ње го ви зах те ви би ли све 
нео д ло жни ји, глав ни чла но ви на ше вла де тра жи ли су од ме не да га по се тим у 
ин те ре су на ше зе мље, па сам по сле још оду го вла че ња, мо рао да по пу стим и оти-
шао сам у Бер хтес га тен“. Кнез на во ди да је раз го вор тра јао не ко ли ко ча со ва, и 
за тим сле де ће: „Хи тлер је ди рект но за тра жио од ме не да при сту пи мо трој ном 
пак ту, твр де ћи да му је по треб на ја ка, не за ви сна Ју го сла ви ја „из его и стич ких 
раз ло га“ и да не ће мо ћи да нас шти ти ако Му со ли ни јев пот пис не бу де на истом 
до ку мен ту по ред ње го вог. То је ве ро ват но зна чи ло да је Му со ли ни хтео да има 
од ре ше не ру ке у Ју го сла ви ји ка ко би обез бе дио не ке те ри то ри јал не до бит ке за 
сво ју зе мљу. Од го во рио сам му да је то не мо гу ће, јер мо ја зе мља мр зи Ита ли ја не 
(ни сам му сва ка ко мо гао ре ћи да мр зи и Нем це) и јер су, по мом ми шље њу, кра ља 
Алек сан дра уби ли Ита ли ја ни. Ка да ми је уз вра тио да ће ме мо ја зе мља због то га 
бла го си ља ти за шест ме се ци, ја сам му од го во рио да не ћу оста ти на вла сти ни 
шест да на пот пи шем ли тај до ку мент. Он да сам га ја за пи тао за што се чо век 
ко ји је по брао већ то ли ко ло во ри ка као он спре ма да на пад не јед ну ма лу зе мљу 
ка ква је Грч ка. Хи тлер је на то уз вра тио: – Ло во ри ке, ло во ри ке, ме ни је до ста 
то га и ре ћи ћу Вам исти ну; це ла та исто ри ја за и ста ми је вр ло не при јат на и ја о 
то ме ни шта ни сам знао, али где год ви дим ијед ног ен гле ског вој ни ка у Евро пи, 
мо рам га ода тле ис те ра ти свом сво јом си лом“. Па вле је за тим за пи тао: „Али где 
ви ди те ен гле ске вој ни ке? – Они са да ни су ту, али уско ро ће би ти; ја сам до бро 
оба ве штен, а осим то га Гр ци до зво ља ва ју да „осве жа ва ју“ сво је под мор ни це у њи-
хо вим лу ка ма. За тим је, окре нув ши се ме ни, ре као не при јат ним то ном: – Али, 
мо жда Ви ми сли те да је Ен гле ска већ до би ла рат? – Не, то не ми слим, али мо-
ји по гле ди ко ји су Вам по зна ти, ни су се про ме ни ли – ја не ве ру јем да има дру ге 
мо гућ но сти за мир у Евро пи осим ен гле ско-не мач ког спо ра зу ма. Хи тлер је он да 
от по чео је дан од сво јих ду гих мо но ло га, опи су ју ћи ми шта је он све у том ци љу 
учи нио од свог до ла ска на власт и ка ко је Ен гле ска увек од би ја ла ње го ве по ну де. 
Ка да је за вр шио, у раз го вор је упао Ри бен троп и ре као да Ен гле ска пр во мо ра би-
ти по ту че на, а он да ће мо мо жда до би ти и оно што Принц же ли“.38

По по врат ку из Берг хо фа, кнез је за 6. март са звао сед ни цу Крун ског са-
ве та, ко јој су при су ство ва ли на ме сни ци Стан ко вић и Пе ро вић и чла но ви вла де 
Цвет ко вић, Ма чек, Ку ло вец, Цин цар-Мар ко вић, Пе шић и ми ни стар Дво ра Ан-
тић. Кнез је ре као сле де ће: „Са Хи тле ром сам имао раз го вор од че ти ри ча са. 
Он је од ме не тра жио да при ђе мо Трој ном пак ту и ре као да не ће ни по ко ју це-
ну до зво ли ти да се ство ри Со лун ски фронт. Он ће Грч ку смр ви ти и она ви ше 

37 На ве де но пре ма: V. Тerzić, Slom Kra lje vi ne Ju go sla vi je, I, 366.
38 Јед но пи смо о ра ту и ми ру, Књи жев не но ви не, 968–970, 15. фе бру ар, 1. и 15. март 1998, 64.
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не ће по сто ја ти као др жа ва. Ја сам до ка зи вао да је за нас нај бо ље да оста не мо 
не у трал ни и да ја не мо гу ни ка ко да пру жим ру ку Му со ли ни ју, ко ји је убио мог 
бра та Алек сан дра, а ко ји и са да ша ље те ро ри стич ке бан де у Хр ват ску“.39 Кнез 
је још ре као ка ко ни је си гу ран да ће од би ја ње при сту па ња Трој ном пак ту зна чи-
ти и не мач ки на пад на Ју го сла ви ју, али је ипак на гла сио да је Хи тле ров зах тев 
имао ка рак тер ул ти ма ту ма.

Цин цар-Мар ко вић је твр дио да ће при сту па ње Трој ном пак ту Ју го сла-
ви ји обез бе ди ти не у трал ност; Цвет ко вић се ни је отво ре но из ја снио и из ло жио 
је и по зи тив не и не га тив не стра не ако се пот пи ше пакт; Фран Ку ло вец се из ја-
снио за по пу шта ње пред при ти ском; Ма чек је ин си сти рао да се раз ја сни да ли 
је Ју го сла ви ја већ пред ул ти ма ту мом „Пакт или рат“, а од ге не ра ла Пе ши ћа је 
тра жио из ве штај о спрем но сти ју го сло вен ске вој ске да се од у пре евен ту ал ном 
на па ду. Ге не рал је од го во рио да се Ју го сла ви ја мо же бра ни ти нај ви ше до 6 не де-
ља, ука зав ши на до бро по зна те не по вољ не окол но сти, ка ко спо ља шње (зе мља 
је са свих стра на окру же на не при ја те љи ма, вој нич ка су пер и ор ност про тив ни ка, 
по моћ са стра не ни ка ко не би мо гла сти ћи на вре ме) та ко и уну тра шње (снаб-
де ва ње ју го сло вен ске вој ске је ве о ма сла бо и не до вољ но за рат, број но ста ње и 
људ ства и мо дер ног оруж ја је ап со лут но не до вољ но). Пе шић се у свом из ла га-
њу по звао на ми шље ње ви ше ис так ну тих ју го сло вен ских ге не ра ла, ко ји су се 
сла га ли у оце ни крај ње кри тич ног ста ња ју го сло вен ске вој ске, па је за кљу чио 
да тре ба по пу шта ти не мач ким зах те ви ма што је ви ше мо гу ће. Пе шић је ис та као 
да је је ди но ге не рал Ду шан Си мо вић био про тив при хва та ња пак та. На ме сник 
Стан ко вић се од мах из ја снио про тив пак та – у слу ча ју на па да, тре ба пру жи ти 
от пор и по вла чи ти се пре ма ју гу. Ју го сла ви ја тре ба да во ди ма кар „сим бо ли чан 
рат“. Ге не рал Пе шић се том пред ло гу оштро ус про ти вио, ис ти чу ћи да сум ња у 
бри тан ску по моћ и Ју го сла ви ји и Грч кој, да Тур ска за у зи ма не ја сан став, да Со-
вјет ски Са вез из бе га ва да се из ја сни у би ло ком сми слу. За то је по но во тра жио 
да се во ди по мир љи ва по ли ти ка.

Крун ски са вет се та ко опре де лио за пакт, уз из ве сне га ран ци је ко је би 
се до би ле. Ми ни стар Цин цар-Мар ко вић је тре ба ло да под не се кон тра пре дло ге 
не мач кој вла ди и да пре ци зно раз ја сни сле де ћа пи та ња: Да ли ће Ју го сла ви ја, 
у слу ча ју при сту па ња Трој ном пак ту, мо ћи да до би је сле де ћу пи са ну из ја ву од 
Не мач ке и Ита ли је: 1) Су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ју го сла ви је би-
ће по што ва ни; 2) Од Ју го сла ви је се за вре ме ра та не ће тра жи ти ни ка ква вој на 
по моћ, ни ти тран спорт тру па кроз зе мљу; 3) При ли ком но вог уре ђе ња Евро пе, 
во ди ће се ра чу на о ин те ре си ма Ју го сла ви је за сло бо дан из лаз на Егеј ско мо ре 
пре ко Со лу на. Су тра дан, 7. мар та, Цин цар-Мар ко вић је ове за кључ ке са оп штио 
фон Хе ре ну, ко ји је твр дио да ће од го вор би ти по зи ти ван.

Не мач ко ми ни стар ство спољ них по сло ва од го во ри ло је 9. мар та на усло-
ве ју го сло вен ске вла де, пре ко фон Хе ре на: у на че лу су при хва ће ни сви зах те ви 
ју го сло вен ске стра не, осим де ла о фор мал ном осло ба ђа њу од оба ве зе пру жа ња 
вој не по мо ћи у слу ча је ви ма ко ји про ис ти чу из са мог при сту па ња Трој ном пак-
ту. У по гле ду Со лу на ис ка за на је спрем ност на тај ну кла у зу лу ко ја би га ран то ва-

39 АВИИ, Ми ни стар ство вој ске, П-17, 2–3-53.
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ла ју го сло вен ске пре тен зи је. О то ме су су тра дан раз го ва ра ли Хе рен и Цин цар-
Мар ко вић. Шеф ју го сло вен ске ди пло ма ти је је ин си сти рао на осло ба ђа њу од 
вој них оба ве за, а Хе рен је ис ти цао да је он да и са мо при сту па ње Трој ном пак ту 
бе сми сле но. Пре го во ри су на ста вље ни, а не мач ка стра на је све ви ше из ла зи ла 
у су срет ју го сло вен ским же ља ма. Та ко је 11. мар та Ри бен троп ја вио Хе ре ну да 
је, по сле раз го во ра са Хи тле ром, усво је на фор му ла ци ја да Не мач ка и Ита ли ја, 
с об зи ром на вој ну си ту а ци ју у Кра ље ви ни, уве ра ва ју да не ће зах те ва ти вој не 
услу ге, а да се Ју го сла ви ја мо же вој но ак ти ви ра ти на стра ни си ла Осо ви не ка да 
то са ма од лу чи.

Ју го сло вен ски пре го ва ра чи по ста вља ли су но ве усло ве, углав ном про-
це ду рал не при ро де, што је ука зи ва ло на очи глед ну же љу за оду го вла че њем. На 
сед ни ци Крун ског са ве та 13. мар та при хва ће но је ре ше ње да кла у зу ле о вој ној 
по мо ћи и о усту па њу Со лу на оста ну тај не, а Цин цар-Мар ко вић је овла шћен да 
са Хе ре ном из ра ди по треб не про то ко ле и под не се их на ко нач но одо бре ње. Цвет-
ко вић је из ја вио ка ко је сте као ути сак да Хи тлер не ма ни шта про тив да Ју го сла-
ви ја од мах по сед не Со лун, са ко ри до ром ши ри не 30 ки ло ме та ра.40

Не мач ка вла да је 14. мар та по ру чи ла ка ко сма тра да се Ју го сла ви ји већ 
до вољ но иза шло у су срет и да се „ни је оче ки ва ло да ће Ју го сло вен ска вла да под-
но си ти но ве зах те ве. Што се ти че об ја вљи ва ња обе ћа ња да вла де си ла Осо ви не 
не ће тра жи ти од Ју го сла ви је да за вре ме ра та до пу сти про лаз или тран спорт 
тру па кроз сво ју те ри то ри ју, по сто ји код нас при го вор да оста лим парт не ри ма 
Трој ног пак та ни је да то та кво обе ћа ње. Ово би ла ко мо гло иза зва ти не по жељ на 
по зи ва ња у слу ча ју ка сни јих при сту па ња. Па ипак, узев ши у об зир по се бан зна чај 
ко ји Ју го сло вен ска вла да при да је та квом об ја вљи ва њу и да би јој по ло жај био 
олак шан, вољ ни смо да иза ђе мо у су срет ње ним же ља ма уто ли ко што ће мо јој 
пре пу сти ти да ово обе ћа ње, ко је смо спрем ни да да мо у но ти ко ја не тре ба да 
се об ја вљу је, ис ко ри сти у об ли ку са оп ште ња за ју го сло вен ску штам пу, о че му 
ће мо се до го во ри ти“.41 

Да би се Ју го сла ви ја лак ше од лу чи ла на при сту па ње Трој ном пак ту, 
Вик тор фон Хе рен је 15. мар та пред ло жио Бер ли ну да се на по себ ној кон фе рен-
ци ји за штам пу по но ви из ја ва о ло јал ном ста ву вла де Рај ха пре ма ин те ре си ма 
Ју го сла ви је „ра ди уми ре ња ју го сло вен ске јав но сти“.42 Ју го сла ви ја је и да ље оду-
го вла чи ла, па је Ри бен троп, пре ко Хе ре на, 19. мар та ул ти ма тив но тра жио да се 
пакт пот пи ше до 25. мар та: „Ре ци те го спо ди да је то је дин стве на при ли ка ко ју 
не сме ју да про пу сте. Ре ци те им, ако су за овај тер мин, да од мах да ју на лог по-
сла ни ку Ан дри ћу у Бер ли ну. Ви ше се не мо же од ла га ти. Ако се тер мин не одр жи, 
он да ће ве ро ват но од ла га ње зна чи ти гу би так јед не је дин стве не при ли ке. Је ди но 
што при ста јем, то је од ла га ње на 24 са та. То мо же те ре ћи го спо ди пот пу но 
озбиљ но и са ак цен том“.43

На до ку мен ти ма о при сту па њу Ју го сла ви је Трој ном пак ту ра ди ло се, 
углав ном, у ка би не ту ми ни стра Дво ра Ан ти ћа, у спо ра зу му са фон Хе ре ном, ко ји 

40 АВИИ, Ми ни стар ство вој ске, П-17, 2а-1.
41 На ве де но пре ма: V. Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju go sla vi je, I, 387–388.
42 April ski rat, 241.
43 АВИИ, Ми ни стар ство вој ске, П-17, 54–22–4/1.
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је био у стал ном кон так ту са сво јом вла дом. На сед ни ци Крун ског са ве та од 20. 
мар та до ку мен та су јед но гла сно при хва ће на. Ге не рал Пе тар Пе шић је из ве стио 
да је из раз го во ра са ко ман дан ти ма вој них обла сти, осим за гре бач ке, са знао да 
се сви сла жу да се не мо же ићи у рат и да је пакт је ди ни из лаз. Ни је при хва ћен 
пред лог на ме сни ка Стан ко ви ћа да се кон сул ту је опо зи ци ја, већ је од лу че но да 
се во ђе опо зи ци је украт ко ин фор ми шу по сле сед ни це вла де. Кнез Па вле је на гла-
сио да је до не та од лу ка су прот на ње го вим осе ћа њи ма: „Ја имам и сво ју са вест и 
не смем да во дим свој на род у рат, ка да у са мом по чет ку знам да би нас во дио у 
си гу ран по раз“. Кнез је за тим при мио не мач ког ам ба са до ра Ул ри ха фон Ка се ла, 
ко ји је у то ку спе ци јал не ми си је по бал кан ским зе мља ма сти гао у Бе о град.

Ка сно уве че 20. мар та одр жа на је сед ни ца ју го сло вен ске вла де у пу ном 
са ста ву. Цвет ко вић је из ве стио о то ку пре го во ра са Не мач ком, али ни је из нео за-
кључ ке тај них сед ни ца Крун ског са ве та. Ни је ни шта са оп штио ни о пу ту кне за 
Па вла у Берг хоф, ни о тај ним кла у зу ла ма у пак ту (о осло ба ђа њу Ју го сла ви је од 
уче шћа у рат ним опе ра ци ја ма си ла Осо ви не и о то ме да ће Ју го сла ви ја у по сле рат-
ном уре ђе њу до би ти Со лун). Ми ха и ло Кон стан ти но вић је на гла сио ка ко је Трој-
ни пакт „ин стру мент за во је вач ке по ли ти ке, да нас тај пакт до во ди у су коб са 
Со вјет ским Са ве зом и Аме ри ком, да су обе ћа ња не мач ке вла де не си гур на и да је 
пакт про ти ван на шим ин те ре си ма, тра ди ци ји и на род ним осе ћа њи ма“. У истом 
то ну су го во ри ли Бран ко Чу бри ло вић и Ср ђан Бу ди са вље вић, ко ји су на кра ју 
сед ни це под не ли остав ке. Ма чек и Ку ло вец су ис ти ца ли да је пакт ве ли ки успех 
ју го сло вен ске по ли ти ке. Ми ни стар ски са вет је на кра ју у 1 сат по по но ћи 21. мар-
та при хва тио при сту па ње Ју го сла ви је Трој ном пак ту, са три гла са про тив.

Због остав ке тро ји це ми ни ста ра, Цвет ко вић је про гла сио кри зу вла де, па 
је, пре ко Цин цар-Мар ко ви ћа, о то ме оба ве стио Хе ре на и на по ме нуо да ће би ти 
из ве сног од ла га ња у по гле ду де фи ни тив ног ју го сло вен ског од го во ра.44 То је до ве-
ло до дру гог не мач ког ул ти ма ту ма 22. мар та. Ри бен троп је оштро по ру чио ка ко 
је „хит но по треб но, у ин те ре су Ју го сла ви је, да се ова уну тра шња по ли тич ка 
те шко ћа ко ја је ис кр сла, ре ши од мах на овај или онај на чин. У су прот ном, Ју го-
сла ви ја ће у крај ње кри тич ном тре нут ку за зе мљу ли ши ти се бе мо гућ но сти да 
пре ду зме ак ци је у пи та њи ма спољ не по ли ти ке и по ка за ти се не спо соб ном да др-
жи кор ми ло. Си ту а ци ја је са да та ква да смо ми још увек спрем ни да до 24. мар-
та, нај да ље до 25. мар та, за кљу чи мо при пре мље не спо ра зу ме. Ми смо уве ре ни 
да ће Цвет ко ви ће ва вла да бр зо по вра ти ти сво ју спо соб ност за ак ци ју, та ко да 
уго во ре но вре ме за Ју го сла ви ју не ће ис те ћи не ис ко ри шће но“.45

Ри бен троп је и 23. мар та ују тру још јед ном са оп штио да се до по но ћи 
тог да на мо ра зна ти од лу ка, „због нео п ход них при пре ма за це ре мо ни ју у па ла ти 
Бел ве де ре“. Бри тан ски пре ми јер Вин стон Чер чил је 23. мар та упу тио пи смо Дра-
ги ши Цвет ко ви ћу у ко ме је, из ме ђу оста лог, ста ја ло: „Ко на чан то та лан по раз 
Хи тле ра и Му со ли ни ја је си гу ран. Ни је дан раз бо рит и да ле ко вид чо век не мо же 
у то сум ња ти, с об зи ром на об ја вље не од лу ке бри тан ске и аме рич ке де мо кра ти-
је. Ми зна мо да ср ца свих вер них Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ку ца ју за сло бо ду, 

44 АВИИ, Ми ни стар ство вој ске, П-17, 59–4.
45 На ве де но пре ма: V. Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju go sla vi je, I, 408.
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ин те гри тет и не за ви сност њи хо ве до мо ви не и да они има ју исти по глед у бу дућ-
ност као и свет ко ји го во ри ен гле ски. Ако би Ју го сла ви ју са да за де си ла суд би на 
Ру му ни је, или ако би она по чи ни ла зло чин као Бу гар ска и по ста ла са у че сник у 
по ку ша ју уни ште ња Грч ке, ње на про паст би би ла си гур на и не по пра вљи ва. Она 
не ће из бе ћи, не го са мо од ло жи ти те шка ис ку ше ња ра та и ње не хра бре ар ми је ће 
се он да бо ри ти са мо по што бу ду оп ко ље не и од се че не од на де и по мо ћи. Са дру-
ге стра не, рат на исто ри ја је рет ко ка да пру жи ла леп шу при ли ку од ове ко ја се 
ука зу је ју го сло вен ским ар ми ја ма, ако је он ис ко ри сте док још има вре ме на“.46 

Кнез Па вле је у ве чер њим ча со ви ма са звао сед ни цу Крун ског са ве та, 
на ко јој је од лу че но да се ис по шту је не мач ки ул ти ма тум. Ка рак те ри стич не су 
ре чи ге не ра ла Пе ши ћа: „Ја сам про тив Не ма ца и Пак та, али ми не ма мо дру гог 
из ла за не го овај. Ни ко не ма пра во да да је остав ку због Пак та и онај ко то чи ни 
је из дај ник“. Цвет ко вић је те ле фо ном оба ве стио фон Хе ре на, а тач но у по ноћ 
не мач ки по сла ник је при мљен у Пред сед ни штву вла де, где је оба ве штен да су 
Цвет ко вић и Цин цар-Мар ко вић спрем ни да 24. мар та от пу ту ју у Беч ра ди пот пи-
си ва ња Трој ног пак та. 

Пу ков ник Вла ди мир Ва ух ник, ју го сло вен ски вој ни ата ше у Бер ли ну, све-
до чи да ни он, ни по сла ник Иво Ан дрић, ни ти би ло ко од Ју го сло ве на у Бер ли ну 
о пот пи си ва њу Трој ног пак та ни су би ли ра ни је оба ве ште ни из Бе о гра да. Ва ух ник 
пи ше да је ова кво ста ње ства ри би ло за ње га по себ но не у год но, „јер ни шта ни-
сам пред у зео да бих мо је при ја те ље на ово при пре мио те да бих био мо гао већ 
ра ни је њи ма обра зло жи ти пра ве узро ке тог ко ра ка. Мо же те за ми сли ти у ка квој 
сам ја не у год ној си ту а ци ји био ка да су, на дан све ча ног пот пи си ва ња пак та у 
Бе чу, 25. мар та 1941. са сви ју стра на на ме про сто ју ри ша ли са че стит ка ма, 
па чак и ла ска ју ћи, за хва љи ва ли у убе ђе њу да сам на вод но ја си гур но до ста до-
при нео то ме по ли тич ком успе ху. Ме ђу њи ма би ли су мно ги ко ји су се ра до ва ли 
као ма ла де ца и су за ма у очи ма ме убе ђи ва ли да је Ју го сла ви ја је ди ни не мач ки 
са ве зник ко ји ствар но не што зна чи, а за то не тра жи ни ка кву ште ту. Ча со пи-
си су се так ми чи ли у уве ли ча ва њу ју го сло вен ске др жа ве те је од сву да до ла зио 
са мо је дан суд: да од сад за ко нач ну по бе ду ви ше не по сто ји ни ка ква сум ња“. 
Ва ух ник све до чи да су га ко ле ге из дру гих др жа ва од мах по тра жи ли за до дат не 
об ја шње ња, „а мно ги од њих су ми, на фи ни на чин, пре ба ци ва ли што им до сад 
о то ме ни сам дао ни ка кво оба ве ште ње. Ни ко ни је хтео да ми ве ру је да сам ја 
био пот пу но из не на ђен“.47

Око 14 ча со ва, „го сти вла де Рај ха“ сти гли су пред дво рац „Бел ве де ре“. 
По сле про то ко лар ног су сре та, у 14,02 у са лу за пот пи си ва ње при сту па ња Ју го сла-
ви је Трој ном пак ту ушао је пред сед ник кра љев ске вла де Цвет ко вић, а за њим и 

46 Ар хив Ср би је и Цр не Го ре (АСЦГ), Ми ни стар ски са вет Кра ље ви не Ју го сла ви је, 138–4-24.
47 В. Ва ух ник, Не ви дљи ви фронт, 134–135. – Го то во је ко мич на је ди на ви дљи ва по сле ди ца 

по ју го сло вен ског ата шеа у Бер ли ну, у тих не ко ли ко де се ти на са ти док је Ју го сла ви ја сма-
тра на де лом Осо ви не: аген ти Ге ста поа ко ји су осма тра ли Ва ух ни ков стан и сва ки ње гов 
по крет би ло где да се кре тао, не ста ли су: „Та ко сам сле де ћег да на мо гао по се ти ти мо је 
ко ле ге без уоби ча је не прат ње од стра не дво је Ге ста по-ко ла. Али је та сло бо да кре та ња 
тра ја ла са мо два да на, па су се опет по ја ви ла два цр ве но офар ба на ауто мо би ла пред 
мо јим ста ном“. (Исто, 135–136).
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дру ги ак те ри или го сти. Та ко је за по че ла це ре мо ни ја. Два де се так ми ну та по сле 
14 ча со ва на сто ло ви ма се већ су ши ло ма сти ло пот пи са ју го сло вен ских пред став-
ни ка на Про то ко лу о при сту па њу Ју го сла ви је Трој ном пак ту.

Текст Про то ко ла је гла сио: 
Вла де Ита ли је, Ја па на и Не мач ке с јед не стра не и Вла да Ју го сла ви је са 

дру ге стра не утвр ђу ју пре ко сво јих до ле пот пи са них пу но моћ ни ка сле де ће.
1) Ју го сла ви ја при сту па Пак ту три ју си ла, пот пи са ном у Бер ли ну 27. 

сеп тем бра 1940. го ди не из ме ђу Не мач ке, Ита ли је и Ја па на.
2) кад за јед нич ке тех нич ке ко ми си је, пред ви ђе не у чл. 4, бу ду рас пра вља-

ле пи та ња ко ја до ти чу ин те ре се Ју го сла ви је, би ће исто та ко и пред став ни ци 
Ју го сла ви је по зва ти да уче ству ју у са ве то ва њи ма ко ми си ја.

3) Текст трој ног пак та при ло жен је овом про то ко лу.
Пред њи про то кол са ста вљен је на ита ли јан ском, ја пан ском, не мач ком 

и срп ско-хр ват ском је зи ку, при че му се сва ки текст сма тра као ори ги нал. Про-
то кол сту па на сна гу на дан пот пи си ва ња.

По твр ђу ју ћи гор ње, пот пи сни ци и над ле жно опу но мо ће ни од сво јих вла-
да пот пи са ли су овај про то кол и ове ри ли га сво јим пе ча ти ма.

Са ста вље но у че ти ри ори ги нал на при мер ка у гра ду Бе чу, 25. мар та 
1941.48

Пре ма ис пра вље ном тек сту го во ра, Дра ги ша Цвет ко вић је ре као: „Глав-
ни, го то во је ди ни циљ спољ не по ли ти ке Ју го сла ви је био је и оста је да се ју го сло-
вен ском на ро ду обез бе ди мир, одр жа ва њем нај бо љих од но са са свим зе мља ма 
ко је га је ми ро љу би ва осе ћа ња пре ма њој. У ду ху ове по ли ти ке, на ши на по ри су 
стал но те жи ли ка кон со ли да ци ји ми ро љу би вих и при ја тељ ских од но са са су се-
ди ма ра ди обез бе ђе ња ми ра на гра ни ца ма, сло бо де, не за ви сност и др жав ног је-
дин ства. Још пре, а и по сле по ве зи ва ња за јед нич ким ин те ре си ма, Ју го сла ви ја је 
одр жа ва ла нај бо ље од но се са ве ли ким не мач ким Рај хом, ко ји су би ли про же ти 
при ја тељ ством и пу ним по ве ре њем. Ко ри сни ре зул та ти јед не та кве по ли ти ке 
на ро чи то су се ис по љи ли у ни зу ва жних до га ђа ја ко ји су се од и гра ли у од но си ма 
из ме ђу две зе мље од 1934. го ди не до да на шњег све ча ног ак та. Ју го сла ви ја је већ 
од свог по стан ка осе ћа ла да је ње но на ци о нал но ује ди ње ње, ко је ни је би ло плод 
ра зних уго вор них ком би на ци ја, не го при ро дан за вр ше так ду гих и те шких бор би 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, би ло увек пра вил но оце њи ва но од стра не Не мач ке. 
У та квом ду ху, Ју го сла ви ја је 1937. го ди не за кљу чи ла зна ча јан спо ра зум са Ита-
ли јом. Слич не при ја тељ ске пак то ве, Ју го сла ви ја је за кљу чи ла са Бу гар ском и Ма-
ђар ском. По што Ју го сла ви ја не по ста вља ни ка кве екс пан зив не зах те ве, ви тал ни 
ин те ре си ње ног оп стан ка и на прет ка зах те ва ју да Ју го и сток бу де са чу ван од 
по нов ног ши ре ња ра та и да при вред на са рад ња, ко ја је ја ко по ре ме ће на због по-
сто је ће си ту а ци је, бу де оја ча на, да би утр ла пут европ ском сми ре њу, је ди ном 
спа су на шег европ ског кон ти нен та и ње го ве хи ља ду го ди шње кул ту ре. Са мо под 
зна ком ис кре не и по зи тив не са рад ње, мо же Евро па да про на ђе осно ву за свој 
на пре дак, ко ји ће би ти у мо гућ но сти да укло ни ста ре пред ра су де и да са вла да 
ма те ри јал не те шко ће због ко јих ми сви тр пи мо. Ми ро љу би ва по ли ти ка Ју го-

48 Бран ко Пе тра но вић, Ни ко ла Жу тић, 27. март, Бе о град 1991, 126–127.
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сла ви је у пу ном је скла ду са ви тал ним ин те ре си ма и ду бо ким те жња ма на шег 
на ро да. Сви по ли тич ки и при вред ни спо ра зу ми ко је је на ша зе мља пот пи са ла у 
по след њим го ди на ма, на дах ну ти су во љом за оства ре ње све бо ље ор га ни зо ва ног 
ми ра у овом де лу Евро пе. На да на шњи дан, ка да Ју го сла ви ја при сту па Трој ном 
пак ту, она то чи ни са на ме ром да обез бе ди мир ну бу дућ ност и са рад њу са си-
ла ма Трој ног пак та. По што ти ме да је свој до при нос ор га ни за ци ји но ве Евро пе, 
она ис пу ња ва нај ве ћу ду жност пре ма се би и европ ској за јед ни ци“.49 

По пот пи си ва њу Про то ко ла, ју го сло вен ска де ле га ци ја се су сре ла са Хи-
тле ром, ко ји је бо ра вио у беч ком хо те лу „Им пе ри јал“ док се у двор цу „Бел ве де-
ре“ одр жа ва ла це ре мо ни ја. Пре ма из ве шта ју но вин ских аген ци ја, по сле све ча ног 
руч ка у мра мор ној дво ра ни пре шло се у су сед ну дво ра ну где је по слу же на ка фа. 
Ту је, у опу ште ни јој ат мос фе ри око 16,45 са ти Хи тлер из ра зио за до вољ ство због 
окон ча ња про це ду ре при сту па Кра ље ви не Ју го сла ви је Осо ви ни, а за тим ис та као 
да не за ви сно од свих окол но сти, ра ни јих сен ти мен тал но сти, при ја тељ ста ва или 
ко ле ба ња Ју го сла ви ја мо же да има са мо ко ри сти од овог ак та. По здра вља ју ћи 
ју го сло вен ско свр ста ва ње уз стра ну ко ја ће до не ти но ви по ре дак, он је ис та као 
да та кав чин омо гу ћа ва Не мач кој да упо тре би „свој глас и свој ути цај“ у ко рист 
бу ду ћег раз во ја Ју го сла ви је, као и бу ду ћег ор га ни зо ва ња ју го и сто ка Евро пе. До 
та да је био ча стан и искрен при ја тељ Ју го сла ви је и она ће у ње му увек има ти 
„ло јал ног по сред ни ка, за ступ ни ка и при ја те ља“. По себ но је ис та као да то бу де 
пре не то кне зу Па влу. За тим је до дао да „вр ло до бро раз у ме став мно гих Ју го сло-
ве на, као и кне за-на ме сни ка Па вла пре ма из ве сним пи та њи ма, уто ли ко пре што 
и он сам ни је без ова квих осе ћа ња“, али да „др жав ни раз ло зи и ин те ре си на ро да 
има ју пре ва гу, упра во као и што и ја, по сле хлад ног раз ми шља ња, мо рам да пре-
ду змем ко ра ке вој не при ро де ко ји ми ни су при јат ни са људ ског гле ди шта и да су 
и ме ни не ке од лу ке по след њих не ко ли ко да на би ле те шке“. На кра ју, Хи тлер је 
ис та као ко рист од ју го сло вен ског из ла ска на Егеј ско мо ре, као и обо стра ну ко-
рист од при вред не са рад ње, по себ но под вла че ћи да Не мач ка не ма те ри то ри јал не 
ин те ре се на Бал ка ну, да ће по за вр шет ку рат них опе ра ци ја по ву ћи и по след њег 
вој ни ка из че га про ис ти че мо гућ ност „за при сно при ја тељ ство“. 

Дра ги ша Цвет ко вић је за хва лио Хи тле ру и пре нео да Ју го сло ве ни има ју 
са зна ња о ње го вом при ја тељ ском рас по ло же њу. Ис ти чу ћи спрем ност Ју го сла ви је 
да са ра ђу је са Рај хом, по себ но на еко ном ском по љу, од су ство не мач ког ре ви зи-
о ни зма пре ма Ју го сла ви ји, без об зи ра на ве ли ку не мач ку ма њи ну, Цвет ко вић се 
освр нуо на те шко ће у Ју го сла ви ји ко је су прет хо ди ле при сту па њу Ју го сла ви је 
Трој ном пак ту. При год не ре чи Цвет ко вић је за кљу чио из ја вом за хвал но сти це лог 
ју го сло вен ског на ро да и на сто ја њи ма да се за фи ре ров став раз у ме ва ња „уз вра-
ти осе ћа њи ма ло јал но сти и ода но сти пре ма Не мач кој“. Узи ма ју ћи по но во реч, 
Хи тлер је ис ка зао пре гршт по хва ла кне зу Па влу, це не ћи нај ви ше ње го ву „уну-
тра шњу бор бу“ са сво јом сен ти мен тал ном при ро дом у ве зи са род бин ским ве за-
ма са Ен гле ском и Грч ком, али и у ве зи са от по ром ју го сло вен ских по ли тич ких 
кру го ва ко ји ни су одо бра ва ли при ста нак уз си ле Осо ви не. 

49 На ве де но пре ма: V. Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju go sla vi je, I, 431.
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У по здрав ној ре чи, фон Ри бен троп је ис та као за до вољ ство што се до та-
да не у трал ни Бал кан за крат ко вре ме свр стао уз си ле Осо ви не, што се Трој ном 
пак ту при дру жи ла др жа ва на ко ју је Бри та ни ја још увек ра чу на ла, ко нач но и за то 
јер се Ју го сла ви ја ни је из дво ји ла од ства ра ња но вог по рет ка у Евро пи уз мла де 
на ро де, по зва не да оства ре та кав по ре дак упр кос спољ ном ме ша њу. Ри бен тро по-
ви ме мо а ри от кри ли су ме ђу тим да је др жа ње Цвет ко ви ћа и Цин цар-Мар ко ви ћа, 
без об зи ра не при год ност при ли ке, би ло та кво да је це ре мо ни ја пот пи си ва ња Про-
то ко ла ви ше „ли чи ла на по греб“. Део њи хо вог су мор ног из гле да са др жан је и у 
Хи тле ро вом го во ру ко ји је ис ти цао осе ћа ња Ју го сло ве на и са мог кне за Па вла, 
„али да др жав ни раз ло зи и ин те ре си на ро да мо ра ју увек има ти пред ност“. У раз-
го во ру ко ји се у истом хо те лу во дио из ме ђу Хи тле ра и гро фа Ћа на, не мач ки во ђа 
је из ра зио за до вољ ство раз во јем до га ђа ја јер се ак ци ја ели ми на ци је Грч ке чи ни-
ла са свим из ве сном. То ком раз го во ра о дру гим стра те шким пи та њи ма, фи рер је 
ис ка зао за до вољ ство што је пре ва зи ђе но „не си гур но др жа ње Ју го сло ве на“, ко је 
би би ло опа сно за не мач ке ору жа не сна ге и њи хо ве стра те шке по те зе.50

Ноћ 25/26. мар та Цвет ко вић и Цин цар-Мар ко вић про ве ли су у ку пе и ма 
спе ци јал ног во за ко јим су се вра ћа ли у Бе о град. При ли ком про ла ска во за кроз 
бу дим пе штан ску те рет ну ста ни цу (ра ди кон спи ра тив но сти) ју го сло вен ски по ли-
ти ча ри тре ба ло је да бу ду по здра вље ни од ди пло мат ског ко ра три ју си ла Осо ви-
не. Ју го сло вен ски по сла ник у Пе шти са сво јим по моћ ни ци ма сти гао је на ста ни-
цу око 22 ча са. Кад су ула зи ли, про шли су по ред ко ла ко ја су но си ла мр твач ки 
сан дук: „Ово ни је до бро. То је ло ше прет ска за ње“ – про мр мљао је по сла ник 
Ми ло ва но вић и нер во зно се стре сао. – „Ка кво ло ше прет ска за ње?“ – упи тао је 
се кре тар по слан ства, очи глед но уз не ми рен. Ми ло ва но вић је об ја снио: „Мр тва-
цу је ме сто на те рет ној ста ни ци. Али на ши ми ни стри да су ста ли на глав ној 
ста ни ци, они би се сре ли са жи ви ма, а не са мр тви ма“. Се кре тар ју го сло вен ског 
по слан ства је био из не на ђен из гле дом пред сед ни ка вла де и ми ни стра спољ них 
по сло ва. Цвет ко вић се ни је ни по здра вио са по сла ни ци ма, већ је при сут ним Ју го-
сло ве ни ма про мр мљао: „Шта сам мо гао чи ни ти?“ Цин цар-Мар ко вић је се део 
у ку пеу „де при ми ран, апа ти чан, скру шен“. Пред по ла зак се кре тар по слан ства га 
је за мо лио: „Мо лим вас, бар кад воз по ђе, по гле дај те кроз про зор и ма ни те им 
ру ком“, ми сле ћи на стр пљи ве осо вин ске по сла ни ке ко ји су уч ти во че ка ли да воз 
кре не. Цин цар-Мар ко вић је био рав но ду шан, се део је ма лак сао за сто лом, нем и 
не по ми чан: „Е, мој дра ги Ра ши ћу, ја бих им ра ни је ма нуо но гом не го ру ком“.

Воз је 26. мар та у 9 ча со ва сти гао у Топ чи дер, где је Цвет ко ви ћа и Цин-
цар- Мар ко ви ћа до че ка ла вла да са Ма че ком на че лу. Цвет ко вић је при сут ни ма 
по на вљао: „Сад је све у ре ду“. Обо ји ца су се упу ти ла у Двор, рас пи ту ју ћи се 
о ста њу ду хо ва у зе мљи. Ма чек их је уми рио, али их је кнез Па вле, код ко га су 
за те кли ми ни стра вој ног, ге не ра ла Пе ши ћа, упо зо рио да Срп ска пра во слав на 
цр ква пра ви те шко ће. По во дом ве сти о из ве сно сти при сту па ња Трој ном пак ту, 
па три јарх Га ври ло са звао је Све ти ар хи је реј ски си нод да се рас пра ви ка кво др-
жа ње за у зе ти пре ма ова квом раз во ју си ту а ци је. Вла да ни је зна ла за ова кву ак-
тив ност ду хов ни ка, па је Цвет ко вић о са зи ва њу цр кве ног са бо ра на нај ви шем 

50 V. Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju go sla vi je, I, 431–433.
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ни воу са знао пре ли ста ва ју ћи су тра шње из да ње Прав де, на же ле знич кој ста ни-
ци у Топ чи де ру. Ма да за бри нут, ни је от ка зао пут. По њи хо вом по врат ку Си нод 
је и да ље био у за се да њу, а па три јарх До жић је мо лио да се ми ни стар спољ них 
по сло ва за пу ти до њих и об ја сни им си ту а ци ју. Сне би ва ју ћи се на та кав зах тев, 
Цин цар-Мар ко вић је ипак обе ћао да ће ду хов не до сто јан стве ни ке по се ти ти већ 
су тра, 27. мар та.51

Бе о град ска штам па и ра дио из ве шта ва ли су са при лич ном мир но ћом о 
при сту па њу Кра ље ви не Трој ном пак ту, ис ти чу ћи да тај чин ни јед ним де лом ни је 
су про тан др жав ном ин те гри те ту, не за ви сно сти или на ци о нал ној ча сти. Ван ред но 
из да ње По ли ти ке од 25. мар та до не ло је текст Ју го сла ви ја и Пакт три ју си ла, у 
ко ме је до ма ћа јав ност оба ве ште на о при сту па њу Трој ном пак ту. Ка ко се на во ди 
у тек сту, „за пра вил но оце њи ва ње овог ве о ма зна чај ног до га ђа ја, ка ко са на шег 
на ци о нал ног та ко и са ме ђу на род ног гле ди шта, по треб но је има ти у ви ду узроч-
ну ве зу ко ја по сто ји из ме ђу ње га и свих на ших до са да шњих спољ но по ли тич ких 
стре мље ња, за тим обез бе ђе ња ин те ре са на ше зе мље и са да шњи по ло жај у све ту“. 
Нај ве ћа вред ност при сту па Трој ном пак ту је у то ме, ка ко на во ди не пот пи са ни 
аутор, што све те ин те ре се од 25. мар та па да ље у бу дућ ност Ју го сла ви ји га ран-
ту ју Не мач ка и Ита ли ја. По себ но се ис ти че да „Ју го сла ви ја оста је и да ље из ван 
ра та“, јер при сту па ју ћи Трој ном пак ту ни је при хва ти ла ни ка кве вој не оба ве зе: 
„Ве ков не бор бе ко је су из не дри ле Кра ље ви ну и ње не гра ни це, Пак том су по твр-
ђе не. Ло јал ност пре ма су се ди ма – на пр вом ме сту пре ма Не мач кој и Ита ли ји 
– са мо се оја ча ва, а са рад ња про ду бљу је“. Оце ње но је да „ма са ко је стра не да 
се по сма тра, при сту па ње Ју го сла ви је Пак ту три ју си ла пред ста вља за и ста до-
га ђај од из у зет не на ци о нал не и ме ђу на род не ва жно сти“. 

У истом бро ју По ли ти ке об ја вљен је текст Ми ро сла ва Спа лај ко ви ћа Рат 
и Ју го сла ви ја, ко ји је ис ти цао да је је ди на те жња Ју го сла ви је „одр жа ње ми ра“, 
без об зи ра на мо жда дру га чи је те жње сво јих су се да: „Обич но се по ли ти ка де фи-
ни ше као ве шти на да се од два зла иза бе ре оно ко је је ма ње. [...] Обе за ра ће не 
стра не ра ди ле су енер гич но пре ма сво јим рат ним по тре ба ма. Ка ко су у том 
про це су из ве сни на ши су се ди по зна то је. Ма ње су нам по зна те ал тер на ти ве 
пред ко ји ма се се они на ла зи ли“. Спа лај ко вић ис ти че: „За што Не мач ка по ла же 
то ли ко на ту фор мал ну стра ну ни је те шко пси хо ло шки об ја сни ти. Се ћа ње на 
Со лун ски фронт из про шло га ра та ни је иш че зло. Са да шњи рат ни до га ђа ји у том 
де лу Бал кан ског по лу о стр ва са мо су осве жи ли то се ћа ње“.52 

51 V. Ter zić, Slom Kra lje vi ne Ju go sla vi je, I, 435–437; Ме мо а ри па три јар ха срп ског Га ври -
ла, 375.

52 И тек сто ви об ја вље ни у днев ном ли сту Прав да 26. и 27. мар та кре та ли су се у истом 
окви ру: ин те рес Кра ље ви не, мир, ин те гри тет, при ја тељ ство са су се ди ма из Осо ви не, 
ис прав ност по те за вла де и си гур ност у тра ја ње Трој ног пак та. У тек сту ко ји је осва нуо 
оног ју тра ка да је већ пакт био обо рен, из ве сни Н. Ј. на во ди го то во као де фи ни ци ју да 
је при сту па ње Трој ном пак ту „до ку ме нат на ше га ста ња, на ших ре ал них спо соб но сти, 
на ше оце не из ве сних пој мо ва“, ми сле ћи, сва ка ко, на по зи тив но чи та ње ове ре че ни це. 
Пи сац члан ка пи ше да Трој ни пакт га ран ту је Ју го сла ви ји „мир до кра ја ра та“, као и да 
ће „ве ли ка тре зве ност на ше га на ро да [...] учи ни ти да оста ну без од је ка и сви алар ми са 
стра не, сви ути ца ји ко ји до ла зе из ван на ше сре ди не“. Аутор ни је ни слу тио да ће ње гов 
текст иза ћи у јав ност оног ју тра ко је је пот пу но пре о кре ну ло си ту а ци ју у зе мљи.



81Спољна политика Краљевине СХС/Југославије 1918–1941

Су де ћи пре ма не ко ли ко тек сто ва об ја вље них у те мат ском збор ни ку Б. 
Пе тра но ви ћа и Н. Жу ти ћа, штам па у За гре бу крај ње је ин фор ма тив но из ве сти-
ла та мо шњу јав ност о пот пи си ва њу Трој ног пак та од стра не Ју го сла ви је, као и 
о ре ак ци ја ма у су сед ству: Ита ли ји и Ма ђар ској. Да ли упа дљи во не ан га жо ва ње 
хр ват ских по ли ти ча ра у са мом про це су при сту па ња Ју го сла ви је пак ту мо же 
да бу де об ја шње ње за при лич ну шту рост штам пе у Ба но ви ни Хр ват ској ка да 
је ова ко озби љан др жав ни до га ђај био у пи та њу? Тек је штам па са да ту мом од 
28. мар та да ва ла од ре ђе ни је ко мен та ре. Ипак, не мо же мо се оте ти ути ску да је 
хр ват ска ре ак ци ја на 25. (па и на 27.) март би ла из ме ђу не за ин те ре со ва но сти и 
иш че ки ва ња. Као да их се ни је мно го ти ца ло шта се де ша ва ван сре ди шта њи-
хо ве Ба но ви не. То све до че и тек сто ви у ко ји ма се на во ди да је „Хр ват ска већ на-
у че на на про мје не у по ли тич ком жи во ту Ју го сла ви је, на у чи ла је, да је нај бо ље 
у свим слу ча је ви ма са чу ва ти мир и при себ ност, из бје га ва ју ћи све ин ци ден те“, 
од но сно: „Ми смо Хр ва ти сви је сни по ло жа ја у Евро пи, а на по се при ли ка око 
нас, и то је раз лог, за што смо чвр сто од лу чи ли и да ље чу ва ти сво ју ди сци пли ну 
и сво ју на род ну сна гу“. И ко нач но: „Чи ње ни ца, да код нас ни је би ло ап со лут но 
ни ка квих ин ци де на та, свје до чи о на шој по ли тич кој зре ло сти (...) Ми Хр ва ти 
има мо, хва ла Бо гу, већ од при је про ве де ну кон цен тра ци ју сво јих на род них ре до-
ва“. (Хр ват ски лист).

На су прот ју го сло вен ској штам пи или ра ди ју, ан гло-аме рич ки ме ди ји от-
по че ли су 26. мар та ак тив ну про па ган ду усме ре ну „не то ли ко оста лим Ју го сло-
ве ни ма ко ли ко Ср би ма“, ка ко им се обра ћао „њи хов ста ри рат ни друг“ Ле о полд 
Еме ри, др жав ни се кре тар за Ин ди ју (у скла ду са пре по ру ка ма А. Ид на) ука зу ју ћи 
на из ве сност по ра за Хи тле ра пред удру же ним Ан гло-Аме ри кан ци ма.

Не мач ка штам па по све ти ла је 26. мар та 1941. удар но ме сто ве сти ма ко-
је су илу стро ва ле ју го сло вен ско при сту па ње Трој ном пак ту. Уред нич ки ко мен-
та ри по хва ли ли су Ју го сла ви ју ко ја је „по сле зре лог раз ми шља ња, раз ми шља ња 
ко је је по чи ва ло са мо на жи вот ним ин те ре си ма“ при сту пи ла пак ту, на но се ћи 
је дан од нај ве ћих по ра за ан гло сак сон ској по ли ти ци. Оце на је би ла је дин стве на 
– ју го сло вен ски при ступ Трој ном пак ту ни је мо гао да бу де оме тен „от по ром сло-
бод но зи дар ских гру па“, ко ји ни је ус пео да „по му ти ја сни ин стинкт и тре зве но 
ра су ђи ва ње овог здра вог се љач ког ју го сло вен ског на ро да“. Ис ти ца но је и да је 
овај ко рак до при нео зби ја њу ре до ва на ро да Сред ње Евро пе и да је то сле де ћи 
ко рак на пред за Евро пу.

Не мач ки из ве шта ји из Бе о гра да упу ће ни Ми ни стар ству ино стра них по-
сло ва од 25. мар та илу стро ва ли су на пе тост иза зва ну оче ки ва ним при сту па њем 
пак ту, ко ја је вла да ла у ра зним де ло ви ма бе о град ске јав но сти. Ре ги стро ва ни су 
по ја ча на при прав ност не ких вој них и жан дар ме риј ских де ло ва, ба ца ње ле та ка по 
ва ро ши у ко ји ма је кри ти ко ва на вла да, отво ре но не сла га ње по је ди них по ли ти ча-
ра: бив шег ми ни стра по љо при вре де Чу бри ло ви ћа и Ту па ња ни на, за ме ни ка пред-
сед ни ка Зе мљо рад нич ке стран ке. Ју тро 26. мар та ни је до не ло сми ре ње. Управ ник 
ва ро ши бе о град ске, Дрин чић, ре фе ри сао је да опо зи ци о не стран ке спре ма ју про-
тест, а да је у про вин ци ји већ би ло и да ће би ти оку пља ња про тив ни ка по ли ти ке 
при сту па ња Ју го сла ви је Трој ном пак ту. Ма чек је од био да по ша ље жан дар ме ри-
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ју на де мон стран те, већ је на вод но из ја вио да је бо ље да Дрин чић „на то ва ри два 
ка ми о на“ Слу жбе них но ви на у ко ји ма је об ја вљен текст пак та и тзв. тај не но те, 
да их по ша ље на збор но ме сто и „на ре ди по ли циј ским аген ти ма да их рас ту ре 
у на род“. Не мач ки по сла ник фон Хе рен, са пут ник Цвет ко ви ћа и Цин цар-Мар ко-
ви ћа на пу ту до Бе ча, по по врат ку је од мах из ве стио о по гор ша ној по ли тич кој 
си ту а ци ји у Ју го сла ви ји и гла си на ма о пу чу ко је су пот кр пље не по твр дом по се та 
бри тан ског ва зду хо плов ног ата шеа по тен ци јал ним пу чи сти ма.53 

Вој ни пуч од ви јао се го то во без гре шке. За по чео је по сле по но ћи 26. мар-
та, ка да су пре ста ле да ва же по себ не ме ре за одр жа ва ње ре да и ми ра по во дом 
по врат ка пред сед ни ка вла де из Не мач ке. Са мо је ге не рал Пе тар Ко сић, на чел ник 
Ге не рал шта ба, по ку шао да пру жи от пор. У два са та ују тру по че ло је пла ни ра но 
за у зи ма ње ко ман де ва зду хо плов ства у Зе му ну, оба мо ста пре ко Са ве, град ске 
упра ве, по ли ци је, глав не по ште, ра дио-ста ни це, вој них ко ман ди, Пред сед ни штва 
вла де и Ми ни стар ства спољ них по сло ва. Ду шан Си мо вић, ко ме је ге не рал Бо ри-
во је Мир ко вић, глав ни ор га ни за тор пу ча, пре дао ко ман ду, при ну дио је на остав ку 
Дра ги шу Цвет ко ви ћа и убе дио кра ља Пе тра да пре у зме власт, ње га име ну је за 
пред сед ни ка вла де и на ро ду упу ти па три от ски про глас. Уме сто Пе тра, про глас 
је у 6 са ти ују тру, пу тем ра ди ја, про чи тао мор на рич ки по руч ник Ја ков Јо во вић, 
ко ји је за ту уло гу иза бран због слич не бо је гла са.

Кнез Па вле је у но ћи др жав ног уда ра пу то вао во зом на од мор на Бр до 
код Кра ња. Ују тро је по слао по ру ку Влат ку Ма че ку да се са ста ну у Бре жи ца ма, 
али је Ма чек, ко ји се већ вра тио из Бе о гра да и био оба ве штен о пу чу, до шао на 
за гре бач ку же ле знич ку ста ни цу. Пред ло жио је кне зу да ухап се ге не ра ла Пе тра 
Не дељ ко ви ћа, ко ман дан та 4. ар ми је, а да на ње го во ме сто по ста ве хр ват ског ге-
не ра ла Аугу ста Ма ри ћа и ус про ти ве се пу чи сти ма у Бе о гра ду. Кнез Па вле је то 
од био. За тим су о но во на ста лој си ту а ци ји раз го ва ра ли у Бан ским дво ри ма. Па-
вле је на го ва рао Ма че ка да са сво ја че ти ри ми ни стра уђе у Си мо ви ће ву вла ду. 
Исто вре ме но је пре ко бри тан ског кон зу ла у За гре бу мо лио бри тан ску вла ду да 
му до зво ли усе ље ње у јед ну од бри тан ских ко ло ни ја. За тим је ге не рал Не дељ ко-
вић кне жев воз пре у сме рио ка Зе му ну. Уве че је кнез Па вле пре ба чен у Глав ни 
ге не рал штаб да пот пи ше из ја ву о остав ци. Тре ба ло је и да убе ди свог си нов ца 
да са ра ђу је са пу чи сти ма. Убр зо је у прат њи ма јо ра За ха ри ја Осто ји ћа, ка сни је 
јед ног од глав них са рад ни ка ге не ра ла Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа, от пу то вао у 
Грч ку. Кнез Па вле је за тим, по зах те ву Вин сто на Чер чи ла, са по ро ди цом ин тер-
ни ран у Ро де зи ју. 

53 По ли ти ка, ван ред но из да ње, 25. март 1941; Б. Пе тра но вић, Н. Жу тић, 27. март, 135, 342, 
478–482. 
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Bo jan Di mi tri je vić,
Sta ni slav Sre te no vić

FO RE IGN RE LA TI ONS OF THE KING DOM OF SERBS, 
CRO ATS AND SLO VE NES/YUGO SLA VIA 1918–1941

Sum mary

In ter na ti o nal po si tion of King dom of Yugo sla via was not fa vo ra ble. Re gar ding 
the re la ti ons of vic to ri o us po wers in Euro pean in ter war po li tics, Yugo sla via’s fa tum was 
in fo ste ring clo se con nec ti ons with Fran ce. The se re la ti ons we re two-fol ded: whi le Yugo-
sla via was se e king pro tec tion of its in te rests and se cu rity gu a ran ti es from Fran ce, Fran ce 
was ex pec ting sup port in ma in ta i ning the Ver sa il les system and par ti ci pa tion in po li ti cal 
or ga ni za ti ons set to up hold it. Yugo sla via fa ced a strong po li ti cal op po nent in Italy. This 
dis trust was fu e led by Ita lian ter ri to rial cla ims in Dal ma tia (ba sed on the ob so le te Tre aty 
of Lon don), pre ten si ons to con trol the Adri a tic ba sin, and thro ugh the is sue of Yugo slav 
mi no rity in Is tria. Tho se fe ars we re exa cer ba ted with the Ita lian ag gres si ve po stu re and 
oc cu pa tion of Ri je ka. Ot her Yugo slav ne ig hbors we re the de fe a ted sta tes of the Gre at War 
(Bul ga ria, Austria and Hun gary), two vic tors (Ru ma nia and Gre e ce) and Al ba nia, which 
was a so ur ce of con stant in sta bi lity.
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СРП СКЕ ПАР ЛА МЕН ТАР НЕ СТРАН КЕ 
У КРА ЉЕ ВИ НИ СХС 1918–1929 *

АПСТРАКТ: Пар ла мен тар ни жи вот у Кра ље ви ни СХС осло нио се на не ве-
ли ка ис ку ства пар ла мен та ри зма са про сто ра ко ји су у њој би ли об је ди ње ни. 
Из у зе так је чи нио про стор бив ше Кра ље ви не Ср би је. Ра ди кал на и Де мо крат-
ска стран ка, ко је су има ле нај ду жу тра ди ци ју по ли тич ког и пар ла мен тар ног 
де ло ва ња, за у зи ма ле су до ми нант но ме сто у исто ри ји пар ла мен та ри зма 
Кра ље ви не СХС (1918–1929).

Кра ље ви на СХС, по др жав ном уре ђе њу утвр ђе ном Ви дов дан ским уста-
вом до не тим 1921, би ла је устав на пар ла мен тар на мо нар хи ја. До до но ше ња уста-
ва, у пе ри о ду др жав но-прав ног про ви зо ри ју ма, функ ци о ни сао је „до го вор ни“ 
пар ла мент – При вре ме но на род но пред став ни штво.

Осно ву срп ске по ли тич ке гру па ци је у но вој др жа ви чи ни ле су по ли тич-
ке стран ке ко је су има ле ви ше де це ниј ско ис ку ство по ли тич ке и пар ла мен тар не 
бор бе у Кра ље ви ни Ср би ји. Уко ли ко се о за че ци ма скуп шти на у Ср би ји мо же 
го во ри ти још с по чет ка 19. ве ка, о обра зо ва њу мо дер них по ли тич ких стра на ка 
мо же би ти ре чи тек кра јем тог ве ка. У до ба Пр вог срп ског устан ка по ја ви ла се 
уста но ва Пра ви тељ ству ју шћи со вјет, за вла да ви не кне за Ми ло ша Обре но ви ћа 
де ло ва ле су скуп шти не на хиј ских кне зо ва, да би пр ви Устав Ср би је из 1835. го-
ди не пред ви део уста но ву На род не скуп шти не. По том се гру па ли бе ра ла, ко ја је 
де ло ва ла на јав ној и по ли тич кој сце ни сре ди ном 19. ве ка у Ср би ји, за ла га ла за 
уво ђе ње пар ла мен та ри зма за пад но е вроп ског ти па и ини ци ра ла до но ше ње За ко на 
о На род ној скуп шти ни 1858. го ди не. У да љем раз во ју пар ла мен та ри зма у Ср би-
ји по ја ви ла се и уста но ва Уста во твор не скуп шти не. Го ди не 1869. она је до не ла 
Устав, пре ма ко јем је ко нач но део за ко но дав не вла сти пре нет на Скуп шти ну.

Прет по след ња де це ни ја 19. ве ка би ла је вре ме ка да су се и фор мал но 
ор га ни зо ва ле од ре ђе не по ли тич ке стран ке у Ср би ји, ко је ће, ма ње или ви ше, чи-

* Рад је део про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (Не)успе шна ин те гра ци ја – (не)до-
вр ше на мо дер ни за ци ја: Ме ђу на род ни по ло жај и уну тра шњи раз вој Ср би је и Ју го сла ви-
је 1921–1991 (бр. 147039) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је.
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ни ти око сни цу по ли тич ког жи во та у њој до ства ра ња но ве др жа ве 1918. го ди не. 
У вре ме сти ца ња др жав не не за ви сно сти, по сле Бер лин ског кон гре са 1878, у Ср-
би ји су се мо гле уочи ти три по ли тич ке стру је: ли бе рал на, кон зер ва тив на и ра ди-
кал на. Да кле, три срп ске по ли тич ке стран ке ко је су од ре ди ле исто ри ју мо дер не 
срп ске устав но сти, и као иде је и као прак се – Ли бе рал на, На пред на и Ра ди кал-
на – ствар но су по сто ја ле већ од ра ни је и њи хо во зва нич но ор га ни зо ва ње 1881. 
са мо је озна чи ло по че так отво ре ног, пар ла мен тар ног, али и ван пар ла мен тар ног 
су ко ба њи хо вих, већ ја сно де фи ни са них, те мељ но раз ли чи тих иде о ло шко-док-
три нар них и прак тич но-по ли тич ких про је ка та.1 

Ср би ју су кроз ра то ве 1876–1878. во ди ли ли бе ра ли. Ова по ли тич ка гру па 
за др жа ла је власт и по сле Бер лин ског кон гре са да би на њој оста ла још не што 
пре ко две го ди не. Дру штве ну осно ву ли бе ра ла чи ни ли су бо га ти тр гов ци, за чет-
ни ци ин ду стриј ске и фи нан сиј ске бур жо а зи је, бо га ти се ља ци, за тим чи нов нич ка 
ин те ли ген ци ја и ви ше све штен ство.2 За вла да ви не ли бе ра ла ја ча ла је по ли тич-
ка гру па кон зер ва ти ва ца (на пред ња ка), пре вас ход но уз по др шку кне за Ми ла на 
Обре но ви ћа. Со ци јал на осно ва на пред ња ка би ла је слич на со ци јал ној осно ви 
ли бе ра ла. И иде о ло шке и про грам ске слич но сти из ме ђу на пред ња ка и ли бе ра ла 
би ле су очи глед не. Фор ми ра ни на те ко ви на ма за пад но е вроп ског ли бе ра ли зма, 
на уч ног по зи ти ви зма и на ци о на ли зма, и јед ни и дру ги су сма тра ли да је гра ђан-
ско дру штво нај са вр ше ни ји об лик људ ског удру жи ва ња.3

На дру гој стра ни по ли тич ког фрон та на ла зи ла се Ра ди кал на стран ка. 
Док су ли бе ра ли и на пред ња ци сво ју по ли тич ку осно ву има ли у вла да ју ћој ин-
те лек ту ал но-по ли тич кој ели ти, да кле у уском со ци јал ном сег мен ту, Ра ди кал на 
стран ка има ла је нај ши ру со ци јал ну осно ву и пред ста вља ла је у по чет ном пе ри-
о ду де ло ва ња ма со ван по ли тич ки по крет. Ма сов ност је би ла по сле ди ца чи ње ни-
це да су при ста ли це по ти ца ле пре те жно из ве ћин ског де ла ста нов ни штва та да-
шње Ср би је – се о ског. Кра јем 19. ве ка пре ко 80% ста нов ни штва би ло је се о ско. 
По да ци го во ре да је Ра ди кал на стран ка у пр вим го ди на ма по сто ја ња има ла око 
45.000 упи са них чла но ва, као и да је ме ђу њи ма би ло нај ви ше се о ске си ро ти ње, 
те не што сред ња ка, а по том и ни жег све штен ства, учи те ља, део сред њо школ ских 
про фе со ра, ин те лек ту а ла ца сло бод них про фе си ја и, ко нач но, ве ли ки број сит них 
тр го ва ца (ду ћан џи ја) и део за на тли ја.4

Ли бе ра ли и на пред ња ци, с јед не, и ра ди ка ли, с дру ге стра не по ли тич ког 
фрон та, би ли су при ста ли це пар ла мен та ри зма. Ме ђу тим, у окви ру пар ла мен тар-
ног си сте ма ли бе ра ли и на пред ња ци да ва ли су пред ност из вр шној вла сти (вла ди), 
док је за ра ди ка ле, гла сне за го вор ни ке „на род ног су ве ре ни те та“, сре ди шње ме-
сто од лу чи ва ња тре ба ло да бу де На род на скуп шти на. На су прот ова квим јав ним 
за ла га њи ма по ли тич ких стра на ка, ствар ни цен тар по ли тич ке мо ћи и од лу чи ва ња 
на ла зио се на тре ћем ме сту – код мо нар ха. У раз во ју де мо крат ских и пар ла мен-
тар них од но са и уста но ва у Ср би ји кра јем 19. ве ка све три по ли тич ке стран ке 

1 Ol ga Po po vić-Ob ra do vić, Par la men ta ri zam u Sr bi ji: od 1903. do 1914. go di ne, Be o grad 
1998, 55.

2 Isto ri ja srp skog na ro da, VI–1, Be o grad 1983, 33.
3 Isto, 37.
4 Isto, 43.
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ни су уче ство ва ле са под јед на ком сна гом ни ти су има ле под јед на ких за слу га. Ра-
ди кал на стран ка пред ста вља ла је у тој бор би нај ак тив ни ји и „нај по жр тво ва ни ји 
од ред“.5 Ви ше од две де це ни је во ди ла је по ли тич ку бор бу за огра ни ча ва ње по ли-
тич ке мо ћи мо нар ха. Ме ђу тим, ње го ву власт ни су угро жа ва ле ни нај у бе дљи ви је 
по бе де Ра ди кал не стран ке на из бо ри ма у по след ње две де це ни је 19. ве ка. Та ко 
је и по сле ве ли ке по бе де на из бо ри ма одр жа ним 1893, ка да је осво ји ла 88% гла-
со ва, усле дио го то во де се то го ди шњи пе ри од (до 1903) то ком ко јег је за хва љу ју-
ћи мо ћи мо нар ха до шло до сла бље ња ра ди кал ске а ја ча ња кон зер ва тив не оп ци-
је у Кра ље ви ни Ср би ји. Ко нач но, све три стран ке, сва ка на свој на чин, да ле су 
до при нос да по чет ком 20. ве ка мо дер на де мо кра ти ја и пар ла мен та ри зам од не су 
пре ва гу над вла шћу мо нар ха.

Пред крај овог пе ри о да на по ли тич кој сце ни ја ви ла се још јед на зна чај на 
ор га ни зо ва на по ли тич ка сна га – Са мо стал на ра ди кал на стран ка. Ис тра жи ва ња 
ука зу ју да су се у Ра ди кал ној стран ци већ сре ди ном по след ње де це ни је 19. ве ка 
осе ћа ле две стру је. Ко нач ни рас кол на стао је 1901. го ди не, ка да је краљ Алек сан-
дар Обре но вић ок тро и сао Устав и ка да је на ста ла ра ди кал ско-на пред њач ка вла да. 
Ма њи на у Ра ди кал ној стран ци, ма хом мла ђи ра ди ка ли, ни је при хва ти ла Април-
ски устав, а ни ра ди кал ско-на пред њач ку „фу зи ју“.6 Го ди не 1902, део ли бе рал них 
еле ме на та из ре до ва Ра ди кал не стран ке, не за до вољ них ње ном опор ту ни стич ком 
по ли ти ком у од но су на ап со лу ти стич ку вла да ви ну по след њих Обре но ви ћа, обра-
зо вао је Са мо стал ну ра ди кал ну стран ку.

Пе ри од од 1903. до го ди на Пр вог свет ског ра та обе ле жи ла је до ми на ци-
ја две по ли тич ке стран ке у по ли тич ком и пар ла мен тар ном жи во ту Кра ље ви не 
Ср би је – Ра ди кал не и, из ње на ста ле, Са мо стал не ра ди кал не стран ке. Ли бе рал-
на и На пред на стран ка вре ме ном су по ли тич ки мар ги на ли зо ва не. О то ме све-
до че ре зул та ти пет из бо ра (1903, 1905, 1906, 1908 и 1912) ко ли ко је одр жа но у 
овом пе ри о ду. На пр вим из бо ри ма одр жа ним 1903. го ди не ра ди ка ли су осво ји-
ли 38,3%, са мо стал ци 36,5%, ли бе ра ли 17,8% и на пред ња ци 6% гла со ва би ра ча. 
На по след њим из бо ри ма одр жа ним у овом пе ри о ду – 1912. го ди не ра ди ка ли су 
до би ли 39,8%, са мо стал ци 25,7%, ли бе ра ли 6,0% и на пред ња ци 3,2%.7 У за вр-
шном раз ма тра њу сту ди је Пар ла мен та ри зам у Ср би ји 1903–1914, Ол га По по-
вић-Об ра до вић за кљу чу је да је срп ски пар ла мен та ри зам су ви ше крат ко тра јао 
да би се ње го ве основ не ин сти ту ци је мо гле ја сно про фи ли са ти. И уло га кра ља 
и пар тиј ски си стем и од нос из ме ђу скуп шти не и вла де – за све вре ме су би ли у 
про це су де фи ни са ња.8

Де ло ва ње срп ских по ли тич ких стра на ка на ста вље но је и у рат ним го ди-
на ма (1914–1918), али при ме ре но да тим окол но сти ма. Одр жа ва не су сед ни це 
пар ла мен та и то ком бо рав ка „др жа ве“ у из гнан ству. Во де ће по ли тич ке стран ке 
за др жа ле су по ли тич ка вођ ства са ко ји ма су и ушле у рат не го ди не.

5 Dra go slav Jan ko vić, Ra đa nje po li tič ke de mo kra ti je: Po li tič ke stran ke u Sr bi ji XIX ve ka, Be o-
grad 1997, 425.

6 Ва си ли је Кре стић, Ра дош Љу шић, Про гра ми и ста ту ти срп ских по ли тич ких стра на ка 
до 1918. го ди не, Бе о град 1991, 246.

7 O. Po po vić-Ob ra do vić, n. d., 167 i 237.
8 Isto, 421.
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При вре ме но на род но пред став ни штво

По ли тич ко-стра нач ку осно ву Кра ље ви не чи ни ле су пар ти је од ко јих су 
не ке на ста вља ле жи вот од пре 1918, а дру ге би ле тек ство ре не. Ме ђу мно штвом 
стра на ка ко је су за по че ле де ло ва ње у но вим др жав ним окви ри ма, нај ве ће и нај-
у ти цај ни је би ле су оне из срп ског по ли тич ког кор пу са – Ра ди кал на и Де мо крат-
ска стран ка.

Ра ди кал на стран ка ушла је у но ву др жа ву као стран ка са нај ду жом пар-
тиј ском тра ди ци јом, нај број ни јим члан ством и са нај ком пакт ни јим и нај а у то ри-
та тив ни јим вођ ством.9 Не при ко сно ве ни пред вод ник остао је Ни ко ла Па шић. Со-
ци јал на осно ва стран ке тек је не знат но из ме ње на. У но вој др жа ви ра ди ка ли су 
би ли стран ка сит ног и сред њег гра ђан ства, чи нов ни штва, вој ске и се ља штва. У 
но во на ста лим окол но сти ма стран ка је про ши ри ва ла ути цај и ван про сто ра не гда-
шње Кра ље ви не Ср би је, пр вен стве но на „срп ске по кра ји не“ у но вој ју жно сло вен-
ској др жа ви. До ми нан тан по ло жај на вла сти ко ји су ра ди ка ли има ли у Кра ље ви-
ни Ср би ји, у при лич но хо мо ге ној по ли тич кој сре ди ни, би ло је те шко одр жа ти 
у из ме ње ним по ли тич ким усло ви ма, у мно го на ци о нал ној др жав ној за јед ни ци у 
ко јој су у пр вом ре ду до шле до из ра жа ја на ци о нал не и со ци јал не су прот но сти, 
иза ко јих су ста ја ли раз ли чи ти по ли тич ки ин те ре си.10

Де мо крат ска стран ка обра зо ва на је фе бру а ра 1919. у Са ра је ву, од ви ше 
ли бе рал но-де мо крат ских стра на ка и гру па са про сто ра но ве др жа ве, по свом 
на ци о нал ном са ста ву пре те жно срп ских.11 На ста ла је фу зи јом Хр ват ско-срп ске 
ко а ли ци је под вођ ством Све то за ра При би ће ви ћа и ср би јан ских стра на ка: Са мо-
стал не ра ди кал не, На пред њач ке и Ли бе рал не стран ке, као и сло ве нач ких ли бе-
ра ла и дру гих по ли тич ких гру па из Бо сне и Хер це го ви не, Ма ке до ни је и Цр не 
Го ре. Ли дер но ве стран ке био је до та да шњи ли дер Са мо стал не ра ди кал не стран-
ке Љу бо мир Да ви до вић.12 

До до но ше ња уста ва Кра ље ви не СХС, ју на 1921, власт у др жа ви при-
па да ла је кра љу, вла ди и При вре ме ном на род ном пред став ни штву (ПНП). Глав-
ни но си о ци вла сти би ли су краљ и вла да. Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић фак тич ки 
је вр шио власт и пре смр ти сво га оца кра ља Пе тра I ав гу ста 1921. Пр ва вла да 
Кра ље ви не СХС иза бра на је не по сред но по за вр шет ку ра та. Да на 20. де цем бра 
1918. обра зо ван је ко а ли ци о ни ка би нет са ста вљен од пред став ни ка ве ћих стра-
на ка, а на ње го вом че лу био је је дан од пр ва ка На род не ра ди кал не стран ке Сто-
јан Про тић.

При вре ме но на род но пред став ни штво би ло је ок тро и са но те ло. Ње гов 
са став ни је од ре ђен пу тем из бо ра, већ ука зом вла де. Пре ци зни је, ми ни стар за 
уста во твор ну скуп шти ну др Ал берт Кра мер са ста вио је спи сак по сла нич ких 
кан ди да та на осно ву оба ве ште ња Пред сед ни штва Срп ске на род не скуп шти не, 

9 Bra ni slav Gli go ri je vić, Par la ment i po li tič ke stran ke u Ju go sla vi ji (1919–1929), Be o grad 
1979, 38.

10 Isto.
11 Bra ni slav Gli go ri je vić, De mo krat ska stran ka i po li tič ki od no si u Kra lje vi ni SHS, Be o grad 

1970, 48.
12 Спо ме ни ца Љу бо ми ра Да ви до ви ћа, Бе о град 2001, 17.
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Пред сед ни штва На род ног ви је ћа у За гре бу, Зе маљ ске вла де у Спли ту, Ве ли ке на-
род не скуп шти не Цр не Го ре и На род ног ви је ћа Бо сне и Хер це го ви не.13 Ова кав 
на чин ства ра ња пр вог ју го сло вен ског пред став ни штва оправ да ван је ван ред ним 
при ли ка ма у ко ји ма се зе мља на ла зи ла не по сред но по сле ра та. До пот пи си ва ња 
ми ров них уго во ра ни су би ле де фи ни тив но по ву че не гра ни це но ве др жа ве, ни ти 
је мо гла би ти из вр ше на де мо би ли за ци ја вој ске.14 Уз са став, вла да је од ре ди ла и 
број по сла ни ка ПНП-а. Кра јем ја ну а ра 1919. вла да је до не ла од лу ку да број по-
сла ни ка бу де 296, та ко да је је дан по сла ник до ла зио на 42.000 ста нов ни ка.15 Ка ко 
и са став и кон сти ту и са ње, та ко је и це ло ку пан рад ПНП-а од ра жа вао под ре ђе-
ност вла ди Кра ље ви не СХС. Вла да је има ла зна чај на овла шће ња и у из вр шној и 
у за ко но дав ној обла сти, јер је до но си ла раз не уред бе, огра ни ча ва ју ћи још ви ше 
иона ко ску че на овла шће ња ПНП-а.16 При вре ме но на род но пред став ни штво по-
сто ја ло је укуп но 20 ме се ци (март 1919 – ок то бар 1920)17, а од то га је са мо око 
де сет ме се ци има ло усло ве за за ко но дав ни рад. То ком свог ра да ПНП је ус пе ло да 
до не се тек де се так за ко на, ко ји по свом са др жа ју ни су би ли од ви тал ног зна ча ја. 
Уз ма ли број за кон ских пред ме та о ко ји ма је рас пра вљао, рад ПНП је обе ле жи ла 
и ви со ка ап сти нен ци ја по сла ни ка у до бром де лу ње го вог по сто ја ња.18

Ини ци ја ти ву за ства ра ње при вре ме ног пар ла мен та има ле су по ли тич ке 
стран ке из зе ма ља бив ше Аустро-Угар ске, док су стран ке из Ср би је пред ња чи ле 
у од ре ђи ва њу са др жа ја и ор га ни за ци је ње го вог ра да. Ис так ну ти ја уло га ср би јан-
ских стра на ка у та да шњим по ли тич ким од но си ма сма тра ла се при род ном и оче-
ки ва ном, с об зи ром на њи хо во ве ће пар ла мен тар но ис ку ство. Већ у пре го во ри ма 
о са ста ву за јед нич ке вла де, у пр вој по ло ви ни де цем бра 1918, пред став ни ци ср-
би јан ских стра на ка ин си сти ра ли су на то ме да бу ду ћи ју го сло вен ски пар ла мент 
бу де ор га ни зо ван на прин ци пи ма по ко ји ма је ра ди ла Скуп шти на у Кра ље ви ни 
Ср би ји. Та ко је на пр вој сед ни ци ПНП-а 1. мар та 1919. усво јен без де ба те, као 
„при вре ме ни по слов ник“, За кон о по слов ном ре ду срп ске Скуп шти не.19 

Пре моћ ср би јан ских стра на ка огле да ла се и у чи ње ни ци да су се у сре-
ди шту пр во бит них по ли тич ких оку пља ња на ла зи ли де мо кра те и ра ди ка ли, као 
нај ја че по ли тич ке стран ке. Де мо крат ски блок, блок на вла сти, за ла гао се за со ци-
јал не ре фор ме, пре све га за аграр ну ре фор му, а на дру гој стра ни за цен тра ли стич-
ко-уни та ри стич ки про грам др жав ног уре ђе ња. Опо зи ци ју су во ди ли ра ди ка ли, 

13 B. Pe tra no vić, n. d, 92–93.
14 B. Gli go ri je vić, Par la ment i..., 26.
15 Де фи ни ти ван број пред став ни ка по је ди них по кра ји на из гле дао је ова ко: Ср би ја 84, Ма-

ке до ни ја са Ко со вом и Сан џа ком 24, Хр ват ска и Сла во ни ја са Ме ђу мур јем и Ри је ком 62, 
Сло ве ни ја 32, Истра 4, Дал ма ци ја 12, Цр на Го ра 12, Ба нат, Бач ка и Ба ра ња 24 и Бо сна и 
Хер це го ви на 42.

16 B. Pe tra no vić, n. d, 93; Ми ни стар ски са вет је за вре ме ман да та При вре ме ног на род ног 
пред став ни штва до нео око 800 про пи са из обла сти фи нан си ја, со ци јал не по ли ти ке и 
уну тра шње упра ве, ко ји су огра ни ча ва ли за ко но дав не ком пе тен ци је при вре ме ног пар -
ла мен та.

17 Ukaz o sa zi vu Pri vre me nog Na rod nog Pred sed ni štva, Slu žbe ne no vi ne Kra ljev stva SHS, br. 
11, 27. fe bru ar 1919. Пр ва сед ни ца за ка за на је за 1. март 1919. 

18 B. Gli go ri je vić, Par la ment i..., 63.
19 Isto, 34.
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нај ве ћи ри ва ли де мо кра та ма, удру же ни са На род ним клу бом и Ју го сло вен ским 
клу бом. Рас по ред по ли тич ких сна га по чео је да се ме ња фор ми ра њем кон цен-
тра ци о не вла де Ми лен ка Ве сни ћа ма ја 1920. До та да кон фрон ти ра ни, пар ла мен-
тар ни бло ко ви се рас па да ју, а до ла зи до при бли жа ва ња ра ди ка ла и де мо кра та на 
осно ви за ла га ња за цен тра ли стич ко-уни та ри стич ко уре ђе ње зе мље.20

Пред ност ср би јан ским по ли тич ким стран ка ма да ло је не са мо њи хо во ве-
ће пар ла мен тар но ис ку ство и број ча на пре моћ, већ и њи хо ва ве ћа „аутен тич ност“ 
као пред став ни ка из бор не во ље на ро да. Са став ПНП-а про ис те као је из са ста ва 
по је ди нач них скуп шти на и дру гих уста но ва из свих зе ма ља и по кра ји на ко је су 
се об је ди ни ле у но вим др жав ним гра ни ца ма, а чи ји са ста ви су би ли сво је вре ме но 
иза бра ни на осно ву раз ли чи тих из бор них си сте ма. У по кра ји на ма, ко је су ра ни је 
би ле у са ста ву Аустро-Угар ске, из бор но пра во је би ло знат но огра ни че но. Са мо 
је Ср би ја има ла ка кав-та кав про пор ци о нал ни из бор ни си стем, а у свим дру гим 
по кра ји на ма по сла ни ци су би ли би ра ни на осно ву ве ћин ског из бор ног си сте ма. 
Тај но пра во гла са по сто ја ло је та ко ђе у Ср би ји, и од 1907. у Сло ве ни ји, док су 
оста ле по кра ји не би ра ле пред став ни ке за сво је са бо ре јав ним гла са њем или по 
ме шо ви том си сте му.21 Ме ђу тим, и у Ср би ји, ко ја је има ла нај на пред ни ји из бор-
ни си стем, ни је по сто ја ло оп ште из бор но пра во, о че му све до чи по да так да је 
на по след њим из бо ри ма одр жа ним у Кра ље ви ни Ср би ји 1912. го ди не из бор но 
пра во оства ри ва ло све га 22% ста нов ни штва.

Уста во твор на скуп шти на

При вре ме но на род но пред став ни штво усво ји ло је 2. сеп тем бра 1920. 
На црт за ко на о из бо ру по сла ни ка за Уста во твор ну скуп шти ну, ко ји је пред ло жи-
ла вла да Ми лен ка Ве сни ћа. Усво је ни За кон био је у су шти ни За кон о из бо ри ма 
Кра ље ви не Ср би је од 1903. го ди не (из ме њен и до пу њен 1910).

Кроз уста но ву би рач ког пра ва нај о чи глед ни је се ма ни фе сту је иде ја на-
род не су ве ре но сти и де мо крат ски об лик вла да ви не. Већ у то ку ра та (Крф ска 
де кла ра ци ја 1917) а по том по сле ра та, у све ак те ује ди ње ња уне сен је зах тев за 
оп ште пра во гла са, као им пе ра тив на те жња ве ћи не по ли тич ких стра на ка и по-
кре та. Оп ште би рач ко пра во у но вој др жа ви фор мал но је уве де но и спро ве де но 
већ у прак си на оп штин ским из бо ри ма у Хр ват ској, Сло ве ни ји, Ср би ји, Цр ној 
Го ри и Ма ке до ни ји то ком 1920. го ди не.22 Зва нич но, вла да је уво ђе ње оп штег из-
бор ног пра ва обра зло жи ла раз ло зи ма – „што је на род у то ку ра та по ка зао сво ју 
ви со ку свест и по жр тво ва ње, чи ме је сте као пра во да му се до са да шња по ли тич ка 
пра ва про ши ре“.23 Ме ђу тим, про кла мо ва но оп ште би рач ко пра во има ло је знат-
на огра ни че ња. Би рач ко пра во ни су до би ле же не. Би рач ко пра во ни су има ли ни 

20 B. Pe tra no vić, n. d., 94–95.
21 Bra ni slav Gli go ri je vić, Par la men tar ni si stem u Kra lje vi ni SHS, u: Po li tič ki ži vot Ju go sla vi je 

1914–1945, zbor nik ra do va, Tre ći pro gram Ra dio-Be o gra da, Be o grad 1973, 367. У Бо сни и 
Хер це го ви ни тај но пра во гла са пре ра та има ли су са мо ве ле по сед ни ци и ста нов ни ци по-
је ди них гра до ва. 

22 B. Gli go ri je vić, Par la ment i..., 67.
23 Ste no graf ske be le ške Pri vre me nog na rod nog pred stav ni štva, 1919, I, 18–19.
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при пад ни ци на ци о нал них ма њи на ко ји су по ме ђу на род ном Уго во ру о за шти ти 
ма њи на има ли пра во оп ци је за сво је ма тич не зе мље, тзв. оп тан ти. Ово огра ни че-
ње об у хва ти ло је зна ча јан број Не ма ца, Ма ђа ра, Ру му на и Ита ли ја на. Би рач ко 
пра во ни су има ла ни ли ца на од слу же њу вој ног ро ка, као ни офи ци ри и под о-
фи ци ри.24 Ко нач но, од око 12 ми ли о на ста нов ни ка Кра ље ви не СХС у из бор ним 
спи ско ви ма 1920. на шло се 2.480.623 би ра ча, да кле тек око 20% ста нов ни штва 
оства ри ло је би рач ко пра во.

Из бор ни си стем пред ви ђен за из бор по сла ни ка Уста во твор не скуп шти-
не Кра ље ви не СХС тре ба ло је да од го ва ра си сте му при ме њи ва ном у европ ским 
зе мља ма са раз ви је ним об ли ци ма гра ђан ске де мо кра ти је. Си стем се углав ном 
осла њао на онај ко ји је при ме њи ван у Кра ље ви ни Ср би ји, тзв. Дон тов про пор-
ци о нал ни си стем, али у од ре ђе ној ме ри ко ри го ван, по пра ви лу на ште ту ма њих 
по ли тич ких стра на ка.25 Док су се у дру гим пи та њи ма из бор ног за ко на ис по ља ва-
ле раз ли ке у гле ди шти ма, у пи та њу из бор ног си сте ма вла ди не стран ке су има ле 
је дин стве но гле ди ште. Из бо ре је при пре ма ла и спро во ди ла вла да у ко јој су би ле 
за сту пље не че ти ри по ли тич ке стран ке – Де мо крат ска стран ка, Ра ди кал на стран-
ка, Хр ват ска за јед ни ца и Сло вен ска људ ска стран ка. Ра ди кал на и Де мо крат ска 
стран ка, као две нај моћ ни је стран ке, ра чу на ле су да ће овим из бор ним си сте мом 
знат но раз би ти опо зи ци ју и ство ри ти ста бил ну ве ћи ну за до но ше ње уста ва.26

Из бо ри за Уста во твор ну скуп шти ну за ка за ни су за 28. но вем бар 1920. У 
пред из бор ној про па ган ди сре ди шње ме сто за у зе ло је пи та ње бу ду ћег др жав ног 
уре ђе ња Кра ље ви не СХС, а по том со ци јал но-еко ном ска пи та ња и од нос пре ма 
ко му ни стич ком по кре ту ко ји је био у ве ли ком на ле ту у по сле рат ној Евро пи.

Ра ди кал на стран ка је не по сред но пред из бо ре, на зе маљ ској кон фе рен-
ци ји сеп тем бра 1920, до не ла по себ не за кључ ке о про гра му, из ме нив ши и до пу-
нив ши на тај на чин про грам стран ке на стао још 1881. го ди не. Ра ди ка ли су се 
за ло жи ли за „је дин стве ну др жа ву“, са јед ним пар ла мен том, ко ји ће за јед но са 
кру ном има ти не по де ље ну су ве ре ну за ко но дав ну власт. Ши ро ку ло кал ну са мо у-
пра ву ви де ли су на ни воу оп шти на и обла сти, али њих је тре ба ло обра зо ва ти та-
ко да „сво јом ве ли чи ном и над ле жно шћу не ста ве у пи та ње је дин ство др жа ве“.27 
Док су се за ла га ли за цен тра ли стич ко-уни та ри стич ко уре ђе ње др жа ве, ра ди ка ли 
су исто вре ме но би ли про тив ни ци иде је о по сто ја њу је дин стве не ју го сло вен ске 
на ци је. Њи хов став био је да се Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци сло бод но раз ви ја ју 
и сво је „ве ко ви ма и одво је ним жи во том осве шта не тра ди ци је и пре да ња, га је 

24 Slu žbe ne no vi ne Kra ljev stva SHS, 6. sep tem bar 1920; „За кон о из бо ру по сла ни ка за Уста во-
твор ну скуп шти ну Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца“: ... чл. 9 – Пра во би ра ња по-
сла ни ка за Уста во твор ну Скуп шти ну има сва ки му шка рац, ко ји је од по чет ка са ста вља ња 
би рач ких спи ско ва на вр шио 21. го ди ну и ко ји је у том ча су био др жа вља нин Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.

25 Исто, чл. 5 – Сва ки из бор ни округ би ра оно ли ко по сла ни ка, ко ли ко на ње га па да да би ра 
пре ма бро ју ста нов ни ка, уста но вље ном пре ма по пи су пу чан ства од 1910. го ди не. На сва-
ких 30.00 ста нов ни ка би ра ће се по је дан по сла ник. Ако ви шак ста нов ни штва бу де ве ћи 
од 17.00 ста нов ни ка, он да ће се би ра ти још је дан по сла ник.

26 B. Gli go ri je vić, Par la ment i..., 72–73.
27 Isto, 74.
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пре ма сво јој ми лој во љи и на хо ђе њу“.28 Ра ди ка ли су се де кла ри са ли као оштри 
про тив ни ци ко му ни стич ког по кре та. Са гле ди шта сво је на ци о нал не иде о ло ги је 
про ти ви ли су се кла сној бор би. Ор га ни зо ва ње Ср ба на кла сној осно ви за њих је 
пред ста вља ло на ци о нал ну из да ју: „Це па ње на род них сна га на не по треб не ста-
ле шке раз ли ке зна чи по ди ћи ру ку на иде ју срп ства“.29

У из бор ној аги та ци ји Де мо крат ске стран ке ис ти ца на су три нај ва жни ја 
пи та ња: уну тра шње уре ђе ње зе мље, аграр на ре фор ма и бор ба про тив ко му ни-
стич ког по кре та. Већ на осни вач ком са стан ку Де мо крат ска стран ка је на ја ви ла 
бор бу про тив свих „по кре та и тен ден ци ја“ ко ји би зах те ва ли ауто но ми стич ко или 
фе де ра ли стич ко др жав но уре ђе ње на „пле мен ској“ осно ви.30 У стра нач ком про-
гла су „На ро ду Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца“ од 20. ок то бра 1920. пре ци зи ра ли су 
за да так Уста во твор не скуп шти не да „уза ко ни је дин стве ну др жа ву, без ика квих 
исто риј ских, пле мен ских, вер ских и по кра јин ских раз ли ка“. У по гле ду аграр ног 
пи та ња ис так ну та је па ро ла да зе мља при па да они ма ко ји је об ра ђу ју. У бор би 
про тив ко му ни стич ког по кре та де мо кра те су за у зе ле ста но ви ште да ће спро во-
ђе ње со ци јал них ре фор ми „убла жи ти кла сну бор бу“.31

У вре ме ну пре из бо ра, на по ли тич кој сце ни по ја ви ла се још јед на по ли тич-
ка гру па ци ја у окви ру срп ског по ли тич ког кор пу са чи ји ће ре зул та ти на по то њим 
из бо ри ма ука за ти на бит ну по ли тич ку сна гу. Са вез зе мљо рад ни ка осно ван је у 
Ср би ји још ок то бра 1919. На стао је као про из вод аграр ног по кре та због спо рог 
ре ша ва ња аграр не ре фор ме не по сред но по сле ра та. Оправ да ње за сво је по сто ја-
ње на ла зио је у чи ње ни ци да су све по ли тич ке стран ке тра жи ле гла со ве се ља ка 
и да су се љач ке ин те ре се до та да пред ста вља ли бан ка ри, тр гов ци, адво ка ти и 
слич ни, те да је сто га нео п ход но да се са ми се ља ци по ли тич ки ор га ни зу ју. Пред 
из бо ре, Са вез је оства рио бли ску са рад њу са срод ним ор га ни за ци ја ма са под руч-
ја Бо сне и Хер це го ви не и Дал ма ци је, као и са Кме тиј ском стран ком у Сло ве ни ји. 
У пред из бор ној аги та ци ји Са вез је ис ти цао да се за ла же за ства ра ње „се љач ке 
др жа ве на за дру жној осно ви“, а то по сле ру ше ња „ва ро шке, ка пи та ли стич ке и 
бан ко крат ске др жа ве“.32 За раз ли ку од дру гих стра на ка у пр ви план сво је из бор не 
аги та ци је ста вљао је дру штве не ре фор ме, пре све га аграр ну ре фор му. У по гле ду 
др жав ног уре ђе ња за ла гао се за уни тар ну др жа ву. Од нос пре ма ко му ни стич ком 
по кре ту Са вез је ја сно од ре дио озна ча ва њем КПЈ „нај ве ћим не при ја те љем се ла 
и се ља ка“, а то с раз ло га што је ова ис кљу чи во „ва ро шка пар ти ја“ с об зи ром на 
рад нич ку стра нач ку струк ту ру и да и КПЈ те жи екс пло а та ци ји се ла и се ља ка из-
ба цу ју ћи па ро лу – „јеф тин хлеб“, а што зна чи ни ску над ни цу за се ља ка.33

28 Sa mo u pra va, 14. X 1920.
29 B. Gli go ri je vić, Par la ment i..., 75.
30 Bran ko Pe tra no vić, Mom či lo Ze če vić, Ju go slo ven ski fe de ra li zam: ide je i stvar nost: 1914–1943, 

Be o grad 1987, 208.
31 Про глас ДС од 20. ок то бра 1920. пот пи сан од стра не Љу бо ми ра Да ви до ви ћа и оста лих 

чла но ва Глав ног од бо ра стран ке.
32 Slo bo dan Jo va no vić, Ustav no pra vo Kra lje vi ne SHS, Be o grad 1924, 48–49. – На црт уста ва 

Са ве за зе мљо рад ни ка пред ви ђао је обра зо ва ње се љач ке скуп шти не, ко ју би по сред но 
би ра ле за дру жне ор га ни за ци је.

33 B. Gli go ri je vić, Par la ment i..., 77.
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Из бо ри за Уста во твор ну скуп шти ну одр жа ни су 28. но вем бра 1920. На 
њи ма су узе ле уче шће 22 по ли тич ке ор га ни за ци је. Овај по да так све до чи о ви со-
ком сте пе ну по ли ти за ци је у дру штву ко је се на шло у но вим др жав ним окви ри ма, 
али и о ви со ком сте пе ну пар тиј ске рас пар ча но сти. На су прот по дат ку о ви со кој 
по ли ти за ци ји, ста јао је па ра док са лан по да так о ви со кој из бор ној ап сти нен ци ји 
би ра ча. Од 2.480.623 упи са них би ра ча на из бо ре је иза шло све га њих 1.607.265, 
од но сно 64,95%. 

Ви сок сте пен из бор не ап сти нен ци је оства рен је и на под руч ју ко је је 
об у хва та ло др жав ни про стор Кра ље ви не Ср би је пре Бал кан ских ра то ва – тек 
56,33% ис ко ри сти ло је сво је ак тив но би рач ко пра во.34 Про це нат је био зна чај но 
ни жи у од но су на од зив ко ји је оства рен на по след њим из бо ри ма одр жа ним у 
Кра ље ви ни Ср би ји 1912. ка да је на из бо ре иза шло 68,2% од упи са них би ра ча.35 
Све ан ке те во ђе не по сле из бо ра ука зу ју да је ср би јан ски би рач био не за до во љан 
дво го ди шњом вла да ви ном ре жи ма, и да је то не за до вољ ство сна жни је ис по љио 
ус кра ћи ва њем по др шке стран ка ма у Ср би ји ко је су и са чи ња ва ле тај ре жим.36 
По ре ђе ње по да та ка са из бо ра 1912. и 1920. на под руч ју Ср би је ука зу је и на ве-
ли ки пад по др шке во де ћој по ли тич кој стран ци. Док су ра ди ка ли на из бо ри ма 
1912. го ди не до би ли око 55% по сла нич ких ме ста (91 од 166), 1920. го ди не осво-
ји ли су тек око 40% бро ја по сла ни ка (41 од 103). Рас по ред по де ле по сла нич ких 
ман да та на под руч ју не гда шње Кра ље ви не Ср би је био је сле де ћи – Де мо крат ска 
стран ка осво ји ла је 32 по сла нич ка ме ста, КПЈ 14 ме ста, ко ли ко је осво јио и Са-
вез зе мљо рад ни ка, а по је дан по сла нич ки ман дат до би ле су кан ди дат ске ли сте 
Ре пу бли кан ске, од но сно Ли бе рал не стран ке.37

На под руч ју це ло куп не Кра ље ви не СХС (на из бо ри ма 1920) 1.607.265 
би ра ча иза бра ло је 419 по сла ни ка. Нај ви ше гла со ва и по сла ни ка до би ла је Де мо-
крат ска стран ка – 319.448 гла со ва и 92 по сла нич ка ман да та; Ра ди кал на стран ка 
– 284.575 гла со ва и 91 ман дат; Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је – 198.736 и 58 
ман да та; Хр ват ска пуч ка се љач ка стран ка (ХПСС)38 Стје па на Ра ди ћа – 230.590 
и 50 ман да та; Са вез зе мљо рад ни ка – 151.603 и 39 ман да та; Сло вен ска људ ска 
стран ка (СЛС) др Ан то на Ко ро шца – 11.274 и 27 ман да та; Со ци јал де мо крат ска 
стран ка – 46.972 и 10 ман да та; Ју го сло вен ска му сли ман ска ор га ни за ци ја (ЈМО) 
– 110.895 и 24 ман да та; Хр ват ска те жач ка стран ка (На род ни клуб) – 3.400 и 7 
ман да та; Хр ват ска за јед ни ца – 25.867 и 4 ман да та; На ци о нал на тур ска ор га ни за-
ци ја – 30.039 и 8 ман да та; Ре пу бли кан ска стран ка – 18.136 и 3 ман да та и, ко нач-
но, Хр ват ска стран ка пра ва 10.880 гла со ва и 2 ман да та.39

Уста во твор на на род на скуп шти на Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
одр жа ла је пр ви прет ход ни са ста нак 12. де цем бра 1920. и ра ди ла до 2. ју ла 1921. 

34 Isto, 81–82.
35 O. Po po vić-Ob ra do vić, n. d., 234.
36 B. Gli go ri je vić, Par la ment i..., 82.
37 Isto.
38 Хр ват ска пуч ка се љач ка стран ка је 8. де цем бра 1920. про ме ни ла на зив у Хр ват ска ре пу-

бли кан ска се љач ка стран ка.
39 Sta ti stič ki pre gled iz bo ra na rod nih po sla ni ka za Usta vo tvor nu skup šti nu 28. XI 1920, Na rod na 

skup šti na Kra lje vi ne SHS, Be o grad 1921.
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ка да је пре тво ре на у За ко но дав ну рад ну скуп шти ну. Ре до ван рад Уста во твор не 
скуп шти не за по чео је 23. де цем бра 1920. То ком свог по сто ја ња ово те ло је одр жа-
ло је 68 ре дов них са ста на ка. Кру на ра да би ло је до но ше ње Ви дов дан ског уста ва 
ко јим је од ре ђе но др жав но уре ђе ње но ве ју жно сло вен ске Кра ље ви не.

Крај ра та Ср би су до че ка ли као ре ша ва ње срп ског пи та ња у је дин стве ном 
ју го сло вен ском др жав ном окви ру. Срп ски на род је ви ше не го би ло ко ји дру ги 
био из ме шан са го то во свим дру гим на ро ди ма у ју го сло вен ском про сто ру. Ује ди-
ње њем, го то во сви Ср би су се на шли у јед ној др жа ви. Цен тра ли зам је у ви ђе њу 
срп ског гра ђан ства од го ва рао срп ском на ро ду у це ли ни, са мим тим што је он 
жи вео и у Хр ват ској, Вој во ди ни, Бо сни и Хер це го ви ни, у „ста рој Ср би ји“.40 На-
ступ во де ћих срп ских по ли тич ких стра на ка у Уста во твор ној скуп шти ни био је 
за сно ван на за јед нич кој по ли тич кој и иде о ло шкој плат фор ми. И ра ди ка ли и де мо-
кра те би ли су за мо нар хи стич ки об лик вла да ви не, за цен тра ли стич ко уре ђе ње и 
уни тар но ор га ни зо ва ну др жа ву. Њи хо во ста но ви ште ис кљу чи ва ло је пле мен ске, 
вер ске и по кра јин ске раз ли ке, па са мим тим и по де лу на исто риј ске по кра ји не. 
Ме ђу тим, став срп ских по ли тич ких стра на ка по пи та њу бу ду ћег устав ног уре ђе-
ња Кра ље ви не СХС ни је био у пот пу но сти је дин ствен. У окви ру са ме Ра ди кал не 
стран ке јед но вре ме је де ло ва ла гру па при ста ли ца из ве сне де цен тра ли за ци је оку-
пље на око Сто ја на Про ти ћа.41 У окви ру Де мо крат ске стран ке рас по зна ва ле су се 
две по ли ти ке. Љу ба Да ви до вић на ги њао је до го во ру и ком про ми су, пре све га са 
хр ват ским по ли тич ким чи ни о ци ма, док је на су прот ње му Све то зар При би ће вић 
ста јао на по зи ци ји не по пу стљи вог ин те гра ли сте. Не ка да во ђи Са мо стал не ра ди-
кал не стран ке, а та да пр ва ци Ре пу бли кан ске стран ке Ја ша Про да но вић и Љу ба 
Сто ја но вић сма тра ли су по гре шним по и сто ве ћи ва ње на род ног и др жав ног је дин-
ства. Љу ба Сто ја но вић је од ба ци вао те зу да је хо мо ге на на ци о нал на за јед ни ца 
не спо ји ва са фе де ра ли стич ким или ауто но ми стич ким уре ђе њем др жа ве.42

Упр кос „уну тар срп ским“ не сла га њи ма и чвр стом су прот ста вља њу хр ват-
ских и не ких дру гих по ли тич ких сна га, вла да Ни ко ле Па ши ћа, у ко јој су од лу-
чу ју ћу по ли тич ку моћ има ли пред став ни ци Ра ди кал не и Де мо крат ске стран ке, 
ус пе ла је да на мет не Уста во твор ној скуп шти ни свој на црт уста ва. Гла со ви ма 
де мо кра та (89 по сла ни ка), ра ди ка ла (87), ЈМО (23), Џе ми је та (11), Кме тиј ске 
стран ке (10) и де ла Са ве за зе мљо рад ни ка (3), што је чи ни ло укуп но 223 по сла-
ни ка, Ви дов дан ски устав је усво јен про стом ве ћи ном 1921. го ди не. Др жа ва је 
де фи ни са на као устав на, пар ла мен тар на и на след на мо нар хи ја. Др жа ва је би ла 
по де ље на на обла сти, окру ге, сре зо ве и оп шти не, а пре ма ге о граф ским, со ци-
јал ним и еко ном ским кри те ри ју ми ма.43 По ли тич ки за го вор ни ци ком про ми сног 

40 B. Pe tra no vić, n. d., 122.
41 Na crt usta va po pred lo gu Sto ja na M. Pro ti ća, Be o grad 1920. Сто јан Про тић је ис ту пио са 

про јек том уста ва ко ји је по ла зио од на че ла де цен тра ли за ци је, су прот ста вља ју ћи се ад-
ми ни стра тив ној пар це ли за ци ји др жа ве на јед ној, и цен тра ли стич кој фор му ли на дру гој 
стра ни. Тра жио је по де лу на де вет исто риј ских по кра ји на са за ко но дав ном и из вр шном 
вла шћу.

42 B. Pe tra no vić, n. d., 128.
43 Slu žbe ne no vi ne Kra ljev stva SHS, br. 92, 28. april 1922. – Уред ба о ад ми ни стра тив ној по де-

ли зе мље, од 26. апри ла 1922, утвр ди ла је по сто ја ње 33 обла сти.
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на ци о нал ног уни та ри зма и цен тра ли стич ког др жав ног уре ђе ња, од не ли су по-
ли тич ку по бе ду над за го вор ни ци ма ви ше на ци о нал ног кон цеп та и фе де ра тив не 
ор га ни за ци је др жа ве.

Пар ла мен та ри зам и пар ла мен тар ни из бо ри 
у Кра ље ви ни СХС

До уво ђе ња лич ног ре жи ма кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа 1929. пар-
ла мен тар ни из бо ри за На род ну скуп шти ну одр жа ни су три пу та – 1923, 1925. и 
1927. го ди не. Да кле, ни је дан са зив На род не скуп шти не ни је из др жао це ло ку пан 
че тво ро го ди шњи ман дат. На ова кав раз вој до га ђа ја ути ца ла је по ли тич ка сна га, 
од но сно сла бост по је ди них устав них чи ни ла ца – мо нар ха и пар ла мен та.

Ве ли ка моћ мо нар ха, ко јом је рас по ла гао у пе ри о ду др жав но-прав ног про-
ви зо ри ју ма, по твр ђе на је и Ви дов дан ским уста вом. Пре ма ње го вим од ред ба ма, 
краљ је био не при ко сно ве на лич ност. Ни је мо гао би ти оп ту жен, ни ти му је мо гло 
да бу де су ђе но за би ло ка кво кри вич но де ло (за ње го ве по ступ ке би ла је од го вор-
на вла да). Код ње га су би ле скон цен три са не све три вла сти: за ко но дав ну власт 
вр ше краљ и На род на скуп шти на, управ ну власт вр ши краљ пре ко од го вор них 
ми ни ста ра и, нај зад, суд ску власт вр ше су до ви у име кра ља.44 За ко но дав ну власт 
за јед нич ки су вр ши ли краљ и На род на скуп шти на, та ко што је краљ са зи вао На-
род ну скуп шти ну на ре дов на или ван ред на за се да ња и рас по ла гао пра вом да је 
рас пу сти. Пра во рас пу шта ња На род не скуп шти не би ло је нео гра ни че но и краљ 
је мо гао да га ис ко ри сти у сва ком тре нут ку. Рас по ла гао је и пра вом за ко но дав не 
ини ци ја ти ве (пред ла га ње), као и пра вом за ко но дав не санк ци је (по твр ђи ва ње). 
Краљ је име но вао пред сед ни ка и чла но ве Ми ни стар ског са ве та, а они су би ли 
од го вор ни ње му и На род ној скуп шти ни.45

Пар ла мент су чи ни ли иза бра ни пред став ни ци по ли тич ких стра на ка. По-
ли тич ки жи вот у Кра ље ви ни СХС ка рак те ри са ло је по сто ја ње мно штва стра на ка, 
ко је је од ра жа ва ло ра зно ли кост и не раз ви је ност со ци јал не струк ту ре, ра зно род-
ност на ци о нал ног и вер ског са ста ва, раз ли чи те сте пе не еко ном ске мо ћи, знат не 
кул тур не раз ли ке. На по ли тич ком по љу на шле су се у Кра ље ви ни СХС мно го-
број не пар ти је, сна жне и сла бе, ве ли ке и ма ле, ста ре и но ве, ре во лу ци о нар не и 
ре фор ми стич ке, кле ри кал не и ан ти кле ри кал не, ју го сло вен ске и на ци о нал не, од-
но сно ре ги о нал не, ре пу бли кан ске и мо нар хи стич ке, се љач ке и рад нич ке, иле гал-
не и ле гал не, ста ле шке и не ста ле шке. Стран ке су ства ра ле са ве зе и бло ко ве, ме-
ња ле фрон то ве и опре де ље ња, по ста ју ћи пре ко но ћи од са ве зни ка не при ја те љи. 
Раз дро бље ни по ли тич ки фронт од го ва рао је мо нар ху, али и ве ли ким пар ти ја ма, 
ко је су, у крај њој ли ни ји, упи ја ле оне сит ни је.46

Краљ Алек сан дар, у на ме ри да за др жи и оја ча по ли тич ку моћ, усме ра-
вао је сво је по ли тич ке ак тив но сти ка су зби ја њу де ло ва ња ја ких по ли тич ких пар-
ти ја и сна жних по ли тич ких во ђа. Већ у са мом по чет ку по сто ја ња Кра ље ви не 

44 B. Gli go ri je vić, Par la men tar ni si stem.., 373.
45 Slu žbe ne no vi ne Kra ljev stva SHS, br. 142, 28. jun 1921; „Ustav Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo-

ve na ca“ – Ode ljak V. Kralj.
46 B. Pe tra no vić, n. d., 137–138.



95Српске парламентарне странке у Краљевини СХС 1918–1929

СХС ма ни фе сто вао је ова кве на ме ре спре ча ва ју ћи де цем бра 1918. име но ва ње 
Ни ко ле Па ши ћа за пред сед ни ка пр ве вла де но ве др жа ве, упр кос чи ње ни ци да су 
Па ши ће ву кан ди да ту ру по др жа ли ли де ри го то во свих ре ле вант них по ли тич ких 
стра на ка. Кон тро лу над по ли тич ким стран ка ма и дру гим цен три ма по ли тич ке 
мо ћи оства ри вао је пре ко сво јих „пред став ни ка“ у њи хо вим вођ стви ма. Сре ди-
ном два де се тих го ди на кра ље ву про ду же ну ру ку ме ђу де мо кра та ма чи ни ли су 
Ко ста Ку ма ну ди и Во ји слав Ма рин ко вић. Код ра ди ка ла слич ну уло гу су има ли 
Во ји слав Вељ ко вић и Мом чи ло Нин чић, ко ји се два де се тих го ди на сме њи вао са 
Во ји сла вом Ма рин ко ви ћем на ме сту ми ни стра ино стра них де ла, у за ви сно сти 
ко ја би стран ка има ла пред сед ни ка вла де. Краљ је и по Уста ву и у прак си био не-
при ко сно вен у кре и ра њу спољ не по ли ти ке др жа ве. У вој сци се осла њао на тај ну 
ор га ни за ци ју „Бе ла ру ка“, на чи јем че лу се на ла зио ге не рал Пе тар Жив ко вић, ко-
ман дант кра ље ве гар де, као и ге не ра ли Јо сиф Ко стић, Дра гу тин Ока но вић, Ђу ра 
Ђо кић, Пе тар Ми шић и дру ги.

По ли тич ку пре моћ кра ља над вла дом и пар ла мен том ве ро ват но нај бо ље 
осли ка ва чи ње ни ца на ко ју је у сво јим ме мо а ри ма ука зао Све то зар При би ће вић. 
Од 1918. до 1929. На род на скуп шти на иза зва ла је са мо две од 23 ми ни стар ске 
кри зе „обо рив ши 1920. пр ву вла ду Ми лен ка Ве сни ћа и 1926. пе ту вла ду Ни ко ле 
Узу но ви ћа.“ Да кле, ве ћи на вла да у том пе ри о ду би ла је са ста вља на на дво ру, а 
не у На род ној скуп шти ни. Као што је ру шио вла де са скуп штин ском ве ћи ном, 
краљ је за др жа вао и оне ко је је ни су има ле.47

Ве ћи ну по ли тич ких пар ти ја, и ве ћих и ма њих, ка рак те ри са ла је сла ба 
стра нач ка ор га ни зо ва ност. Ме ђу тим, ве ће тј. вла да ју ће стран ке би ле су у при-
ли ци да ко ри сте у соп стве ном ин те ре су др жав ни чи нов нич ки апа рат. По себ но 
је то до ла зи ло до из ра жа ја у пред из бор ним де лат но сти ма у ко ји ма је зна чај но 
„уче шће“ узи мао по ли циј ски апа рат. По мо ћу ње га вр шен је при ти сак на би ра че 
да по др же вла да ју ће стран ке, а исто вре ме но оп стру и са но де ло ва ње опо зи ци о-
них стра на ка. 

Уз др жав ни чи нов нич ки апа рат, ра ди оства ри ва ња из бор не пре мо ћи, во-
де ће стран ке су ко ри сти ле и мо гућ ност да и из бор ни си стем „при ла го де“ сво јим 
по тре ба ма. Ово је учи ње но већ на са мом по чет ку пар ла мен та ри зма у Кра ље ви ни. 
По сле до но ше ња Ви дов дан ског уста ва, кра ље вим ука зом Уста во твор на скуп шти-
на је пре тво ре на у обич ну за ко но дав ну скуп шти ну и у истом са ста ву је на ста ви ла 
рад. Ме ђу пр вим за ко ни ма ко је је усво ји ла био је За кон о из бо ру по сла ни ка за На-
род ну скуп шти ну. Усво јен је уз ве ли ко про ти вље ње скуп штин ске опо зи ци је. Од 
419 по сла ни ка гла са њу су при су ство ва ла 164 по сла ни ка, од ко јих је пе то ро би ло 
про тив. За кон је за др жао од ред бе о оп штем пра ву гла са, тај ном и не по сред ном 
гла са њу, али је до нео зна чај не про ме не у из бор ном си сте му. У по гле ду по де ле 
ман да та од сту пи ло се од ра ни јег, ви ше из ра же ног про пор ци о нал ног си сте ма, али 
ни је уве ден ни чист ве ћин ски си стем. Ра ди кал ско-де мо крат ска вла да ко ја „про-
гу ра ла“ свој На црт за ко на кроз На род ну скуп шти ну хте ла је да по стиг не ефе кат 
гру пи са ња по ли тич ких стра на ка и не ста ја ња ма њих стра на ка, ко је ни су мо гле 
да до сег ну из бор ни ко лич ник. Из ме не у на чи ну кан ди до ва ња и на чи ну по де ле 

47 Isto, 132.
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ман да та, са де мо крат ског гле ди шта пред ста вља ле су „ко рак на зад“ у про кла мо-
ва ном де мо крат ском уре ђе њу др жа ве и дру штва. По овом За ко ну спро ве де ни су 
сви из бо ри у пе ри о ду до уво ђе ња лич ног ре жи ма кра ља Алек сан дра.

Во де ћу уло гу на свим из бо ри ма у овом пе ри о ду и да ље су има ле Ра ди-
кал на и Де мо крат ска стран ка. Оне су кон тро ли са ле управ ну власт, од ре ђи ва ле 
из бор не усло ве и по пра ви лу до би ја ле нај ве ћи број по сла нич ких ме ста у пар ла-
мен ту. Исто вре ме но, од но си ове две во де ће срп ске стран ке би ли су оп те ре ће ни 
ри вал ством, ко је је би ло пре не то још из Кра ље ви не Ср би је, а одр жа но чи ње ни-
цом да су би ле упу ће не на го то во исто би рач ко те ло – углав ном на срп ски еле-
мент у Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни и де ло ви ма Хр ват ске.

Ра ди кал на стран ка де ло ва ла је на срп ским под руч ји ма и на они ма исто-
риј ски и на ци о нал но сма тра ним за срп ска. Пред ста вља ла је стран ку са нај ду жом 
тра ди ци јом и нај ста ри јим ауто ри та тив ним во ђом Ни ко лом Па ши ћем. У по сма тра-
ном пе ри о ду 1918–1929. ра ди ка ли су оства ри ли да ле ко ве ћи сте пен хо мо ге но сти 
не го у пред рат ној и рат ној Кра ље ви ни Ср би ји (одва ја ње са мо ста ла ца и ди си де на-
та).48 Тек је смрт Ни ко ле Па ши ћа де цем бра 1926. отво ри ла про цес фрак циј ских 
по де ла, оси па ња члан ства и по ве ћа ног ути ца ја дво ра на ње ну по ли ти ку.

Глав ни су пар ник ра ди ка ла, ка да су срп ски би ра чи у пи та њу, би ла је Де-
мо крат ска стран ка. Она је де ло ва ла на те ри то ри ји це ле др жа ве, сма тра ју ћи се бе, 
бар но ми нал но – ју го сло вен ском, ма да је све ви ше до би ја ла срп ско обе леж је.49 
У про гра му, об ја вље ном 1921, Де мо крат ска стран ка из не ла је став да „сма тра 
на род Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца као на ци о нал ну цје ли ну јед ну по кр ви и је зи ку 
и по сво јим осе ћа ји ма...па ће до сљед на та квом схва та њу на род ног је дин ства у 
ци љу ја ча ња на род не др жа ве ра ди ти за јед ну ју го сла вен ску на род ну и др жав ну 
ми сао“.50 Пред сед ник стран ке био је Љу бо мир Да ви до вић. На су прот ра ди ка ли ма 
обе ле жа вао их је ви сок сте пен хе те ро ге но сти. Стран ка је у овом пе ри о ду до жи-
ве ла нај ве ћи уда рац 1924. го ди не одва ја њем кри ла ко је је пред во дио Све то зар 
При би ће вић, а ко је је обра зо ва ло по себ ну Са мо стал ну де мо крат ску стран ку.

Са вез зе мљо рад ни ка, ко ји је на из бо ри ма за Уста во твор ну скуп шти ну по-
 ка зао бит ну за сту пље ност у срп ском би рач ком те лу, пред во дио је ис ку сни пред рат-
ни ср би јан ски по ли ти чар Јо ван Јо ва но вић Пи жон. Са вез је сво је гла со ве и на по-
то њим из бо ри ма ве ћи ном осва јао у Ср би ји и на те ри то ри ји Бо сан ске кра ји не.

Из бо ри 1923. го ди не

У При вре ме ном на род ном пред став ни штву, у Уста во твор ној скуп шти ни 
и ње ном на став ку – за ко но дав ној скуп шти ни, по ли тич ке стран ке су се пре гру-

48 Уну тар стра нач ки су коб са при ста ли ца ма Сто ја на Про ти ћа био је сла би јег ин тен зи те та 
и за вр шио се Про ти ће вим сво је вољ ним на пу шта њем стран ке.

49 B. Pe tra no vić, n. d., 139.
50 Про грам и ста тут Де мо крат ске стран ке, Бе о град 1921. – „Де мо крат ска Стран ка ис кљу-

чу је све исто риј ске, пле мен ске, вјер ске и по кра јин ске раз ли ке као раз лог и под ло гу за 
по ли тич ко и ад ми ни стра тив но уре ђе ње и по себ но по гра нич но из два ја ње. Де мо крат ска 
Стран ка ће ње го ва ти и раз ви ја ти у нај ши рим сло је ви ма сви јест о је дин ству на шег на ро-
да и др жа ве...“



97Српске парламентарне странке у Краљевини СХС 1918–1929

пи са ва ле, ства ра ле „пар ла мен тар не за јед ни це“, при вре ме не по ли тич ке са ве зе и 
опо зи ци о не или вла да ју ће пар ла мен тар не бло ко ве. Сна ге су удру жи ва не да би 
се при хва ти ле од ре ђе не ме ре или спре чи ло њи хо во усва ја ње, да би се до би ло у 
вре ме ну или иза зва ла ко ле ба ња у су пар нич ким бло ко ви ма, да би се они под ри ли 
уочи из бо ра или при ли ком са ста вља ња вла да и скла па ња ре жим ских са ве за.51

Рас пи си ва њу из бо ра за март 1923. прет хо ди ла је јед на од мно го број них 
по ли тич ких кри за. Хо мо ге ност ра ди кал ско-де мо крат ске вла де на ру шио је ула зак 
Да ви до ви ће вог кри ла Де мо крат ске стран ке у пре го во ре са тзв. Хр ват ским бло-
ком.52 Хр ват ски блок је ис ка зи вао ја сно не за до вољ ство вла да ју ћим ре жи мом и 
био основ ни но си лац зах те ва за ре ви зи ју Уста ва. То ком но вем бра 1922, док су 
тра ја ли ин тен зив ни пре го во ри, ра ди ка ли и При би ће ви ће ва гру па пред у зе ли су 
про тив ак ци је. С об зи ром на то да је пре ти ла по ја ва но ве скуп штин ске ве ћи не, 
вла да је пре ко пред сед ни ка Скуп шти не Лу ки ни ћа од ло жи ла скуп штин ске сед ни-
це на нео д ре ђе но вре ме, а Ни ко ла Па шић је 4. де цем бра под нео остав ку вла де. 
С дру ге стра не При би ће ви ће ва гру па пред у зе ла је ко ра ке уну тар стран ке и ор га-
ни зо ва ла гла са ње у окви ру свог по сла нич ког Клу ба. За пред ло же ну ре зо лу ци ји 
ко јом су пре го во ри са Хр ват ским бло ком озна че ни за при ват ну ини ци ја ти ву Да ви-
до ви ћа, 7. де цем бра из ја сни ла се ве ћи на по сла ни ка у Клу бу. Рас плет кри зе до нео 
је краљ сво јим од лу ка ма: 16. де цем бра ње го вим ука зом фор ми ра на је из бор на 
вла да са Па ши ћем на че лу, ис кљу чи во са ста вље на од ра ди ка ла, рас пу ште на је 
Скуп шти на, а но ви из бо ри за ка за ни за 18. март 1923. го ди не.53 Сре ди шње ме сто 
у пред из бор ној про па ган ди за у зи ма ло је пи та ње др жав ног уре ђе ња.

Ра ди кал на стран ка оста ла је на по зи ци ја ма бра ни о ца по сто је ћег др жав-
ног уре ђе ња. У из бор ном про гла су об ја вље ном 25. фе бру а ра 1923. ста ја ло је да 
Ра ди кал на стран ка оста је не по ко ле бљи ва у на ме ри да „чу ва Устав и из во ди ње го-
ве од ред бе“. Као и у прет ход ној пред из бор ној ре то ри ци и овог пу та ра ди ка ли су 
на гла си ли по тре бу не сме та ног раз во ја „пле мен ских“, на ци о нал них осо бе но сти 
и де кла ра тив но из ра зи ли раз у ме ва ње за по кре те дру гих пле ме на (на ци ја).

Де мо крат ска стран ка иза шла је на из бо ре фор мал но је дин стве на, али 
фак тич ки по де ље на у две фрак ци је. Фор мал но је дин ство стран ке ма ни фе сто ва но 
је за јед нич ким из бор ним про гла сом, ко ји су пот пи са ли сви по сла ни ци стран ке. 
На пра вљен је ком про мис – Да ви до вић је остао пред сед ник стран ке, а у про гла су 
је пре вла да ла При би ће ви ће ва по ли тич ка ли ни ја ста вом да се Устав одр жи. Ме ђу-
тим, у из бор ној аги та ци ји сва ка гру па во ди ла је соп стве ну ак ци ју. Да ви до вић је 
из нео став да Устав мо ра би ти пр во спро ве ден у прак си, а тек он да мо гу да бу ду 
раз мо тре ни раз ло зи за ње го ву ре ви зи ју. При би ће вић се за ла гао за стро го спро во-
ђе ње Уста ва, јер је то би ла је ди на га ран ци ја за оп ста нак Ср ба у Хр ват ској.54

51 B. Pe tra no vić, n. d., 138.
52 Хр ват ски блок чи ни ли су ХРСС, Хр ват ска за јед ни ца, Хр ват ска стран ка пра ва (фран ков-

ци), Хр ват ски рад нич ки са вез.
53 B. Gli go ri je vić, Par la ment i..., 127–128.
54 У Ср би ји Да ви до вић је имао осло нац, пр вен стве но, ме ђу бив шим при ста ли ца ма Са мо-

стал не ра ди кал не стран ке, док су по др шку При би ће ви ћу да ва ли, по пра ви лу, бив ши ли-
бе ра ли и на пред ња ци.
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Са вез зе мљо рад ни ка, слич но Де мо крат ској стран ци, пред ове из бо ре на-
сту пио је по де љен. С јед не стра не би ли су по сла ни ци Са ве за бли ски „ком би на-
ци ја ма“ ак ту ел ног ре жи ма, а са дру ге ис так ну ти љу ди из вођ ства Са ве за – твр ди 
за го вор ни ци иде о ло ги је се љач ког по кре та. Са вез је остао на по зи ци ја ма на ци о-
нал ног уни та ри зма и др жав ног је дин ства.

На из бо ри ма одр жа ним 18. мар та 1923. кан ди дат ске ли сте ис та кле су 33 
стран ке. Од зив би ра ча био је ве ћи не го на из бо ри ма 1920. го ди не. Од 2.952.907 
упи са них би ра ча, гла са ло је 2.177.051, тј. 73,7%. Ре зул та ти из бо ра ука за ли су 
на по бе ду оних стра на ка ко је су про кла мо ва ле за шти ту на ци о нал них ин те ре са 
по је ди них ју жно сло вен ских на ро да, од но сно на ци о нал них ма њи на (Ра ди кал на 
стран ка, ХРСС, СЛС, ЈМО, Џе ми јет, Не мач ка стран ка), а не у спех стра на ка ко је 
су има ле на ци о нал но-уни та ри стич ки про грам (Де мо крат ска стран ка, Са вез зе-
мљо рад ни ка).55 Но ви из бор ни си стем омо гу ћио је по бе ду ве ћим стран ка ма, али и 
не ким ма њим ко је су има ле би ра че на ком пакт ном про сто ру. Но ви из бор ни усло-
ви су учи ни ли да Де мо крат ска стран ка до жи ви по раз за хва љу ју ћи и чи ње ни ци 
да је је ди на ис та кла кан ди дат ске ли сте у свих 56 из бор них окру га.56 

За хва љу ју ћи из бор ном си сте му Ра ди кал на стран ка оства ри ла је нај ве ћу 
дис про пор ци ју из ме ђу про це на та гла со ва ко је је до би ла од би ра ча и про цен та 
по сла ни ка у На род ној скуп шти ни: за ра ди ка ле је гла са ло 25,8% би ра ча на осно-
ву ко јих су до би ли 108 по сла нич ких ман да та, тј. 34,61% по сла нич ких ме ста (од 
укуп но 312). На дру гом ме сту по бро ју осво је них гла со ва би ла је ХРСС, до бив ши 
21,8% гла со ва и, на осно ву то га, 70 по сла нич ких ме ста, одн. 22,4%. Де мо крат ска 
стран ка до би ла је 18,49 % гла со ва и 51 ман дат, тј. 16,3% по сла нич ких ме ста. Пре-
ма бро ју по сла ни ка сле ди ле су СЛС са 24 ман да та, ЈМО 18, Џе ми јет 14 ман да та. 
Нај ве ћи гу бит ник у но вом из бор ном си сте му био је Са вез зе мљо рад ник, ко ји је 
на осно ву 7,6% осво је них гла со ва до био тек 11 ман да та, тј. 3,5%. Не мач ка стран-
ка до би ла је 8 ман да та. По два ман да та до би ли су још Цр но гор ска фе де ра ли стич-
ка стран ка и Хр ват ска за јед ни ца (у са рад њи са Ју го сло вен ском за јед ни цом). По 
је дан ман дат осво ји ле су Ру мун ска и Срп ска стран ка.57

На под руч ју ко је је об у хва та ло др жав ни про стор Кра ље ви не Ср би је пре 
Бал кан ских ра то ва, где је би ра но 73 по сла ни ка, из бор ну по бе ду су од не ли ра ди-
ка ли осво јив ши 49,3% гла со ва, тј. 50 ман да та (68,49%), Де мо крат ска стран ка 
осво ји ла је 32,2% гла со ва и 21 ман дат (28,77%), а Са вез зе мљо рад ни ка 11,8% и 
са мо ман да та (2,74%).

Ре зул та ти из бо ра ни су пру жа ли ја сну сли ку о ства ра њу скуп штин ске 
ве ћи не за по др шку но вој вла ди. Ра ди ка ли са сво јих 108 по сла ни ка мо гли су да 
ра чу на ју на си гур ну по др шку по сла ни ка Џе ми је та, Не мач ке, Срп ске и Ру мун ске 
стран ке, да кле још на 24 по сла ни ка, што је укуп но чи ни ло 132 од 312 скуп штин-
ских по сла ни ка. На мер ни да фор ми ра ју и но ву вла ду, ра ди ка ли су се на шли пред 
из бо ром да ли да тра же по др шку од ХРСС или Де мо крат ске стран ке. Де мо крат-
ска стран ка на шла се у не за вид ном по ло жа ју. С јед не стра не пред из бо ре је ста-

55 B. Gli go ri je vić, Par la ment i..., 138.
56 B. Gli go ri je vić, De mo krat ska stran ka i..., 344.
57 B. Gli go ri je vić, Par la ment i..., 150.
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ја ла у опо зи ци ји пре ма цен тра ли стич ком ре жи му ко ји је и сам из гра ђи ва ла, а с 
дру ге стра не би ла је изо ло ва на од дру гих опо зи ци о них (на ци о нал них) стра на ка 
због свог ста ва пре ма пи та њу др жав ног уре ђе ња. Ра ди ка ли су би ли бли жи са рад-
њи са Де мо крат ском стран ком, пре ци зни је При би ће ви ће вим кри лом. Ме ђу тим, 
не по сред но по сле из бо ра ХРСС је у са рад њи са СЛС и ЈМО ство ри ла тзв. Фе де-
ра ли стич ки блок, чвр сто по ве зан тек око зах те ва за ре ви зи ју Уста ва. По чет ком 
апри ла до шло је у За гре бу до раз го во ра из ме ђу пред став ни ка Фе де ра ли стич ког 
бло ка и пред став ни ка Ра ди кал не стран ке, ко ји су окон ча ни пот пи си ва њем тзв. 
За гре бач ког или Мар ко вог про то ко ла.58 По стиг ну ти по ли тич ки ком про мис омо гу-
ћио је да по чет ком ма ја бу де обра зо ва на хо мо ге на ра ди кал ска вла да под пред сед-
ни штвом Ни ко ле Па ши ћа, а по са ста ву ми ни ста ра го то во иден тич на прет ход ној, 
из бор ној вла ди.59 Убр зо, по што је учвр сти ла по ло жај вла де, Ра ди кал на стран ка је 
по че ла да од сту па од обе ћа ња да тих у раз го во ри ма са Фе де ра ли стич ким бло ком, 
не ги ра ју ћи да је Мар ков про то кол био по ли тич ки спо ра зум, не го тек пот пи са ни 
за пи сник во ђе них раз го во ра. То ком ле та усле дио је пот пун рас кид са рад ње ра ди-
ка ла и „фе де ра ли ста“. По ло жај ра ди кал ске вла де, ме ђу тим, ни је био пре ви шен 
уз др ман у Скуп шти ни, због раз је ди ње но сти опо зи ци је.

На ред ни пе ри од обе ле жи ла је круп на про ме на на по ли тич кој сце ни. До-
шло је ко нач ног раз ла за из ме ђу при ста ли ца Да ви до ви ћа и При би ће ви ћа у окви-
ру Де мо крат ске стран ке. Пре кид са рад ње ра ди ка ла и „фе де ра ли ста“ отво рио је 
пут, и ра ни је ис ка за ним, Да ви до ви ће вим те жња ма за раз го во ре са хр ват ским по-
ли тич ким пред став ни ци ма. Исто вре ме но, пре кид са рад ње омо гу ћио је При би ће-
ви ћу да ре а ли зу је ра ни је при жељ ки ва ну са рад њу са ра ди ка ли ма. При би ће ви ће ве 
по зи ци је у стран ци су све ви ше сла би ле, та ко да је кра јем 1923. под нео остав ку 
на члан ство у Глав ном од бо ру. То ком ја ну а ра и фе бру а ра 1924. во ђе ни су раз го-
во ри из ме ђу пред став ни ка опо зи ци о них стра на ка. Из ме ђу Де мо крат ске стран ке, 
ЈМО и СЛС 7. мар та пот пи сан је ме ђу стра нач ки спо ра зум о за јед нич ком ра ду 
на ру ше њу ра ди кал ског ре жи ма, док је вођ ство ХРСС јав но ис ка за ло спрем ност 
да ње го ва по сла нич ка гру па узме уче шће у ра ду Скуп шти не ка да бу де по треб но 
да се ис ка же не по ве ре ње вла ди Ни ко ле Па ши ћа. Кра јем мар та При би ће вић се 
ко нач но из дво јио са 14 де мо крат ских по сла ни ка и по том осно вао по себ ну Са-
мо стал ну де мо крат ску стран ку. На су прот Опо зи ци о ном бло ку ство рен је но ви 
скуп штин ски са вез из ме ђу ра ди ка ла и са мо стал них де мо кра та, тзв. На ци о нал ни 
блок. Хо мо ге на ра ди кал ска вла да под не ла је остав ку 24. мар та, а већ 27. мар та 
обра зо ван је но ви ка би нет Па шић-При би ће вић.

У усло ви ма ка да је вла ду др жао На ци о нал ни блок, иза ко јег је ста ја ла 
скуп штин ска ма њи на, отва рао се про стор за ар би трар ну уло гу дво ра. Опо зи ци о ни 
блок ни је ужи вао по ве ре ње кра ља Алек сан дра. Ме ђу тим, ка да је зе мља по че ла да 

58 Slo bod ni dom, Za greb, 26. april 1923. – Za pi snik od 13. apri la 1923. sa sta vljen iz me đu iza-
sla ni ka NRS, pred stav ni ka na ro da hr vat skog i slo ven skog i JMO u Za gre bu u pro sto ri ja ma 
HRSS.

59 Isto. – „Пред став ни ци ХРСС-а, СЛС-а и ЈМО-а у пар ла мен ту омо гу ћи ти ће сво јим др -
жа њем НРС-у из бор при вре ме ног пред сјед ни ка скуп шти не и са став ра ди кал не хо мо ге -
не вла де“.
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кли зи ка гра ђан ским не ми ри ма, иза зва ним не за до вољ ством Па шић-При би ће ви ће-
вим ре жи мом, вла да је 17. ју ла под не ла остав ку, а краљ био при мо ран да ман дат 
за са ста вља ње но ве вла де по ну ди Опо зи ци о ном бло ку. Но ва вла да обра зо ва на 
је 27. ју ла од пред став ни ка Де мо крат ске стран ке, ЈМО, СЛС, а ре зер ви са на су 
ме ста за пред став ни ке ХРСС. Пред сед ник вла де по стао је Љу бо мир Да ви до вић. 
Но, већ не ко ли ко ме се ци по том, краљ је од лу чио да укло ни ову вла ду. Ман дат за 
са став но ве вла де по ве рио је 6. но вем бра Ни ко ли Па ши ћи, да ју ћи му и овла шће-
ње да рас пу сти Скуп шти ну и рас пи ше но ве из бо ре за 8. фе бру ар 1925. 

Из бо ри 1925. го ди не

Из бо ре је спро ве ла вла да Па шић-При би ће вић ко ри сте ћи све „пред но сти“ 
ко је је кон тро ла над др жав ним апа ра том до но си ла. У сре ди шту њи хо вог де ло ва-
ња на шла се ХРСС, оп ту жи ва на да не по сред но ра ди у ин те ре су Ко мин тер не. У 
де цем бру је вла да до не ла од лу ку о при ме ни За ко на о за шти ти др жа ве на ХРСС. 
У ја ну а ру су ухап ше ни Стје пан Ра дић и не ко ли ко пр ва ка ХРСС. Вла да је за бра-
ни ла сва ку де лат ност ХРСС, али ни је ус пе ла да спре чи ис ти ца ње ње них кан ди-
дат ских ли сти. Вла да ју ће стран ке су у пред из бор ној аги та ци ји ма ње-ви ше на сту-
па ле за јед но. И Ра ди кал на и Са мо стал на де мо крат ска стран ка ин си сти ра ле су на 
очу ва њу по сто је ћег устав ног уре ђе ња и из гра ђе ног по ли тич ког си сте ма.

Де мо крат ска стран ка је по ста ви ла те жи ште пред из бор не бор бе на де мо-
кра ти за ци ју по ли тич ког си сте ма и ру ше ње „Па ши ће вог ап со лу ти стич ког ре жи-
ма“. Глав ни од бор Де мо крат ске стран ке осу дио је вла ди не ме ре пре ма ХРСС, 
тзв. Об зна ну, оце њу ју ћи да „Об зна на пред ста вља ру ше ње др жав не це ли не и 
на род ног је дин ства“. У из бор ном про гла су, пре све га упу ће ном би ра чи ма у Хр-
ват ској, по др жа ни су по ли ти ка спо ра зу ма и пре у ре ђе ње др жа ве по на че лу „нај-
ши ре са мо у пра ве“.60

Са вез зе мљо рад ни ка је пред из бо ре за у зео по зи ци ју „екви ди стан це“ пре-
ма вла да ју ћим и опо зи ци о ним стран ка ма. Про це на је би ла да ће не са рад њом са 
би ло ко јом „ва ро шком“ стран ком до бро про ћи код би ра ча.

Из бо ри су одр жа ни 8. фе бру а ра 1925. Од 3.178.054 упи са них иза шло је 
2.437.697 би ра ча, што је чи ни ло 76,9% и над ви си ло од зив на прет ход ним из бо-
ри ма за ви ше од 3%. Вла да ју ће стран ке На ци о нал ног бло ка од не ле су из бор ну 
по бе ду осво јив ши укуп но 164 ман да та, док су све оста ле стран ке осво ји ле укуп-
но 151 по сла нич ко ме сто. Из бор ни си стем је учи нио да вла да ју ћи блок ко ји је 
до био укуп но 1.040.616 гла со ва, одн. око 43% од иза шлих на из бо ре, осво ји ве-
ћи број по сла ни ка од опо зи ци о них стра на ка ко је су осво ји ле укуп но 1.396.981 
гла со ва, одн. око 53%. Од укуп ног бро ја „ре жим ских“ гла со ва са ма Ра ди кал на 
стран ка осво ји ла је 702.573 гла со ва, одн. 28,8%, Са мо стал на де мо крат ска стран-
ка 117.953, одн. 4,8%, а њи хо ва за јед нич ка ли ста На ци о нал ни блок, ко ју су ис-
та кли у по је ди ним из бор ним окру зи ма, 210.843 или 9,6% гла со ва. У ко нач ној 
рас по де ли од 164 по сла ни ка вла да ју ћег бло ка ра ди ка ли су до би ли 143, а СДС 
21. На дру гој стра ни ХРСС је осво ји ла 545.466 или 22,3% гла со ва и 67 ман да та; 

60 B. Gli go ri je vić, Par la ment i..., 186–187.
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Де мо крат ска стран ка 279.686 или 11,4% гла со ва и 37 ман да та; СЛС 123.813 или 
5,1% гла со ва и 21 ман дат; ЈМО 132.296 или 5,4% гла со ва и 15 ман да та; Не мач ка 
стран ка 45.117 гла со ва и 5 ман да та, Са вез зе мљо рад ни ка 130.582 или 5,3% гла со-
ва и 3 ман да та; Цр но гор ска фе де ра ли стич ка стран ка 8.873 и 3 ман да та. Оста ле 
стран ке оста ле су без до би је них ман да та.

У Ср би ји, у гра ни ца ма пре Бал кан ских ра то ва, све га три стран ке су до-
сти гле из бор ни ко лич ник. Ра ди кал на стран ка осво ји ла је 297.065, одн. 55,2% гла-
со ва и 49 ман да та; Де мо крат ска стран ка 150.264, одн 27% гла со ва и 18 ман да та; 
Са вез зе мљо рад ни ка 52.344, одн. 9,7% гла со ва и 1 ман дат.

Из бор ним ре зул та ти ма мо гли су да бу ду за до вољ ни и вла да ју ћи На ци о-
нал ни блок – осво је ном ве ћи ном по сла нич ких ме ста, као и опо зи ци ја – осво је-
ном над моћ ном ве ћи ном гла со ва у би рач ком те лу. Охра бре на опо зи ци ја усме ри ла 
се ка ства ра њу чвр шће ор га ни за ци је за јед нич ког де ло ва ња. Не по сред но по сле 
из бо ра обра зо ван је „Блок на род ног спо ра зу ма и се љач ке де мо кра ти је“. Опо зи-
ци о ни блок са да је имао цен трал но вођ ство и за јед нич ке ор га не (пред сед ни ка, 
из вр шни од бор и пле нар ну сед ни цу свих по сла ни ка Бло ка). Пр ви чо век Бло ка 
био је Љу бо мир Да ви до вић. Спо ра зум опо зи ци је ис кљу чи вао је сва ку са рад њу 
са Ра ди кал ним по сла нич ким клу бом. Основ ни раз лог успе шном ор га ни зо ва њу 
опо зи ци је би ло је од сту па ње ХРСС од зах те ва за фе де ра тив но уре ђе ње и при-
хва та ње гле ди шта гра ђан ске опо зи ци је у Ср би ји о са мо у прав ним си сте му као 
бу ду ћој осно ви уре ђе ња др жа ве.

Ме ђу тим, то ком вре ме на ХРСС је сво јим по пу шта њи ма све ви ше ства рао 
пред у сло ве за раз го вор са ре жи мом. Мар та 1925. Па вле Ра дић, по ин струк ци ја-
ма ухап ше ног Стје па на Ра ди ћа, дао је из ја ву да ње го ва стран ка при зна је Ви дов-
дан ски устав и мо нар хиј ску власт ди на сти је Ка ра ђор ђе вић.61 Сле де ћег ме се ца 
стран ка је про ме ни ла зва нич ни на зив у ХСС из ба цу ју ћи атри бут ре пу бли кан ске 
стран ке. Усле ди ли су пре го во ри Ра ди кал не стран ке и ХСС. За вр ше ни су 14. ју-
ла 1925. до го во ром о фор ми ра њу за јед нич ке вла де, ко ја је сту пи ла на власт већ 
18. ју ла под пред сед ни штвом Ни ко ле Па шић. По зах те ву ХСС у вла ди ви ше ни је 
уче ство ва ла При би ће ви ће ва стран ка – СДС.

Спо ра зум Ра ди кал не стран ке и ХСС пред ста вљао је ко нач ни рас пад Бло ка 
на род ног спо ра зу ма и по че так пе ри о да обе ле же ног круп ним про ме на ма на по ли-
тич кој сце ни и круп ним про ме на ма у ве ћи ни ре ле вант них по ли тич ких стра на ка. 
Уз овај „исто риј ски“ спо ра зум до та да оштрих по ли тич ких про тив ни ка, на ра сло-
ја ва ња и по де ле у стран ка ма ути ца ле су по ја ча не ак тив но сти дво ра и по гор ша ње 
со ци јал но-еко ном ских при ли ка у зе мљи, по себ но аграр на кри за.

Ра ди кал на стран ка је већ ушла у но ву др жав ну за јед ни цу као тро шни 
стра нач ки ор га ни зам.62 Не ка да шња ди мен зи ја ма сов ног на род ног по кре та је из-
гу бље на, по др шка на из бо ри ма до би ја на је све ви ше за хва љу ју ћи де ло ва њу др-
жав ног апа ра та, ко руп ци ја је све ви ше по ста ја ла глав но обе леж је стран ке. По чет-
ком 1926. по ја ча на је ак тив ност гру пе ра ди ка ла оку пље не око ста рог стра нач ког 
пр ва ка Љу бе Јо ва но ви ћа. Он је ва жио за по ли ти ча ра ути цај ног на Дво ру, те је у 

61 B. Pe tra no vić, M. Ze če vić, n. d., 245–255.
62 B. Gli go ri je vić, Par la ment i..., 207.
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јав но сти сма тра но да иза ак ци је про тив Па ши ћа сто ји и сам краљ Алек сан дар. 
Јо ва но ви ћев ро ђак Дра ги ша Сто ја ди но вић по кре нуо је у то вре ме у јав но сти 
ко руп ци о на шку афе ру Ра де та Па ши ћа, си на Ни ко ле Па ши ћа. По чет ком апри ла 
1926. Па шић је био при мо ран да под не се остав ку, а ње го во ме сто пре у зео је ра-
ди кал Ни ко ла Т. Узу но вић. Па шић је спро вео про тив ак ци ју и ус пео да из деј ству-
је ис кљу че ње Љу бе Јо ва но ви ћа из стран ке. Јо ва но вић фор ми ра по се бан по сла-
нич ки клуб од де сет ра ди кал ских по сла ни ка у Скуп шти ни. Де цем бра ме се ца те 
го ди не Ни ко ла Па шић уми ре. По сле ње го ве смр ти ра су ло у Ра ди кал ној стран ци 
се знат но уве ћа ва. У стран ку се вра ћа Љу ба Јо ва но вић са при ста ли ца ма, а због 
ње го ве бо ле сти вођ ство гру пе пре у зи ма Ве ља Ву ки ће вић. Уну тар стран ке од по-
чет ка 1927. до ми ни рао је оштар рас цеп из ме ђу две гру пе: јед ну је пред во дио Ве-
ља Ву ки ће вић, ко ја је има ла глав ни осло нац у по сла нич ком Клу бу; дру га је би ла 
осло ње на на Глав ни од бор (тзв. па ши ћев ци) и пред во ди ли су је пот пред сед ни ци 
стран ке Аца Ста но је вић и Мар ко Триф ко вић.

Исто вре ме но је и Де мо крат ску стран ку за хва тио сли чан про цес, са за-
јед нич ким име ни те љом – ути цај Дво ра. Крах Бло ка на род ног спо ра зу ма фор ми-
ра њем вла де ра ди ка ла и ХСС, знат но је уз др мао по зи ци је до та да шњег „ше фа“ 
це ло куп не опо зи ци је Љу бо ми ра Да ви до ви ћа. Под ути ца јем Дво ра ак ти ви ра ла се 
гру па у Де мо крат ској стран ци оку пље на око Во ји сла ва Ма рин ко ви ћа и Ко сте Ку-
ма ну ди ја. Раз ло зи су ко ба на ђе ни су у да љој по ли тич кој так ти ци, а не на не ком 
про грам ском пи та њу. Ма рин ко ви ће ва гру па је би ла спрем на да уђе у вла ду, а 
при хва та ла се уло ге „ре зер ве“, уко ли ко ХСС на пу сти вла ду. На су прот то ме, Да-
ви до вић се за ла гао за оштру опо зи ци ју вла ди. Де цем бра 1926. одр жан је Кон грес 
стран ке, на ко јем је ве ћин ску по др шку до био Да ви до вић, а Во ји слав Ма рин ко вић 
под нео остав ку на члан ство у Глав ном од бо ру. Сле де ћег ме се ца Ма рин ко вић је 
по ку шао да из дво ји по се бан по сла нич ки клуб. Ис тра жи ва чи за кљу чу ју да вре-
мен ска по ду дар ност ак ци ја Ве ље Ву ки ће ви ћа и Во ји сла ва Ма рин ко ви ћа, као и 
њи хо ве до бре по зи ци је на Дво ру, ука зу је на на ме ру кра ља да „од је згра две ју 
стра на ка ство ри но ву стра нач ку за јед ни цу“.63

Са мо стал на де мо крат ска стран ка, ко ја је по обра зо ва њу Па шић-Ра ди ће ве 
вла де пре шла у опо зи ци ју, са чу ва ла је ком пакт ност нај ви ше због ве о ма ак тив не 
уло ге у опо зи ци ји. То ком 1925. и 1926. др жа ла је оштар опо зи ци о ни став пре ма 
вла ди. При би ће вић је ин си сти рао на гле ди шту да ра ди ка ли ко ји на сту па ју са ве-
ли ко срп ског ста но ви шта и ХСС као хр ват ски екс клу зи ви сти не мо гу спро ве сти 
Ви дов дан ски устав, ко ји је имао ју го сло вен ску са др жи ну. СДС је за сту пао „ју го-
сло вен ску ли ни ју“ и тра жио мо гућ ност са рад ње са сво јом ма ти цом – Де мо крат-
ском стран ком, као и са Са ве зом зе мљо рад ни ка.

Про ме не у Са ве зу зе мљо рад ни ка во ди ле су ка ја ча њу ле ви це уну тар ње-
га, ко ја је би ла у ма њи ни у пр вим го ди на ма по сто ја ња. По сла нич ког клу ба го то-
во и да ни је би ло ви ше (три по сла ни ка СЗ) те се цен тар од лу чи ва ња пре ме стио 
у стра нач ку ор га ни за ци ју, одн. стра нач ко вођ ство. По сла ни ци Са ве за зе мљо рад-
ни ка би ли су је ди ни ко ји су по здра ви ли вла ду ра ди ка ла и ХСС.

63 Isto, 214.
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Пре ви ра ња у во де ћим стран ка ма не по сред но су во ди ла ка гу бље њу по зи-
ци ја Скуп шти не, а ти ме до дат ном ја ча њу уло ге мо нар ха. Рад Скуп шти не био је 
ма ње-ви ше па ра ли зо ван, по себ но у обла сти за ко но дав ства. Апри ла 1927. Ни ко ла 
Т. Узу но вић пре дао је ме сто пред сед ни ка вла де Ве љи Ву ки ће ви ћу, пред вод ни ку 
де ла ра ди ка ла „ми ље ни ка Дво ра“. Ме сто ми ни стра ино стра них по сло ва при па ло 
је Во ји сла ву Ма рин ко ви ћу, пред вод ни ку „двор ских“ де мо кра та. Ко нач но, краљ 
Алек сан дар је 15. ју на те го ди не из дао Указ ко јим је рас пу ште на Скуп шти на, а 
но ви из бо ри за ка за ни за 11. сеп тем бар.

Из бо ри 1927. го ди не

По ли тич ки усло ви под ко ји ма су се од ви ја ли из бо ри рас пи са ни за 11. 
сеп тем бар 1927. раз ли ко ва ли су се од оних под ко ји ма су спро во ђе ни ра ни ји из-
бо ри. Ове из бо ре, пре све га, ка рак те ри са ла је стра нач ка по дво је ност. Ор га ни за ци-
о но и иде о ло шко сла бље ње стра на ка до шло је до тог сте пе на да оне ни су ви ше 
пред ста вља ле сна жне по ли тич ке фак то ре. Ак ту ел на из бор на вла да, за раз ли ку 
од прет ход них, ни је ви ше има ла осло нац на сво је стран ке. Би ла је са ста вље на од 
гру пи ца ра ди ка ла и де мо кра та. Уме сто од пред став ни ка стра на ка, обра зо ва на је 
од љу ди „кра ље вог по ве ре ња“. Но ва вла да се пред ста вља ла као ан ти те за ра ни јим 
стра нач ким вла да ма и по свом про гра му ра да. У пр вом ре ду она је обра зло жи ла 
рас пи си ва ње из бо ра сте рил но шћу ра да Скуп шти не. 64

По зи ци ја за де ло ва ње Ве ље Ву ки ће ви ћа уну тар Ра ди кал не стран ке би-
ла је лак ша у од но су на по зи ци ју Во ји сла ва Ма рин ко ви ћа уну тар Де мо крат ске 
стран ке. Ву ки ће вић је про тив се бе имао при ста ли це Па ши ћа, ко је по сле ње го ве 
смр ти ни су про на шле до вољ но ауто ри та тив ну лич ност око ко је би се оку пи ле. 
На су прот то ме, Во ји слав Ма рин ко вић је про тив се бе имао Љу бо ми ра Да ви до ви-
ћа окру же ног број ним при ста ли ца ма. Ство ре на је си ту а ци ја у ко јој су стра нач ка 
вођ ства ра ди ка ла и де мо кра та би ла пред ис ку ше њем да кре ну у отво ре ну бор бу 
про тив вла де ко ју су чи ни ли по је ди ни чла но ви њи хо вих стра на ка. Та ко је Да ви-
до вић, у сво јој пред из бор ној ак тив но сти, ви ше био окре нут кри ти ци вла ди не 
по ли ти ке не го ту ма че њу из бор ног про гра ма. Де мо кра те су у пред из бор ној про-
па ган ди ин си сти ра ле на оства ре њу про гра ма о про ши ре њу са мо у пра ва и по тре-
би за ре ви зи јом Уста ва.

Са мо стал на де мо крат ска стран ка оста ла је на по зи ци ја ма „на род ног и др-
жав ног је дин ства“. У пред из бор ним го во ри ма оштро је кри ти ко ва ла вла ду због 
„ње ног пле мен ског и по кра јин ског ка рак те ра“. При би ће вић је ис ка зи вао спрем-
ност за са рад њу са Де мо крат ском стран ком и Са ве зом зе мљо рад ни ка на де мо-
крат ском и се љач ком про гра му. Вид но је ума њио и кри ти ку Ра ди ће ве по ли ти ке. 
Са вез зе мљо рад ни ка, са да пре о ри јен ти сан ви ше ле во, ин си сти рао је на еко ном-
ским и со ци јал ним пи та њи ма. Ја сно се по зи ци о ни рао про тив вла де, осу ђу ју ћи 
по ку шај ства ра ња јед не двор ске стран ке, као „стран ке круп ног ка пи та ла“.

Круп не про ме не на по ли тич кој по зор ни ци, пре све га сла бље ње стран-
ка, ис ка за ле су се у из бор ним ре зул та ти ма 11. сеп тем бра 1927. Од зив би ра ча је 
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био вид но сма њен. Од 3.375.593 упи са на би ра ча гла са ло је 2.324.569 или тек 
68,9%. Иако је број по ли тич ких стра на ка ко је су иза шле на из бо ре го то во пре-
по ло вљен (1925. би ло их је 45, а 1927. го ди не 27), услед по дво је но сти уну тар 
во де ћих стра на ка број кан ди дат ских ли ста био је уве ћан (1925. го ди не – 315 ли-
ста, 1927. – 433).65

Из бор ни ре зул та ти су ука за ли и на оче ки ва но ни жи ни во по ве ре ња би ра-
ча пре ма Ра ди кал ној стран ци, ко ја је осво ји ла 742.111 гла со ва и 112 ман да та. На-
су прот то ме, де мо кра те су по ве ћа ле из бор ни реј тинг осво јив ши 386.656 гла со ва 
и 63 ман да та. ХСС је до би ла 368.320 гла со ва и 61 ман дат; СДС 204.350 гла со ва 
и 22 ман да та; СЛС 139.611 гла со ва и 21 ман дат; Са вез зе мљо рад ни ка 147.882 
гла са и 9 ман да та. Ман да те је осво ји ла и Не мач ка стран ка – 6.

Ре зул та ти из бо ра на под руч ју пред рат не Ср би је по ка за ли су пад по ве ре-
ња Ра ди кал ној стран ци, по раст Де мо крат ској и ста тус кво код Са ве за зе мљо рад-
ни ка. Ра ди ка ли су осво ји ли 286.972 гла са, одн. 50,9% и 41 ман дат; де мо кра те 
199.106, одн. 35,3% и 31 ман дат; Са вез зе мљо рад ни ка 51.966, одн. 9,2% и је дан 
ман дат. Не у спех ра ди ка ла био је ве ћи у про цен ту осво је них по сла ни ка не го у 
бро ју осво је них гла со ва. Раз лог је би ла њи хо ва уну тра шња по це па ност, чак у 
15 из бор них окру га има ли су ис так ну те две или ви ше ли ста, а тек у ужич ком и 
руд нич ком окру гу на сту пи ли су са по јед ном из бор ном ли стом.66

Као у слу ча ју прет ход них из бо ра, ни овог пу та из бор ни ре зул та ти ни су 
ство ри ли усло ве за трај ну и ста бил ну скуп штин ску ве ћи ну. На па пи ру су стран ке 
ко је су др жа ле вла ду (Ра ди кал на, Де мо крат ска, ЈМО, СЛС) има ли скуп штин ску 
ве ћи ну од око 200 по сла ни ка. Ме ђу тим, за по чет про цес ра сло ја ва ња у во де ћим 
стран ка ма учи нио је да та ве ћи на бу де увек под зна ком пи та ња. С дру ге стра не, 
опо зи ци ја је кре ну ла у про цес за јед нич ког де ло ва ња и ор га ни зо ва ња. ХСС и СДС 
су у но вем бру 1927. ство ри ле за јед нич ки клуб под име ном Се љач ко-де мо крат ска 
ко а ли ци ја (СДК), оче ку ју ћи, пр вен стве но, да за сво је ци ље ве и за јед нич ко де ло ва-
ње при до би ју Де мо крат ску стран ку. У Де мо крат ској стран ци во ди ла за бор ба за 
пре ва гу из ме ђу Да ви до ви ћа и Ма рин ко ви ћа. Да ви до ви ће ва стру ја би ла је про тив 
уче шћа у вла ди, а Ма рин ко ви ће ве при ста ли це да ва ле су по др шку и узе ли уче шће 
у њој. Док је Да ви до вић и да ље ужи вао по др шку стран ке, ве ћи ну у по сла нич-
ком клу бу имао је Ма рин ко вић. По сле Глав ног од бо ра и Кон гре са Де мо крат ске 
стран ке, одр жа них у ја ну а ру 1928, Да ви до вић је оја чао. Пре ва га Да ви до ви ће ве 
стру је до ве ла је до остав ке де мо крат ских ми ни ста ра у вла ди Ве ље Ву ки ће ви ћа 
фе бру а ра те го ди не. Ме ђу тим, но ви при ти сак Дво ра учи нио је да и сле де ћа вла-
да, обра зо ва на 23. фе бру а ра 1928, по са ста ву бу де слич на прет ход ној.

У Скуп шти ни су се ја сно ди фе рен ци ра ла два та бо ра – вла дин и опо зи ци-
о ни. Пред став ни ци опо зи ци је по ди за ли су тен зи је то ком рас пра ва о свим пи та њи-
ма. Скуп шти на се пре тво ри ла у по при ште све оштри јих су ко ба, пр во вер бал них, 
а по том и фи зич ких. По ред по сла ни ка и спољ ни фак то ри су до при но си ли по ди-
за њу тен зи ја на нај ви ши ни во, пре свих штам па. Ко нач но, су ко би су кул ми ни ра-
ли 20. ју на 1928. го ди не. То ком же сто ке рас пра ве, по сла ник Ра ди кал не стран ке 
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Пу ни ша Ра чић ис па лио је не ко ли ко ре вол вер ских хи та ца у прав цу по сла ни ка 
ХСС. Уби је ни су Па вле Ра дић и Ђу ро Ба са ри чек, а ра ње ни Иван Пер нар, Иван 
Гран ђа и Стје пан Ра дић, ко ји је умро 8. ав гу ста од по сле ди ца ра ња ва ња. Дан по-
сле, СДК је до не ла од лу ку о пре ки ду од но са са вла ди ним стран ка ма. 

Вла да Ве ље Ву ки ће ви ћа је 4. ју ла под не ла остав ку. У оп ти ца ју је би ло 
не ко ли ко ре ше ња. Иде ју о ши рој кон цен тра ци ји у окви ру Скуп шти не и по ну-
ђе ни ман дат пред сед ни ка вла де Стје пан Ра дић је од био. Ни је ре а ли зо ва на ни 
за ми сао о фор ми ра њу из бор не не у трал не вла де ге не ра ла Ха џи ћа. Ко нач но, 27. 
ју ла је обра зо ва на но ва вла да са пред сед ни ком др Ан то ном Ко ро шцем, али са 
ста рим стра нач ким са ста вом. На пле нар ној сед ни ци одр жа ној 1. ав гу ста у За-
гре бу СДК је до нео од лу ку о бој ко ту Скуп шти не и не при зна ва њу до та да шњег 
др жав ног уре ђе ња.67

У Ра ди кал ној стран ци осла био је ути цај Ве ље Ву ки ће ви ћа по сле ње го ве 
остав ке. Он пре у зи ма ме сто пред сед ни ка по сла нич ког клу ба. У сеп тем бру је за 
пред сед ни ка стран ке иза бран Аца Ста но је вић. Ме ђу тим, у стран ци ни је ви ше 
би ло до вољ но сна ге да се пру жи од лу чан от пор на до ла зе ћем „ван пар ла мен тар-
ном“ ре ша ва њу кри зе. У Де мо крат ској стран ци во де ћу реч и да ље је имао Да-
ви до вић. По што је вла да пред у зе ла оштре ме ре по сле де мон стра ци ја у За гре бу 
де цем бра 1928, Да ви до вић је кри ти ко вао вла ду и стао на гле ди ште да је из лаз 
из кри зе је ди но мо гућ спо ра зу мом са СДК. Ми ни стри из Де мо крат ске стран ке 
из ла зе из вла де.

По об на вља њу ра да Скуп шти не 1. ав гу ста 1928, по сле обра зо ва ња Ко-
ро шче ве вла де, је ди на опо зи ци о на стран ка ко ја је узе ла уче шће у ње ном ра ду 
био је Са вез зе мљо рад ни ка. Пре скуп штин ског атен та та Са вез зе мљо рад ни ка 
је у го то во свим по ли тич ким ак ци ја ма био со ли да ран са СДК. Ме ђу тим, по сле 
атен та та ни је при хва тио и од лу ку о бој ко ту скуп штин ског ра да. Са вез зе мљо рад-
ни ка про ти вио се и про па ган ди во ђе ној у Хр ват ској да се уби ство у Скуп шти ни 
при ка зу је као зло чин Ср би је и срп ског на ро да. Ни је при хва тио ни зах тев СДК 
о про ме ни др жав ног уре ђе ња, оста ју ћи до сле дан иде ји „др жав ног и на род ног 
је дин ства“.

Ко нач но, 6. ја ну а ра 1929. краљ Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић раз ре ша ва 
по ли тич ку кри зу уво ђе њем ап со лу ти стич ке вла сти.68 Скуп шти на је рас пу ште на, 
рад по ли тич ких стра на ка за бра њен, Устав су спен до ван. Ман дат за обра зо ва ње 
вла де краљ је дао ге не ра лу Пе тру Жив ко ви ћу.

*
По ли тич ко-стра нач ку осно ву Кра ље ви не СХС чи ни ле су пар ти је од ко ји 

су не ке на ста вља ле жи вот од пре 1918, а дру ге би ле тек ство ре не, гра ђан ске и 
рад нич ке, ве ли ке и ма ле, ју го сло вен ске и на ци о нал но-по кра јин ске обе ле же не, 

67 No vo sti, Za greb, 2. av gust 1920. – „За кљу чак СДК по во дом атен та та у На род ној Скуп шти-
ни“: ...1. Да кр ња На род на Скуп шти на са зва на у за сје да ње за дан 1. ко ло во за 1928. у Бе-
о гра ду ни је овла ште на до но си ти ни ка кве за кључ ке за ци је лу др жа ву. Сви за кључ ци...
про гла ша ва мо за ни штет не и нео ба ве зне за на род у пре чан ским кра је ви ма, ко је пред ста-
вља мо а за хр ват ски на род на по се“.

68 Pro kla ma ci ja Kra lja Alek san dra, Slu žbe ne no vi ne Kra ljev stva SHS, 6. ja nu ar 1929.
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кле ри кал не и ан ти кле ри кал не. С дру ге стра не, пар ла мен та ри зам се у Кра ље ви ни 
СХС, ако из у зме мо Ср би ју, раз ви јао као но ва прак са по ли тич ког жи во та, не по-
зна та на тлу Аустро-Угар ске, у кра је ви ма ко ји су по сле Бал кан ских ра то ва осло-
бо ђе ни од тур ске вла сти и у Цр ној Го ри, где је вла дао ап со лу ти стич ки ре жим 
кне за (кра ља) Ни ко ле I Пе тро ви ћа.69 

Нај ве ће, нај бо ље ор га ни зо ва не и са нај ду жом стра нач ком прак сом и 
тра ди ци јом би ле су Ра ди кал на и Де мо крат ска стран ка, ко је су ујед но чи ни ле и 
основ ни део срп ског по ли тич ког кор пу са у но вој ју жно сло вен ској Кра ље ви ни. 
Оне су за у зе ле и одр жа ле до ми нан тан по ло жај у крат кој исто ри ји пар ла мен та-
ри зма у Кра ље ви ни СХС (1919–1929). Исто вре ме но, ис ку ство ор га ни за ци је и 
функ ци о ни са ња Скуп шти не Кра ље ви не Ср би је пре не ти су на рад Скуп шти не 
у но вој др жа ви.

У Кра ље ви ни СХС по сто ја ла је фор мал на по де ла вла сти на из вр шну, за-
ко но дав ну и суд ску. Ме ђу тим, „че твр ти“ чи ни лац ко ји је „об је ди ња вао“ све три 
вла сти био је мо нарх. И у вре ме др жав но прав ног про ви зо ри ју ма (1918–1921) и 
у „устав но до ба“ (1921–1929), мо нарх је био од лу чу ју ћи фак тор у функ ци о ни са-
њу др жав них вла сти. По сте пе ну мо ћи и ути ца ја за њим је би ла из вр шна власт. 
Вла де у овом пе ри о ду су ма хом са ста вље не на Дво ру. Фак тич ка и устав на овла-
шће ња мо нар ха би ла су го то во нео гра ни че на у за ко но дав ној вла сти. О са зи ва њу 
и рас пу шта њу Скуп шти не са мо стал но је од лу чи вао.

Са став пр вог пар ла мен та у но вој др жа ви – При вре ме ног на род ног пред-
став ни штва ни је био не по сре дан ре зул тат из бор не во ље ње них гра ђа на. Обра зо-
ван је де ле ги ра њем ода бра них пред став ни ка скуп шти на, са бо ра, ви је ћа и вла да 
ко је су де ло ва ле пре ра та на про сто ри ма по том об је ди ње ним у Кра ље ви ну СХС. 
Фор мал но, ње гов са став од ре ђен је ак том из вр шне вла сти – ука зом вла де. Пр ви 
иза бра ни пар ла мент – Уста во твор на скуп шти на, тре ба ло је да бу де обра зо ван на 
осно ву при ме не оп штег пра ва гла са. Ме ђу тим, пред ви ђе на огра ни че ња омо гу-
ћа ва ла су тек пе ти ни ста нов ни штва да оства ри би рач ко пра во. Из бор ни за кон, 
до нет 1922. а ва же ћи до кра ја овог пе ри о да, тек је не знат но по ве ћао про це нат 
„ко ри сни ка“ би рач ког пра ва, та ко да је на по след њим из бо ри ма 1927. око 25% 
ста нов ни штва рас по ла га ло би рач ким пра вом. Исто вре ме но, пред ви ђе ни из бор ни 
си стем уве ли ко је фа во ри зо вао ве ће (вла да ју ће) по ли тич ке стран ке. У ре зул та-
ти ма из бо ра по ја вљи ва ле су се ве ли ке дис про пор ци је из ме ђу про це на та осво је-
них гла со ва и про це на та до би је них ман да та. У из бор ном ме ха ни зму од лу чу ју ћи 
ути цај имао је по ло жај на вла сти. Вла да ју ће стран ке кон тро ли са ле су др жав ни 
апа рат, а апа рат сам из бор ни ток. Да кле, ни су по сто ја ле основ не прет по став ке 
да из бор на во ља гра ђа на бу де при ка за на кроз са став пар ла мен та.

Број по ли тич ких стра на ка и ор га ни за ци ја ко је су узи ма ле уче шћа на из-
бо ри ма био је у по ра сту. На из бо ри ма 1920. би ло их је 22, 1923. го ди не 33, 1925. 
го ди не 45. На из бо ри ма 1927. тај број је опао на 27, али је за то, због ра сло ја ва-
ња пар ти ја, број кан ди дат ских ли сти по ве ћан го то во за по ло ви ну у од но су на 
прет ход не (315, одн. 433). Исто вре ме но, ка ко је ра стао број по ли тич ких стра на ка 

69 B. Pe tra no vić, n. d., 172.
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ко је су ис ти ца ле кан ди дат ске ли сте на из бо ри ма, за хва љу ју ћи из бор ном си сте му, 
број стра на ка ко је су до би ја ле по сла нич ка ме ста је опа дао.

Упр кос ве ли ком бро ју по ли тич ких стра на ка, са мо не ко ли ко њих би ле 
су од лу чу ју ћи по ли тич ки чи ни лац. Од оних ко је су има ле осло нац у срп ском 
би рач ком те лу би ле су то Ра ди кал на и Де мо крат ска, а по рас це пу по то ње, и Са-
мо стал на де мо крат ска стран ка. Овај по ли тич ки кор пус био је тво рац и чу вар 
цен тра ли стич ког др жав ног уре ђе ња и иде о ло ги је ју го сло вен ског на ци о нал ног 
уни та ри зма. Ра ди кал на и Де мо крат ска стран ка би ле су нај од го вор ни је за до но-
ше ње (на ме та ње) Ви дов дан ског уста ва про стом ве ћи ном, а ти ме и за отва ра ње 
ши ро ког и ду го трај ног по ли тич ког фрон та бор бе за ње го ву ре ви зи ју, ко ја је би-
ла сре ди шње по ли тич ко пи та ње у овом пе ри о ду. С дру ге стра не, све три срп ске 
стран ке у раз ли чи тим пе ри о ди ма ула зи ле су у по ли тич ке са ве зе са глав ним но-
си о цем бор бе за ре ви зи ју Уста ва, тј. др жав ног уре ђе ња – са Х(Р)СС.

Све три гра не др жав не вла сти би ле су не са мо стал не због фор мал ног и 
фак тич ког де ло ва ња мо нар ха. Не фор мал но, Двор се упли тао и у уну тар стра нач-
ка пи та ња. Краљ Алек сан дар I на сто јао је да су зби је де ло ва ње ја ких по ли тич ких 
пар ти ја и ја ких по ли тич ких во ђа, под сти цао је ри вал ство стра на ка и по је ди них 
по ли ти ча ра, пре у зи мао ар би тра жу из ме ђу су ко бље них стра на ка. Сре ди ном овог 
пе ри о да за по чео је ак ци ју ства ра ња „двор ске стран ке“ де лу ју ћи пре ко Дво ру бли-
ских по ли ти ча ра из во де ћих стра на ка – Ра ди кал не и Де мо крат ске. 

Скуп шти не у овом пе ри о ду би ле су, по пра ви лу, са ста вља не од про фе-
си о нал них по ли ти ча ра. Струк ту ра је усло ви ла да оне не бу ду оспо со бље не за 
раз ма тра ње и ре ша ва ње при вред них и со ци јал них пи та ња. По свом ка рак те ру и 
са ста ву пред ста вља ле су три би ну за по ли тич ка на ме та ња, а тек по том уста но ву 
за до но ше ње за ко на. Сре ди шње те ме скуп штин ских де ба та би ле су ко руп ци о на-
шке афе ре.

Ко нач но, због де ло ва ња ван пар ла мен тар них чи ни ла ца, упор не од бра не 
цен тра ли зма и уни та ри зма и не ре ша ва ња основ них со ци јал но-еко ном ских пи-
та ња – Скуп шти на и пар ла мен та ри зам из гу би ли су углед и зна чај у Кра ље ви ни 
СХС. Гу би так угле да Скуп шти не и гу би так угле да и по ли тич ке сна ге стра на ка 
пред ста вљао је плод но тло за ус по ста вља ње лич ног ре жи ма кра ља Алек сан дра I 
Ка ра ђор ђе ви ћа по чет ком 1929. го ди не. Ста ње пар ла мен тар них стра на ка би ло је 
та кво да је уво ђе ње дик та ту ре пред ста вља ло тек њи хо ву фор мал ну ли кви да ци ју 
и да је 6. ја ну а ра и зва нич но об ја вље на њи хо ва „по ли тич ка смрт“.
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Ne boj ša A. Po po vić

SER BIAN PAR LI A MEN TARY PAR TI ES IN THE KING DOM SERBS, 
CRO ATS AND SLO VE NES 1918–1929

Sum mary

In the in ter war pe riod, the As sembly of the King dom was com po sed of pro fes si-
o nal po li ti ci ans. Such struc tu re was ca u sing its inef fi  ci ency in sol ving eco no mi cal and so-
cial is su es. The As sembly was pri ma rily ser ving as a fo rum for po li ti cal clas hes, and only 
oc ca si o nally as a law-ma king in sti tu tion. Cen tral to pics of the par li a men tary de ba tes we re 
cor rup tion scan dals. Ac ti vity of the po li ti cal fac tors out si de the par li a ment, sta unch de fen-
se of po li ci es of cen tra lism and uni ta rism, as well as the lack of ca pa city to deal with ba sic 
so cial and eco no mi cal is su es led to the dec li ne of re pu ta tion and im por tan ce of As sembly 
and of par la men ta rism in the King dom of SCS, con sti tu ting a fer ti le gro und for esta blis-
hing of the per so nal re gi me of King Ale xan der I in the be gin ning of 1929. By that ti me, 
par li a men tary par ti es we re al ready so de te ri o ra ted, that the im po si tion of dic ta tor ship on 
Ja nu ary 6 was li qu i da ting them only of fi  ci als, for ma li zing the ir ‘po li ti cal de ath’.
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ИВА НА ДО БРИ ВО ЈЕ ВИЋ, ис тра жи вач-са рад ник
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју                             UDK 323(497.1)''1929/1935''
Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11                                               94(497.1)''1929/1935''

КРА ЉЕ ВИ НА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА У ДО БА 
ЛИЧ НОГ РЕ ЖИ МА КРА ЉА АЛЕК САН ДРА *

АПСТРАКТ: Сре ди ном 1928. го ди не краљ Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић су о чио 
се са ду бо ком др жав ном, устав ном и пар ла мен тар ном кри зом за ко ју по ли-
тич ке стран ке ни су има ле од го вор. Раз ло зи ко ји су при мо ра ли кра ља Алек-
сан дра да по сег не за ра ди кал ним ре ше њем по ли тич ке кри зе би ли су број ни. 
Пар ла мен та ри зам у Кра ље ви ни је кра јем 1920-их го ди на ла га но од у ми рао. 
По ли тич ке стран ке, жељ не вла сти и уто ну ле у ме ђу соб не су ко бе и об ра чу-
не, би ле су пре све га на ци о нал не, за о ку пље не ин те ре си ма и про бле ми ма је ди-
но на ро да ко ме су су се обра ћа ле, че сто за не ма ру ју ћи ин те рес др жа ве као 
це ли не. Аги то ва ло се де ма го шким па ро ла ма и за па љи вим го во ри ма ко ји су 
рас пи ри ва ли иона ко уза вре ле стра сти, по ди за ли ат мос фе ру и за о штра ва ли 
кри зу. По де ла на „Ср би јан це“ и „пре ча не“, на хе ге мо ни сте и екс пло а ти са-
не, као и при ча о су да ру ци ви ли за ци ја и су ко бу све то ва, За па да и Би зан та, 
кул ту ре и не кул ту ре – ства ра ли су ве ли ки на ци о нал ни јаз и не по ве ре ње, а 
исто вре ме но оне мо гу ћи ва ли би ло ка кав до го вор.

Про гла ше ње но вог ре жи ма

Страх од фе де ра ли за ци је, твр до гла во ис тра ја ва ње на цен тра ли зму, „тро и-
ме ном на ро ду“ и др жав ном је дин ству уз не ги ра ње по ли тич ких, кул тур них и исто-
риј ских раз ли чи то сти и по себ но сти пот пу но су па ра ли са ли сва ки кон струк ти ван 
рад, др жав ни и пар ла мен тар ни. Не по зна ва ње и не ра зу ме ва ње на ро да, не у јед на-
ча ва ње за ко но дав ства, раз ли чи ти по ре ски си сте ми, не пот пу но ре ше но аграр но 
пи та ње, не до вољ на са о бра ћај на и еко ном ска по ве за ност по кра ји на, раз ли чи ти 
усло ви жи во та, сте пен обра зо ва ња и пи сме но сти, али и фи нан сиј ска и при вред на 
кри за ко ја је угро жа ва ла ста бил ност зе мље, одр жа ва ли су уну тра шње ба ри је ре 
ко је су де сет го ди на по ује ди ње њу би ле јед на ко жи ве као и 1. де цем бра 1918. Де-

* Рад је део про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (Не)успе шна ин те гра ци ја – (не)до-
вр ше на мо дер ни за ци ја: Ме ђу на род ни по ло жај и уну тра шњи раз вој Ср би је и Ју го сла ви-
је 1921–1991 (бр. 147039) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је.
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лу ју ћи у скла ду са мак си мом „спас др жа ве је нај ве ћи за кон“, краљ Алек сан дар 
је по ку шао да по сле са мо де сет го ди на за јед нич ког жи во та „тро и ме ни на род“ 
ад ми ни стра тив ним ме ра ма сто пи у јед но пле ме и из гра ди ја ку (јед но)на ци о нал-
ну др жа ву спо соб ну да се су прот ста ви спољ ним не при ја те љи ма. Пе то го ди шњи 
др жав ни про је кат кра ља за вр ши ће се пот пу ним и тра гич ним не у спе хом, ка ко 
по ли тич ким та ко и лич ним.

Не ко ли ко ме се ци пре про гла ше ња дик та ту ре краљ Алек сан дар је пред у зео 
из ве сне ко ра ке да обез бе ди спољ ну, а де ли мич но и уну тра шњу, по др шку но вом 
ре жи му. Т. Стој ков на во ди да је краљ у ди рект ним и ин ди рект ним кон так ти ма 
са стра нач ким пр ва ци ма на го ве шта вао пре ла зак са пар ла мен та ри зма на ре жим 
дик та ту ре и по ку ша вао да их при до би је да но во ста ње при ме без от по ра, ако не 
да га ди рект но по др же.1 Про паст ди пло мат ске ми си је Ан те Трум би ћа у Лон до-
ну и по др шка ко ју је краљ до био у Па ри зу но вем бра 1928. ја сно су ука зи ва ли да 
при пре ла ску на но ви ре жим не тре ба оче ки ва ти би ло ка кве по ли тич ке пре ко ре 
и не го до ва ња са ве зни ка, већ са мо пре ћут ну по др шку.

Ше стог ја ну а ра ра но ују тру, на пра во слав ни Бад њи дан, краљ се про кла-
ма ци јом „Мо ме дра гом на ро ду, свим Ср би ма, Хр ва ти ма и Сло вен ци ма“ обра тио 
по да ни ци ма ин фор ми шу ћи их о про ме ни ре жи ма и об ја шња ва ју ћи мо ти ве ко ји 
су га на ве ли на та кав ко рак. У Ма ни фе сту је ис так ну то да су пар ла мен та ри зам 
„по че ле зло у по тре бља ва ти по ли тич ке стран ке у тој ме ри, да је по стао смет ња за 
сва ки пло до но сни рад у др жа ви“. Ка ко је пар ла мен тар ни рад до био „не га тив но 
обе леж је“, а „жа ло сни до га ђа ји и раз до ри у На род ној скуп шти ни су по ко ле ба ли 
код на ро да ве ру у ко ри сност ове уста но ве“, вла дар је, „раз ди ран ва па јем на род-
них ма са ко је су ру ко во ђе не сво јим при род ним и здра вим ра су ђи ва њем већ одав-
но на зи ра ле да се ви ше не мо же ићи пу тем ко јим се до са да ишло“, од лу чио да 
од та квог „не здра вог по ли тич ког ста ња“ за шти ти уну тра шњи жи вот и на пре дак, 
спољ не од но се др жа ве и углед зе мље у ино стран ству. За нај ви ши циљ сво је вла-
да ви не краљ Алек сан дар је про гла сио „чу ва ње на род ног и др жав ног је дин ства и 
др жав не це ли не“. Овим про гла сом је рас пу ште на На род на скуп шти на иза бра на 
11. сеп тем бра 1927. и уки нут Ви дов дан ски устав, док су сви за ко ни оста ли на 
сна зи до до но ше ња кра ље вог ука за о њи хо вом уки да њу.2 

За ко ном о кра љев ској вла сти и вр хов ној др жав ној упра ви краљ је про гла-
шен за „но си о ца све вла сти у зе мљи“ ко ји про гла ша ва за ко не, за по ве да вој ском, 
огла ша ва рат и за кљу чу је мир, пред ста вља др жа ву у од но си ма са ино стран ством 
и вр ши све ам не сти је и по ми ло ва ња.3 За кон о за шти ти јав не без бед но сти и по рет-
ка у др жа ви про пи сао је за бра ну и рас ту ра ње свих удру же ња и стра на ка ко ји су 
но си ли „обе леж је вер ско или пле мен ско“, док су осни ва ње но вих и оп ста нак по-
сто је ћих би ли ве за ни за на ро чи ту до зво лу управ них вла сти, тј. ве ли ког жу па на 
оне обла сти где је би ло глав но се ди ште дру штва. Про ши рен је и знат но по о штрен 
За кон о штам пи из 1925. го ди не и осно ван Др жав ни суд за за шти ту др жа ве ко-

1 T. Stoj kov, Opo zi ci ja u vre me še sto ja nu ar ske dik ta tu re, Be o grad 1969, 54–55.
2 Pro kla ma ci ja „ Mo me dra gom na ro du, svim Sr bi ma, Hr va ti ma i Slo ven ci ma“, Slu žbe ne no vi-

ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, br. 6, 6. ja nu ar 1929. 
3 Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, br. 9, 11. ja nu ar 1929.
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ји је су дио по ли тич ким крив ци ма. У то ку ја ну а ра рас пу ште не су све по ли тич ке 
пар ти је, њи хо ве про сто ри је су за пе ча ће не, а ар хи ва од у зе та. 

Ман дат за са став пр ве вла де краљ је по ве рио ге не ра лу Пе тру Жив ко ви-
ћу, јер је „свој ауто ри тет мо гао пре не ти на лич ност ко ја ап со лут но сто ји из ван 
свих стра на ка“.4 Из бор ге не ра ла Жив ко ви ћа, по вер љи вог кра ље вог чо ве ка још 
из вре ме на про це са Апису, и ко ман дан та Кра ље ве гар де у пе ри о ду до 1929, ка ко 
су сма тра ли мно ги са вре ме ни ци, на ро чи то офи ци ри, био је лош.5 Па три јарх Га-
ври ло је о пр вом пред сед ни ку вла де за пи сао: „... Он је це лог жи во та био вој ник 
и про вео жи вот у ка сар ни, и ни је по зна вао по ли тич ки жи вот и окол но сти ко је 
се спро во де у по ли тич ком ра ду. Он је у жи во ту на у чио да ко ман ду је пот чи ње-
ни ма и сво јим мла дим офи ци ри ма. Све му је то да ва ло из глед кру тог др жа ња, 
ко је му је ште ту при чи ња ва ло. На ро чи то у оп хо ђе њу са љу ди ма он се по на шао 
као да је био у ка сар ни.“6 У но ву не стра нач ку вла ду ушли су по ли тич ки пр ва ци 
из прет ход ног раз до бља – двор ски ра ди ка ли Ни ко ла Узу но вић, Ми лан Ср шкић, 
Урош Круљ, Ла зар Ра ди во је вић и Сте ван Сав ко вић, де мо кра те Во ја Ма рин ко вић 
и Ко ста Ку ма ну ди, во ђа сло ве нач ких кле ри ка ла ца Ан тон Ко ро шец и Хр ва ти Ото 
Фран геш, Слав ко Швр љу га, Ту го мир Ала у по вић, Же ли мир Ма жу ра нић и Ма те 
Дрин ко вић. Од вој них ли ца у вла ди је, по ред Жив ко ви ћа, био још је ди но ге не рал 
Сте ван Ха џић ко ји до био порт фељ ми ни ста ра вој ске и мор на ри це. Вла да је та ко, 
на ро чи то ула ском пе то ри це Хр ва та, до би ла ју го сло вен ски ка рак тер. 

При пре ма ју ћи се за пре ла зак на но ви ре жим краљ Алек сан дар је ви ше 
стре пео од ре ак ци је у Ср би ји не го у Хр ват ској, нај ви ше због то га што су од кра ја 
19. ве ка у по ли тич ки жи вот Кра ље ви не Ср би је би ли укљу че ни нај ши ри сло је ви 
ста нов ни штва, што ни је би ло до те ме ре ка рак те ри стич но за бив ше аустро у гар-
ске де ло ве Кра ље ви не.7 По ка за ло се да ипак да су стра хо ва ња кра ља би ла нео-
сно ва на. По то ну ле у стра нач ка тр ве ња и ме ђу соб не су ко бе, по ли тич ке пар ти је 
су до са ди ле би рач ком те лу у Ср би ји. Де мо крат ска стран ка је ула ском Ку ма ну ди-
ја и Ма рин ко ви ћа у вла ду и фор мал но би ла по де ље на на гру пу ко ја је по др жа ла 
но ви ре жим и не при ја тељ ски на стро је ну стру ју око Љу бе Да ви до ви ћа и Ми ла на 
Гро ла. Ра ди ка ли су сво је не го до ва ње ис по љи ли ис кљу че њем из Глав ног од бо ра 
оних чла но ва ко ји су ушли у вла ду.8 Је ди ни стра нач ки во ђа ко ји је на уки да ње 
пар ла мен та ри зма ре а го вао јав но био је Вла ди мир Ма чек. Сма тра ју ћи да је хр-
ват ско пи та ње је ди но истин ски ва жно пи та ње у Кра ље ви ни, во ђа Хр ват ске се-
љач ке стран ке је ра чу нао на то да ће се, у си ту а ци ји ка да је Ви дов дан ски устав 
уки нут, ла ко до го во ри ти са дво ром о др жав ном пре у ре ђе њу. Раз о ча ра но уви ђа ју-
ћи да краљ ни је на ме ра вао да лај бек за коп ча ва у скла ду са по ли тич ким про гра-
мом и же ља ма стран ке на чи јем се че лу на ла зио, Ма чек се окре нуо па сив ном 
от по ру, че ка ју ћи да се ре жим сам од се бе уру ши, што је би ла так ти ка за ко ју су 
се опре де ли ле и срп ске по ли тич ке стран ке.9 Ипак, уки да ње пар ти ја и за ми ра ње 

4 Да би са чу вао је дин ство и бу дућ ност сво је Кра ље ви не, По ли ти ка, 17. ја ну ар 1929. 
5 Ви де ти: Mi le Bje la jac, Voj ska u Kra lje vi ni SHS /Ju go sla vi ji, Be o grad 1994, 135–141. 
6 Ме мо а ри па три јар ха срп ског Га ври ла, Бе о град 1995, 31.
7 T. Stoj kov, n. d., 60. 
8 K. Pa vlo vić, Vo ji slav Ma rin ko vić i nje go vo do ba (1876–1935), t. II, Lon don 1956, 39.
9 Isto, 94.
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по ли тич ког жи во та мно го је ви ше по га ђа ло срп ске стран ке, на ви кле на из бор не 
бор бе и пар ла мен тар ни рад, не го ХСС ко ја је већ 1929. по при ма ла обе леж ја све-
хр ват ског на род ног по кре та.10 

Ста нов ни ци го то во чи та ве зе мље, умор ни од стал них по ли тич ких кри за 
и стра нач ких сва ђа, при хва ти ли су за во ђе ње дик та ту ре са из ве сним олак ша њем. 
Бри тан ски кон зул у За гре бу Ке нет Бо ден из ве стио је кра јем ја ну а ра 1929. Фо рин 
офис да су Хр ва ти и Сло вен ци при лич но за до вољ ни но вим ре жи мом и ме ра ма ко-
је су про гла ше не при вре ме ним. Ста нов ни штво на овим про сто ри ма ипак, ка ко је 
из ве стио Бо ден, ве ру је у „до бре на ме ре“ кра ља, а пет Хр ва та у вла ди сма тра „ви-
со ко ка рак тер ним љу ди ма“, „до брим Хр ва ти ма“ и „ве ро ват но фе де ра ли сти ма“, 
па ве ли ке на де по ла же у њи хов ути цај.11 Да је ен ту зи ја зам пре ма но вом ре жи му 
у Хр ват ској по тра јао нај ма ње не ко ли ко ме се ци, све до чи и ка сни ји Бо де нов из ве-
штај, пи сан нај ве ро ват ни је по чет ком апри ла, у ко ме се ка же да у За гре бу вла да 
ве ће за до вољ ство овом вла дом не го би ло ко јом дру гом од ује ди ње ња.12 По чет но 
до бро рас по ло же ње хр ват ског жи вља пре ма ре жи му и оп ти ми зам ко ји је за вла дао 
би ли су по сле ди ца ве ро ва ња Ма че ка и чи та вог ХСС- а да је но во ста ње при ли ка 
да се хр ват ски по ли ти ча ри у до го во ру са кра љем из бо ре за др жав но пре у ре ђе ње. 
Пре ла зак на дик та ту ру по др жа ли су и при вред ни и фи нан сиј ски кру го ви, ин те-
лек ту ал ци, вој ска, Срп ска пра во слав на цр ква, Ри мо ка то лич ка цр ква и ста ро ка то-
ли ци, као и са ве зни ци – Фран цу ска, Че хо сло вач ка па чак и Ве ли ка Бри та ни ја.13

Иако је но во ста ње у по чет ку иза зва ло одо бра ва ње и олак ша ње код нај-
ве ћег бро ја по да ни ка Кра ље ви не, вре ме ном су се ма се по че ле ла га но окре та ти 
про тив ре жи ма. По ка за ло се да је дру штве но-по ли тич ка осно ви ца ре жи ма би ла 
су ви ше уска и хе те ро ге на – чи ни ли су је вој ска, по ли ци ја и жан дар ме ри ја, фи нан-
сиј ски и при вред ни кру го ви, двор ски ра ди ка ли и де мо кра ти,14 а ка ко се јед на од 
нај ве ћих еко ном ских кри за по кло пи ла са го ди на ма дик та ту ре, не рас по ло же ње 
због те шких жи вот них усло ва, ве ли ке оску ди це и се љач ких ду го ва на јед ном се 
пре ли ло на по ли тич ки те рен и још ви ше рас плам са ло по ли тич ке стра сти. Упо-
ре до са ја вља њем, још увек спо ра дич ног, не за до вољ ства у на ро ду, сла би ла је 
по др шка са ве знич ких вла да, а и стра но јав но мње ње, де ли мич но због не по вољ-
них но вин ских из ве шта ја, али и ре пре си је пре ма про тив ни ци ма дик та ту ре, од 
по ло ви не 1929. по че ло је да се окре ће про тив ре жи ма. 

 Вла да Пе тра Жив ко ви ћа по ку ша ла је да ујед на чи за ко но дав ство, ре ор-
га ни зу је др жав ну упра ву, мо дер ни зу је и бо ље ор га ни зу је ад ми ни стра ци ју, ис ко-
ре ни ко руп ци ју. Шест прав них под руч ја ко ја су оп сто ја ва ла пр вих де сет го ди на 
жи во та др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца по сте пе но су ли кви ди ра на. Са мо за 
пр вих шест ме се ци но вог ре жи ма до не то је укуп но 132 за ко на и уред би.15 Је дан 

10 R. Kon čar, Opo zi ci o ne par ti je i auto no mi ja Voj vo di ne 1929–1941, 49.
11 Из ве штај бри тан ског кон зу ла из За гре ба Ке не та Бо де на, 23. ја ну ар 1929, АЈ, ФО, 371-

389-13 706.
12 Ар хив Ју го сла ви је (АЈ), ФО (Фо рин офис), 371-389-13 706.
13 I. Do bri vo je vić, n. d., 53–55.
14 Љ. Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти. Ср би ја у Ју го сла ви ји, Бе о град 2001, 139. 
15 Ви де ти: Љ. Ди мић, Н. Жу тић, Б. Иса и ло вић, За пи сни ци са сед ни ца Ми ни стар ског са ве та 

1929–1931, Бе о град 2002, 353–359. При ме ра ра ди, у то ку 1925. из гла са но је 13 за ко на, 
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од нај ва жни јих ко ра ка би ло је до но ше ње за јед нич ког Кри вич ног за ко ни ка за 
те ри то ри ју чи та ве Ју го сла ви је и уре ђе ње це ло куп ног суд ског за ко но дав ства. У 
за слу ге ка би не ту ге не ра ла Жив ко ви ћа тре ба при пи са ти и по бољ ша ње ад ми ни-
стра ци је, убр за ва ње ра да суд ства, рад на су зби ја њу ко руп ци је, ко ли ко је то уоп-
ште би ло мо гу ће бу ду ћи да се ра ди ло о ста ром ори јен тал ном на сле ђу и уоби ча-
је ном ви ду за вр ша ва ња по сло ва. Са вре ме ни ци се углав ном сла жу у оце ни да је 
и на ду жно сти пред сед ни ка вла де Жив ко вић на ста вио да се по на ша као вој ник. 
У по ли ти ку се ни је мно го раз у мео, ре зо но вао је вој нич ки, али је био убе ђен у 
сво је спо соб но сти. Ми ни стре је пре ко ре вао ако би ма ло за ка сни ли на сед ни цу 
вла де, на сто јао је да се ме ша у по сло ве свих ми ни стар ста ва и да у сва ко ме има 
по не ког „свог“ чо ве ка.16 

По де ла на ба но ви не и ина у гу ра ци ја по ли ти ке 
„ин те грал ног ју го сло вен ства“

Већ од ја ну а ра 1929. штам па је спо ра дич но пи са ла да се при пре ма но ва 
те ри то ри јал на по де ла Кра ље ви не, ко ја би за ме ни ла по де лу на 33 обла сти из 1922. 
го ди не. Спе ку ли са ло се о уво ђе њу 4, 6, 12 или 15 те ри то ри јал но-управ них је ди-
ни ца.17 До до но ше ња За ко на о на зи ву и по де ли Кра ље ви не на управ на под руч ја 
че ка ло се пак до 3. ок то бра 1929. Кра ље ви на СХС је овим за ко ном би ла слу жбе-
но пре и ме но ва на у Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, чи ме је од ба чен кон цепт Ни ко ле Па-
ши ћа о очу ва њу срп ског али и оста лих пле мен ских име на у на зи ву др жа ве, што 
је фак тич ки озна чи ло пре ла зак са ком про ми сног уни та ри зма на ју го сло вен ски 
ин те гра ли зам.18 За кон је увео но ву ад ми ни стра тив ну де о бу на де вет управ них је-
ди ни ца, на зва них ба но ви на ма, док је Бе о град са Зе му ном и Пан че вом са чи ња вао 
Упра ву гра да Бе о гра да као пре сто ни це.19 По де ла је на чи ње на пре ма ге о граф ском 
кри те ри ју му, а „во ди ло се ра чу на да по је ди не ба но ви не бу ду то ли ко ве ли ке, да као 
еко ном ске це ли не бу ду пот пу но спо соб не за жи вот“. Ба но ви не су, осим При мор-
ске, до би ле име на по ре ка ма, а ба но вин ска се ди шта су уста но вље на у сле де ћим 
гра до ви ма: Љу бља ни (Драв ска), За гре бу (Сав ска), Спли ту (При мор ска), Це ти њу 
(Зет ска), Са ра је ву (Дрин ска), Ба ња Лу ци (Вр ба ска), Но вом Са ду (Ду нав ска), Ни-
шу (Мо рав ска) и Ско пљу (Вар дар ска). Се ди шта ба но ви на на ла зи ла су се у глав-
ним кул тур ним и еко ном ским цен три ма ко ји су сви, сем Ни ша и Ба ња Лу ке, и 
ра ни је би ли се ди шта по кра јин ске упра ве. Фор ми ра ње про стор но ве ли ке Сав ске 
ба но ви не, у чи ји су са став ушле Хр ват ска и Сла во ни ја, уз вра ћа ње бан ске ча сти, 
тре ба ло је да пред ста вља усту пак хр ват ском ста нов ни штву.20

 На че лу ба но ви не на ла зио се бан, пред став ник кра љев ске вла де и шеф 
др жав не упра ве у ба но ви ни. По ста вљао га је краљ ука зом на пред лог ми ни стра 

1926. – 19, 1927. –14, a 1928. го ди не 51. Go di šnji iz ve štaj bri tan skog po sla ni ka za 1929, Ž. 
Avra mov ski, Iz ve šta ji Bri tan skog po slan stva 1921–1938, t. I, 590.

16 K. Pa vlo vić, n. d., t. II, 48–49.
17 N. Ša rac, Us po sta vlja nje še sto ja nu ar skog re ži ma sa po seb nim osvr tom na Bo snu i Her ce go vi-

nu, Sa ra je vo 1975, 276.
18 Љ. Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти. Ср би ја у Ју го сла ви ји, Бе о град 2001, 140.
19 Slu žbe ne no vi ne, br. 223, 5. ok to bar 1929. 
20 Име и зна чај ба на у на шој про шло сти, По ли ти ка, 5. ок то бар 1929.
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уну тра шњих по сло ва, а уз са гла сност пред сед ни ка вла де. Ње му су би ли пот чи ње-
ни сви ор га ни оп ште упра ве и сва над ле штва у ба но ви ни. У ру ка ма ба на би ле су 
кон цен три са не све јав не слу жбе, сва др жав на власт на те ри то ри ји по ве ре не му 
ба но ви не, осим вој не, а бан је био пот чи њен ди рект но ми ни стру уну тра шњих 
де ла, ко ме је при па да ло вр хов но вод ство це ло куп не др жав не упра ве и вр хов ни 
над зор над управ ним вла сти ма.21 По де ла на ба но ви не је, осим по ку ша ја фор си-
ра ног ста па ња ју жно сло вен ских на ро да, пред ста вља ла и по ку шај де ли мич ног 
за до во ља ва ња те жњи де ла ста нов ни штва ко ји је био фе де ра ли стич ки рас по ло-
жен, у скла ду са уто пиј ским схва та њи ма ре жи ма и про кла мо ва ном по ли ти ком 
„на род ног и др жав ног је дин ства“. Бри тан ско по слан ство је сма тра ло да за кон о 
по де ли зе мље на ба но ви не пред ста вља „уме шно на сто ја ње да се за до во ље раз-
ли чи ти де ло ви зе мље, без ове ко ве ча ва ња њи хо вих гра ни ца, би ло ге о граф ских 
или мо рал них“.22 Чак је и опо зи ци о ним пр ва ци ма из гле да ло да се дик та ту ра бли-
жи ла кра ју, бу ду ћи да је но ва управ но-те ри то ри јал на по де ла до жи вља ва на као 
„по пу шта ње цен тра ли зма и из ве стан ко рак пре ма фе де ра ли за ци ји“.23 Др жав не 
вла сти су по ку ша ле да по ми ре не по мир љи во – да на пра ве усту пак при ста ли ца ма 
фе де ра ли зма та ко што ће др жа ву учи ни ти још ви ше цен тра ли стич ком. По ка за ло 
се да су но вим ад ми ни стра тив ним ре ше њем би ли за до вољ ни је ди но Сло вен ци 
оку пље ни у јед ној ба но ви ни, ко ја до ду ше ни је ужи ва ла би ло ка кву са мо у пра ву, 
али и Цр но гор ци ко ји су на шли у Зет ској ба но ви ни чи ја је те ри то ри ја да ле ко пре-
ва зи ла зи ла „исто риј ске гра ни це“ не ка да шње Кра ље ви не Цр не Го ре.24

Иде о ло ги ја на ци о нал ног и др жав ног је дин ства, ко ја је уте ме ље на ше-
сто ја ну ар ском про кла ма ци јом и учвр шће на по де лом др жа ве на ба но ви не, пу ни 
из раз до би ла је тек у Де кла ра ци ји усво је ној на сед ни ци Ми ни стар ског са ве та 
4. ју ла 1930. У Де кла ра ци ји је пре ци зи ра но да су др жав ну и на ци о нал ну по ли-
ти ку у Ју го сла ви ји од ре ди ла два „исто риј ска чи на“ – ше сто ја ну ар ска Про кла-
ма ци ја и За кон о на зи ву и по де ли Кра ље ви не на управ на под руч ја. По ли тич ке 
пар ти је не мо гу уче ство ва ти у но вом ре жи му и др жав ној упра ви, ис ти ца но је у 
Де кла ра ци ји, „јер је нео бо ри ва чи ње ни ца да је по зна ти рад по ли тич ких пар ти ја 
био до вео у пи та ње не са мо жи вот не, при вред но-еко ном ске ин те ре се др жа ве и 
на ро да и сва ког по је дин ца, већ је нај о збиљ ни је за гро зио на род ном и др жав ном 
је дин ству“, па сто га стран ке „ви ше не по сто је и у ста ром свом ви ду се ви ше не 
мо гу по вра ти ти“.25 

На ко ји на чин је но ва иде о ло ги ја ин те грал ног ју го сло вен ства до жи вља-
ва на у Хр ват ској нај бо ље све до чи ме мо ран дум ко ји су за јед нич ки при пре ми ли 
Ав густ Ко шу тић, пот пред сед ник ХСС-а и Ју рај Кр ње вић, глав ни се кре тар те 
стран ке. Пред став ка упу ће на Дру штву на ро да по чет ком 1930. но си ла је пот пис 
„де ле га ци ја Хр ват ског на род ног за ступ ства“. У ме мо ран ду му ре жим је оп ту жи ван 

21 A. Pa vlo vić, Je dan po gled na ure đe nje dr ža ve pre i po sle še stog ja nu a ra 1929, Na rod no bla-
go sta nje, 25. ja nu ar 1930, 50–51.

22 Из из ве шта ја Л. Сми та Фо рин офи су, 4. ок то бар 1929, AJ, FO, 371-390-13 707.
23 Д. Јо ва но вић, По ли тич ке успо ме не, т. 2, Бе о град 1997, 207.
24 Д. Јо ва но вић, н. д., т. 2, 170–171; K. Pa vlo vić, n. d., t. II, 51. 
25 Зна чај на сед ни ца Ми ни стар ског са ве та. Пре трес оп ште по ли тич ке си ту а ци је. Под вла-

че ње ју го сло вен ске на ци о нал не и др жав не по ли ти ке, По ли ти ка, 5. јул 1930. 
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за за бра ну „упо тре бе хр ват ског име на“, „хр ват ског гр ба и за ста ве“, „хр ват ских 
кул тур них и знан стве них дру шта ва“, „ис ти ски ва ње хр ват ског је зи ка из шко ла“, 
„кри во тво ре ње и бри са ње хр ват ске по ви је сти у школ ским књи га ма“, дро бље ње 
хр ват ских зе ма ља и њи хо во под вр га ва ње „срп ској пре вла сти“, на сто ја ње да се за-
у ста ви хр ват ски кул тур ни на пре дак, „за по ста вља ње хр ват ске ве ре и оште ћи ва ње 
гро бо ва“.26 Пре не го што су је упу ти ли на раз ма тра ње Дру штву на ро да, Кр ње вић 
и Ко шу тић су 24. де цем бра пред став ку до ста ви ли бри тан ском пре ми је ру Рам зи 
Мек до нал ду. Фо рин офис је од ба цио са др жај овог ме мо ран ду ма, при ме тив ши 
да не ма сум ње да се Хр ва ти ма ло ше упра вља, али да њи ма ни је ни шта го ре не го 
ста нов ни ци ма дру гих де ло ва зе мље.27

Опре де љи ва ње гра ђа на за ју го сло вен ство ни је ви ше би ла ствар из бо ра 
већ оба ве за и ди рек ти ва. Пе тар Жив ко вић је ис ти цао да је са рад ња са ре жи мом 
„гра ђан ска ду жност сва ког по да ни ка“, јер др жа ва зах те ва од сва ког да бу де ак ти-
ван, а „ко ни је ак ти ван тај из ја вљу је да је про тив да на шњег ста ња“.28 Том „ви шем“ 
ци љу тре ба ло је да слу же сви – Со ко Кра ље ви не Ју го сла ви је, осно ван де цем бра 
1929. уме сто на ци о нал них со кол ских дру шта ва, шко ле и учи те љи, др жав ни чи-
нов ни ци, али и по зо ри шне пред ста ве. Вла сти су па жљи во мо три ле на све, на ро-
чи то на др жав не слу жбе ни ке и учи те ље ко ји су тре ба ли да без ре зер вно при хва те 
но ву иде о ло ги ју. Од њих се ни је тра жи ло да не бу ду про тив ре жи ма, већ и да га 
гор љи во по др жа ва ју, па су у по вер љи вим из ве шта ји ма о др жа њу др жав них слу-
жбе ни ка че сте нео д ре ђе не и не до вољ но ар гу мен то ва не ква ли фи ка ци је ти па „не 
аги ту је до вољ но за но во ста ње“ и „ни је при ја тељ ре да и по рет ка“.29 Док је ре жим 
у на ме та њу ју го сло вен ства ви део је ди ни пут за кон со ли да ци ју по ли тич ких при-
ли ка у зе мљи и из ла зак из кри зе, број ни не за до вољ ни ци ши ром Кра ље ви не, пре 
све га у Хр ват ској где су от по ри и би ли нај ве ћи, схва та ли су на сил ну уни фи ка ци ју 
као ре пре си ју и атак на на ци о нал ну по себ ност, те су на њу од го во ри ли бун том, 
али и отво ре ним те ро ри змом ко ји ће на по слет ку ко шта ти жи во та и кра ља Алек-
сан дра – глав ног „за точ ни ка ју го сло вен ске ми сли и др жав ног је дин ства“.

Ок тро и са ни устав и по вра так на пар ла мен та ри зам

Краљ Алек сан дар је у ше сто ја ну ар ском про гла су ис та као при вре ме ност 
ре жи ма, па се о по врат ку на пар ла мен та ри зам и устав ност по че ло го во ри ти већ 
од про гла ше ња За ко на о на зи ву и по де ли Кра ље ви не на управ на под руч ја ок то-
бра 1929. Ова кве „ве сти“ су од та да, не кад ја че, а не кад сла би је, ши ре не све до 
про гла ше ња Ок тро и са ног уста ва. Шта ви ше, и у са мом Ми ни стар ском са ве ту по-
сто ја ла су по пи та њу ли бе ра ли за ци је ре жи ма круп на раз ми мо и ла же ња и не сла га-
ња. Во ји слав Ма рин ко вић, ми ни стар ино стра них по сло ва, био је за де ли мич ну 

26 Текст ме мо ран ду ма се на ла зи у из ве шта ју „The Cro ats un der Yugo sla vian ru le. The re sult 
of an in qu iry by Rhys Da vis, m. p. and Ben Ri ley, ex m. p.“, ок то бар 1932; AJ-341 (Ју го сло-
вен ско по слан ство у Лон до ну)-1/1932 (по вер љи ва ар хи ва). 

27 Из ве штај Фо рин офи са, 30. де цем бар 1929; AJ, FO, 371-390-13 708. 
28 Љ. Ди мић, Др жа ва, ин те грал но ју го сло вен ство и кул ту ра, Књи жев ност, 1–2–3/1994, 189.
29 Ви де ти: И. До бри во је вић, Под буд ним оком др жа ве. Др жав ни чи нов ни ци у Кра ље ви ни 

Ју го сла ви ји, При ват ни жи вот код Ср ба у 20. ве ку, Бе о град 2007, 479–504.
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ли бе ра ли за ци ју и за ла гао се за из ме не ко је не би угро зи ле ка рак тер и су шти ну 
ре жи ма, али би ода ва ле ути сак ла га ног по врат ка пар ла мен та ри зму. С дру ге стра-
не, Пе тар Жив ко вић је твр до гла во ис тра ја вао на по тре би на ста вља ња по ли ти ке 
„чвр сте ру ке“.30 Бор ба из ме ђу ове две стру је во ђе на је ви ше од го ди ну да на, а 
од кра ја 1929. до апри ла 1931. из ра ђе но је не ко ли ко вер зи ја уста ва, на чи јој из-
ра ди су, осим кра ља, ра ди ли и Пе тар Жив ко вић, Во ји слав Ма рин ко вић, Ми лан 
Ср шкић и Нин ко Пе рић.31

Фран цу ска „су ге сти ја“ из 1930. го ди не о нео п ход но сти вра ћа ња на „ре дов-
но“ ста ње пред ста вља ла је зна ча јан под сти цај за по вра так на устав ност и пар ла-
мен та ри зам. Има, ме ђу тим, и ин ди ци ја да је Фран цу ска не са мо пре по ру чи ва ла 
по вра так на устав ност, не го га и зах те ва ла, ди рект но усло вља ва ју ћи ти ме да љу 
фи нан сиј ску по моћ вла ди.32 У дру гој по ло ви ни ав гу ста краљ је на Бле ду раз го ва-
рао са Ацом Ста но је ви ћем и Ан то ном Ко ро шцем по ку ша ва ју ћи да их на го во ри 
да при хва те но ви др жав ни курс. По сто ја ла су два сце на ри ја по врат ка на устав-
ност и пар ла мен та ри зам – пр ви је био да Устав бу де усво јен у Скуп шти ни, ако 
би се за то при во ле ли пред став ни ци гра ђан ских стра на ка, пре све га сло ве нач ки 
кле ри кал ци и ра ди ка ли, и дру ги ко ји је пред ви ђао да нај ви ши др жав ни за кон бу-
де ок тро и сан.33 Ста но је вић је, ме ђу тим, тра жио да се обра зу је не у трал на вла да 
ко ја би спро ве ла сло бод не из бо ре. Ко ро шец је био спре ман да још јед ном пру жи 
по др шку ре жи му, али ка да се по ву као Ста но је вић и он се пре до ми слио.34 

Сеп тем бар ски устав је фор мал но озна чио крај отво ре не дик та ту ре. За 
раз ли ку од Ви дов дан ског ко ји је др жа ву де фи ни сао као „устав ну и пар ла мен тар-
ну мо нар хи ју“, но ви устав је из о ста вио од ред ни цу „пар ла мен тар на“. Сло бо да 
ми сли и штам пе би ла је до зво ље на у „гра ни ца ма за ко на“, као и сло бо да удру жи-
ва ња, збо ра и до го во ра, али је оно би ло стро го за бра ње но у пар тиј ско-по ли тич ке 
свр хе, у свр хе фи зич ког вас пи та ња или на вер ској, пле мен ској или ре ги о нал ној 
осно ви. Овим од ред ба ма је фак тич ки би ла оне мо гу ће на об но ва пред ше сто ја ну-
ар ских по ли тич ких пар ти ја. Ка ко уста вом ни је био уве ден пар ла мен тар ни ре-
жим, по сто ја ла је са мо кри вич на али не и по ли тич ка од го вор ност ми ни ста ра, а 
бу џет ско пра во, јед но од основ них сред ста ва пар ла мен та да при ну ди вла ду на 
од сту па ње, но вим уста вом би ло је окр ње но. На ро чи та уло га чу ва ра на род ног 
је дин ства и ин те гри те та др жа ве при па ла је кра љу ко ји је 29. чла ном Уста ва про-
гла шен „за точ ни ком на род ног је дин ства и др жа ве це ли не“. 

 Краљ је но вим уста вом до био ве о ма ши ро ка овла шће ња. Он је по твр-
ђи вао и про гла ша вао за ко не, по ста вљао др жав не чи нов ни ке, за по ве дао вој ном 

30 T. Stoj kov, n. d., 83–85; Lj. Bo ban, Sve to zar Pri bi će vić u opo zi ci ji, Za greb 1973, 70. Ви де ти 
и: Lj. Bo ban, Ma ček i po li ti ka HSS 1928–1941, t. I, Za greb 1974, 57; K. Pa vlo vić, n. d., t. V, 5.

31 T. Stoj kov, n. d., 111.
32 T. Stoj kov, Opo zi ci ja..., 86. Ипак, Хен дер сон је у го ди шњем из ве шта ју за 1931. го ди ну 

пи сао ка ко не ве ру је у при че о стра ним при ти сци ма – би ло фран цу ским, би ло че хо сло-
вач ким, јер је краљ, „упр кос све му што о ње му го во ре они ко ји га бо ље по зна ју, у ду ши 
рас по ло жен пре ма устав ном по рет ку“; Ви де ти: Ž. Avra mov ski, n. d., t. II, 9.

33 T. Stoj kov, Gra đan ska opo zi ci ja i skup štin ski iz bo ri od 8. no vem bra 1931, Isto ri ja XX ve ka, 
Zbor nik ra do va, IV / 1962, 258.

34 T. Stoj kov, Opo zi ci ja..., 118–119.
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си лом и да вао вој не чи но ве и од ли ко ва ња. Вла дар је до био пра во за ко но дав не 
ини ци ја ти ве, пра во са зи ва ња Скуп шти не у ре дов но и ван ред но за се да ње као и 
пра во име но ва ња и раз ре ше ња ми ни стра без ичи јег пред ло га. На ро чи та овла шће-
ња вла да ру је да вао 116. члан Уста ва, тзв. „ма ли Устав“. Овај члан је пред ви део 
да у „слу ча ју ра та, мо би ли за ци је, не ре да и по бу не, ко ји би до ве ли у пи та ње јав-
ни по ре дак и си гур ност др жа ве“ или угро зи ли др жав не ин те ре се, вла дар до би ја 
пра во да пред у зи ма „све из ван ред не нео п ход но по треб не ме ре“, „не за ви сно од 
устав них и за кон ских про пи са“.35

 Иако је до но ше ње Уста ва фор мал но пред ста вља ло пре кид са отво ре ном 
дик та ту ром, ка рак тер ре жи ма је остао го то во не про ме њен. Пар ла мен та ри зам је 
био зва нич но по но во уста но вљен, али су Устав и пра те ћи за ко ни оне мо гу ћи ли 
сва ки де мо крат ски и сми сле ни по ли тич ки жи вот. Сва ка кри ти ка вла сти би ла је 
не по жељ на и не до зво ље на, по ли тич ки про тив ни ци су над зи ра ни, хап ше ни и ин-
тер ни ра ни, а штам па па жљи во ор ке стри ра на и ри гид но цен зу ри са на. На сна зи 
су оста ли и сви за ко ни до не ти по сле ше стог ја ну а ра ко ји су би ли у ди рект ној 
су прот но сти са но вим уста вом. Та ко је до шло до прав но па ра док сал не си ту а ци-
је – за ко ни ко ји про тив ре че Уста ву, то јест нај ви шем др жав ном за ко ну, ва же, а 
устав не од ред бе ко је су у не скла ду са тим за ко ни ма су ни штав не! Ок тро и са њем 
уста ва, ка ко је при ме тио Бран ко Пе тра но вић, на јед ној стра ни раз ви ја ла се илу-
зи ја да је ре жим чврст и да не стра ху је од об но ве устав них пра ва, да је ју го сло-
вен ска иде ја по бе ди ла и да је ко хе зи ја зе мље оси гу ра на, док се на дру гој стра ни 
из ла зи ло у су срет пре по ру ка ма и зах те ви ма из ино стран ства, пре све га из Фран-
цу ске и Че хо сло вач ке.36

Из бо ри 1931. го ди не

Сеп тем бра 1931, не по сред но по про гла ше њу Уста ва, до не ти су за ко ни о 
из бо ру на род них по сла ни ка и удру же њи ма и збо ро ви ма, ко ји су за пра во озна чи-
ли по че так из бор не кам па ње. Оба за ко на су фак тич ки оне мо гу ћи ла би ло ка кав 
опо зи ци о ни ан га жман и аги та ци ју у по ли тич ком жи во ту Кра ље ви не. За ко ном о 
из бо ру на род них по сла ни ка про пи са но је јав но гла са ње, а стран ке су мо гле да 
кан ди ду ју са мо зе маљ ске ли сте, што је фак тич ки оне мо гу ћи ло пред ше сто ја ну-
ар ске стран ке да уче ству ју у из бор ној тр ци. Осни ва ње по ли тич ких удру же ња, 
би ло стра на ка или по ли тич ких дру шта ва, За кон о удру же њи ма, збо ро ви ма и до-
го во ри ма ве зао је за на ро чи ту до зво лу ми ни стра уну тра шњих по сло ва, ко ји је 
ре ша вао и о то ме да ли се не ко удру же ње има сма тра ти по ли тич ким или не. Ти-
ме је управ ним вла сти ма фак тич ки до пу ште но да по сло бод ном на хо ђе њу и у 
скла ду са вла сти тим ин те ре си ма про це њу ју по ли тич ку и на ци о нал ну по доб ност 
по ли тич ких удру же ња ко ја су тра жи ла до зво лу за рад. 

У та квој по ли тич кој ат мос фе ри кра ље вим ука зом су рас пи са ни из бо ри 
за пр во ју го сло вен ско пред став ни штво.37 Пред сед ник вла де ге не рал Пе тар Жив-

35 Ви де ти: С. Јо ва но вић, Члан 116 Уста ва, Бе о град 1934.
36 B. Pe tra no vić, M. Ze če vić, Ago ni ja dve Ju go sla vi je, Be o grad 1991, 70.
37 Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Ju go sla vi je, br. 221, 24. sep tem bar 1931.
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ко вић пре ве ден је у ре зер ву, бу ду ћи да је За кон о из бо ру на род них по сла ни ка ли-
ша вао би рач ког пра ва „ак тив не офи ци ре, под о фи ци ре и вој ни ке под за ста вом“.38 
На из бо ри ма ре жим је пред ста вља ла вла ди на, а не стра нач ка ли ста, па је скуп-
штин ским из бо ри ма на тај на чин дат зна чај на род ног ре фе рен ду ма.39 Ми ни стри 
су од ок то бра ме се ца по че ли аги та ци ју у ма са ма, ства ра ју ћи ат мос фе ру у ко јој је 
би ра чи ма су ге ри са но да из ла зак на из бо ре пред ста вља чин гра ђан ске и по ли тич-
ке од го вор но сти, али и па три о ти зма. На гла са чи ма, ка ко су пред ста вља ле вла сти, 
би ло је да се на пле би сци ту из ја сне да ли су за на ста вак кон со ли да ци је ста ња у 
др жа ви или за вра ћа ње у по ли тич ки ха ос ко ји је вла дао до ше стог ја ну а ра. 

Опо зи ци о ни пр ва ци пред ше сто ја ну ар ских стра на ка, ра ди ка ли, де мо кра-
ти, зе мљо рад ни ци, сло ве нач ки кле ри кал ци и ЈМО, ко ле ба ли су се по сле про гла-
ше ња Уста ва да ли да на пред сто је ћим из бо ри ма по ку ша ју да се су прот ста ве 
ре жи му за јед нич ком опо зи ци о ном ли стом или не. Од лу че но је да се на из бо ри-
ма ипак ап сти ни ра, јер би с јед не стра не вла да си гур но осу је ти ла кан ди да ци ју 
опо зи ци о не ли сте док би, с дру ге стра не, из ла зак на из бо ре мо гао би ти ту ма чен 
као при зна ва ње Уста ва и ре стрик тив них за ко на.40 Ма чек је у пр вом тре нут ку, 
упр кос сво јој так ти ци па сив ног от по ра ре жи му, сма трао да на из бо ре тре ба иза-
ћи, јер је то при ли ка да се ожи ве стра нач ки ре до ви и да се ма ни фе сту је не за до-
вољ ство у Хр ват ској. Ло кал ним пр ва ци ма ХСС-а дат је на лог да поч ну са ку пља-
ти пот пи се за зе маљ ску ли сту чи ји ће но си лац би ти Ма чек. Пр ва ци Ра ди кал не, 
Де мо крат ске, Зе мљо рад нич ке стран ке, СЛС-а и ЈМО-а из да ли су 27. сеп тем бра 
за јед нич ки про глас „при ја те љи ма“, ис ти чу ћи да им је „оне мо гу ће но да уче ству-
ју на пред сто је ћим из бо ри ма“ и уве ра ва ју ћи би ра че да ће но вем бар ске из бо ре 
бој ко то ва ти и Се љач ко-де мо крат ска ко а ли ци ја. Ова де кла ра ци ја је у то ку но ћи 
из ле пље на по бе о град ским ули ца ма, упу ће на ди пло мат ским пред став ни штви ма 
и стра ним но ви на ри ма и ра за сла та у уну тра шњост. Ма чек је на по ну ду да се из-
да још јед на за јед нич ка де кла ра ци ја опо зи ци је од го во рио да би она, ка да је јед-
на већ об ја вље на, „би ла бес пред мет на“, па су пр ва ци СДК из да ли свој про глас 
у ко ме је ста ја ло да је Устав од 3. сеп тем бра на мет нут, да пар ла мент не ће би ти 
„пред став ник на ро да“, те да за то „на дан 8. но вем бра би ра ли шта тре ба да бу ду 
пра зна и пу ста“.41 Струк ту ра ју го сло вен ског ста нов ни штва, кул тур на за о ста лост 
и не про све ће ност, али и (по ли тич ка) не пи сме ност, до ве ли су до то га да су се 
опо зи ци о не стран ке у од вра ћа њу на ро да од из бо ра мно го ви ше слу жи ле чи стом 
еко ном ском де ма го ги јом, не го уки да њем пар ла мен та ри зма, де мо кра ти је и свих 
по ли тич ких сло бо да. Из бор ни ле ци СДС-а су тек уз гред го во ри ли о ин тер на ци-
ји Прибићевића, а на ши ро ко „до ка зи ва ли“ да је због дик та ту ре „сав на род оси-
ро ма шио и ого лио“, да су ско ро сви по ре зи по ве ћа ни пет пу та, да се „на род не 
ми ли јар де тро ше без ње го вог зна ња“ и слич но.42

38 Za kon o iz bo ru na rod nih po sla ni ka za Na rod nu skup šti nu, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Ju go-
sla vi je, br. 218, 21. sep tem bar 1931.

39 T. Stoj kov, Gra đan ska opo zi ci ja i skup štin ski iz bo ri od 8. 11. 1931, Isto ri ja 20. ve ka, Zbor nik 
ra do va, IV/1962, 277.

40 T. Stoj kov, Opo zi ci ja..., 120. 
41 T. Stoj kov, Gra đan ska opo zi ci ja ..., 270–274.
42 AJ, 83 (Збир ка Са ве Ко са но ви ћа)-1-7. 
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Иако је у пи та њу би ла вла ди на „тр ка са јед ним ко њем“, из бор не бор бе 
су у по је ди ним ме сти ма би ле јед на ко жи ве као и у пред ше сто ја ну ар ско до ба. И 
са ми кан ди да ти и ло кал не вла сти су че сто за бо ра вља ли да је на сту пи ло но во, не-
стра нач ко до ба. По на вљао се та ко из бор ни те рор ви ђен на из бо ри ма два де се тих 
го ди на. На дан из бо ра на род је имао ути сак да би ра а не са мо да гла са, бу ду ћи да 
су на вла ди ну ли сту у сва ком сре зу при ма на 2-3 кан ди да та, и то бив ши ра ди ка ли, 
де мо кра те, кле ри кал ци, ра ди ћев ци и при би ће ви ћев ци.43 Шта ви ше, у не ким сре-
ди на ма где су де ло ва ли ра ди ка ли и де мо кра ти, па ра лел но са по зи ви ма на бој кот 
из бо ра по ја ви ли су се и апе ли стра нач ких пр ва ка по ме ну тих пар ти ја да се гла са 
за вла ди не кан ди да те, ди си ден те де мо крат ске и ра ди кал не стран ке.44 Иако су на 
мно гим ме сти ма све сно рас плам са ва ле по ли тич ке стра сти и су ко бе кан ди да та, 
вла сти ни су мно го ма ри ле за то ко ји ће кан ди дат по бе ди ти. Нај ва жни је је би ло 
гра ђа не на те ра ти да иза ђу на из бо ре и де мон стра тив но пру же по др шку по ли ти ци 
„на род ног и др жав ног је дин ства“. Та ко су се у из бор ној је ди ни ци Гра чац–Ла пац 
на вла ди ној ли сти на шла два кан ди да та – Па ја Об ра до вић и Ду шан Иван че вић, 
обо ји ца пра во слав ни све ште ни ци. За на род ног по сла ни ка иза бран је Иван че вић, 
док је не ко ли ко ме се ци ка сни је краљ име но вао Об ра до ви ћа за се на то ра.45 

На из бо ре је иза шло 66% би ра ча, па су вла сти би ле ви ше не го за до вољ-
не ре зул та ти ма. По ли тич ки пр ва ци пред ше сто ја ну ар ских стра на ка, ко ји су бој-
ко то ва ли из бо ре, оп ту жи ли су вла ду за ве ли ки при ти сак на би ра че уочи из бо ра 
и за фал си фи ко ва ње из бор них ре зул та та. Опо зи ци ја је по ку ша ла да за јед нич ки 
ис ту пи про тив ре жи ма, па су се по ло ви ном но вем бра у Бе о гра ду са ста ли чел ни-
ци ра ди ка ла, де мо кра та, зе мљо рад ни ка, СЛС-а и ЈМО-а. На са стан ку је од лу че но 
да се из да за јед нич ка де кла ра ци ја опо зи ци је у „ко јој ће се по ка за ти да су из бор-
ни ре зул та ти фал си фи ко ва ни од стра не вла ди них ор га на“. И овај до ку мент је у 
по чет ку за ми шљен као про тест чи та ве опо зи ци је, да кле и Се љач ко-де мо крат ске 
ко а ли ци је, те је про јект тек ста за јед нич ке де кла ра ци је упу ћен чел ни ци ма СДК у 
За греб. Ипак до об ја вљи ва ња за јед нич ког про гла са ни је до шло, а не пот пи са на 
де кла ра ци ја, иза ко је је ста ја ло пет по ме ну тих стра на ка, умно же на је и у фор ми 
лет ка де ље на на ро ду.46 

Је ди на истин ски „на ци о нал на“ и „др жав на“ пар ти ја

Кра јем ле та и по чет ком је се ни 1930. чи ње ни су пр ви ко ра ци у ства ра њу 
оп ште ју го сло вен ске ор га ни за ци је „у ду ху на род ног је дин ства“, ко ја је тре ба ло 
да про ши ри по ли тич ку осно ви цу ре жи ма. Оку пља ње свих у та кву ор га ни за ци ју 
нај ши ре је схва та но, па је ми ни стар ино стра них по сло ва Во ји слав Ма рин ко вић 
на сед ни ци Ми ни стар ског са ве та апе ло вао да се у овом по слу на ђе осло нац у 
„љу ди ма ко ји ће но си ти ре жим, а не обр ну то“ и пред ла гао да се пре ко Стан ка 

43 Д. Јо ва но вић, н. д., т. 2, 212.
44 T. Stoj kov, Opo zi ci ja..., 121. Ви де ти и: АСА НУ (Ар хив Срп ске ака де ми је на у ке и умет но-

сти), 14 449 (Збир ка Во ји сла ва Ма рин ко ви ћа)-554.
45 S. Pri bi će vić, Dik ta tu ra kra lja Alek san dra, Be o grad 1953, 106–107.
46 T. Stoj kov, Opo zi ci ja…, 188; T. Stoj kov, Gra đan ska opo zi ci ja..., 300–301.
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Ши бе ни ка у Хр ват ској при ку пе сви „еле мен ти бив ше Ра ди ће ве и ра ди кал не 
стран ке“, док би у Ср би ји оку пља ње „еле ме на та из свих дру гих стран ка“ при па-
ло ра ни јим по ли тич ким љу ди ма ко ји су узе ли уче шће у вла ди.47 Ства ра ње хе те-
ро ге не ју го сло вен ске иде о ло шке и по ли тич ке ор га ни за ци је би ло је у скла ду са 
за кључ ци ма Блед ске де кла ра ци је о то ме да су ста ре по ли тич ке пар ти је из гу би ле 
пра во на по сто ја ње и да се у ста ром ви ду ви ше не мо гу по вра ти ти,48 те је при-
до би ја њем њи хо вих чла но ва и сим па ти зе ра оне мо гу ћа ва на и обе сми шља ва на 
де лат ност бив ших стра на ка. 

 Опи па ва ју ћи пулс ма са пре ма ре жи му, ми ни стри су то ком ле та 1930. 
оби ла зи ли раз не де ло ве зе мље, док су по вер љи ви љу ди бли ски вла сти ма до дат-
но сон ди ра ли те рен. На ро чи та па жња је по све ћи ва на тзв. пре чан ским кра је ви ма, 
бу ду ћи да је иде о ло ги ја ин те грал ног ју го сло вен ства нај те же при хва та на у тим 
де ло ви ма Кра ље ви не. Пе тар Жив ко вић је по се тио Дрин ску, При мор ску, Зет ску и 
Ду нав ску ба но ви ну, бан Драв ске ба но ви не Ду шан Сер нец ра дио је на при до би ја-
њу СЛС-а, са мо стал них де мо кра та и кме ти ја ца, у Хр ват ској се ан га жо вао бив ши 
ХСС-овац Дра гу тин Кар ло Ко ва че вић док је у Вој во ди ни по себ но ак ти ван био 
Фе дор Ни кић. Ипак, упр кос свим на по ри ма, осни ва ње оп ште ју го сло вен ске ор-
га ни за ци је ни је те кло ни бр зо ни ла ко. Иде ја је дин стве не ју го сло вен ске на ци је 
мо гла је би ти при хва тљи ва и при јем чи ва иде а ли сти ма и са лон ским по ли ти ча ри-
ма пред рат не ге не ра ци је, али је те шко про ди ра ла у па три јар хал не и на ци о нал но 
све сне ма се ко је су се у пр вој де це ни ји по сто ја ња за јед нич ке др жа ве го то во без 
из у зет ка опре де љи ва ле за сво је на ци о нал не стран ке. Шта ви ше, иде о ло ги ја ин те-
грал ног ју го сло вен ства би ла је, чи ни се, не до вољ но при хва ће на и уте ме ље на и 
у вр ху на ко ји се ре жим осла њао. О то ме нај бо ље све до чи пре кор Пе тра Жив ко-
ви ћа упу ћен чла но ви ма вла де да је „сва ки остао код сво јих пар ти ја“, да ни је дан 
ми ни стар ни је ра дио на то ме да се бив ше стран ке „код на ро да уки ну“, те да су 
„чи нов ни ци исто та ко оста ли па сив ни за све ово вре ме“.49 

Иако су озбиљ не при пре ме и аги та ци ја у ци љу ства ра ња оп ште ју го сло-
вен ске стран ке озбиљ но по че ле ав гу ста 1931, осни ва ње стран ке је су ви ше ка-
сни ло, па се на ми тров дан ским из бо ри ма Пе тар Жив ко вић по ја вио као но си лац 
вла ди не а не стра нач ке ли сте. Сто га су сви по сла ни ци иза бра ни на овој ли сти 
на пр вој скуп штин ској сед ни ци обра зо ва ли за јед нич ки по сла нич ки клуб и од лу-
чи ли да при сту пе фор ми ра њу јед не ју го сло вен ске стран ке. Сре ди ном де цем бра 
на сед ни ци По сла нич ког клу ба усво јен је при вре ме ни про грам стран ке, као и 
име Ју го сло вен ска ра ди кал но-се љач ка де мо кра ти ја.50 Да је но ва оп ште на ци о нал-
на стран ка и њен про грам би ла још јед на у ни зу оп се на ре жи ма нај бо ље све до-
чи чи ње ни ца да су чак и иза бра ни на род ни по сла ни ци би ли са мо де кла ра тив но 

47 За пи сник са XXIV сед ни це Ми ни стар ског са ве та одр жа не 4. сеп тем бра 1930, Љ. Ди мић, 
Н. Жу тић, Б. Иса и ло вић, н. д., 201. 

48 Зна чај на сед ни ца Ми ни стар ског са ве та. Пре трес оп ште по ли тич ке си ту а ци је. Под вла-
че ње ју го сло вен ске на ци о нал не и др жав не по ли ти ке, По ли ти ка, 5. јул 1930.

49 За пи сник са XXV сед ни це Ми ни стар ског са ве та одр жа не 17. сеп тем бра 1930, Љ. Ди мић, 
Н. Жу тић, Б. Иса и ло вић, н. д., 208–209. 

50 T. Stoj kov, Opo zi ci ja..., 134.
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вер ни оп штој ју го сло вен ској иде о ло ги ји.51 Та ко су ду го трај не рас пра ве во ђе ње 
чак и о на зи ву стран ке ко ји је тре ба ло да ује ди ни име на ра ди ка ла, де мо кра та и 
ХСС-а, као бив ших нај ја чих стра на ка. Не спо ра зу ми су се ја вља ли око то га ко ме 
ће од тих бив ших стра нач ких име на би ти да то пр вен ство. По сла ни ци су би ли 
све сни да се по тен ци јал не при ста ли це вла ди не пар ти је у ма са ма мо гу оку пи ти 
је ди но уз по моћ пре по зна тљи вих стра нач ких име на, па је та ко бив ши ра ди кал 
Мир ко Ми ло ше вић отво ре но го во рио да се „без име на ра ди кал ског и Па ши ће-
вог не сме у на род“.52 

По сла ни ци иза бра ни на из бо ри ма 1931, иако зва нич но сви при пад ни-
ци исте по ли тич ке оп ци је, чи ни ли су ша ре но ли ку гру па ци ју. Вла сти су ула га ле 
огром не на по ре да На род ну скуп шти ну пред ста ве као је дин стве но те ло у ко ме 
ме ђу по сла ни ци ма вла да пот пу ни кон сен зус о свим бит ним по ли тич ким пи та-
њи ма. Ме ђу тим, у вла ди ној стран ци уоча ва ла се оштра по дво је ност на не ко ли ко 
су прот ста вље них гру па и фрак ци ја. Бри стол ску гру пу су чи ни ли углав ном мла-
ђи љу ди ју го сло вен ске ори јен та ци је ко ји су сма тра ли да вла да не сме и не тре ба 
да во ди ра чу на о по себ ним пле мен ским ин те ре си ма већ да де ла са мо у скла ду 
са оп штим, ју го сло вен ским ин те ре си ма. Вре ме ном се нај број ни ја бри стол ска 
гру па по че ла оси па ти, а од ди си де на та из ње них ре до ва пр во је фор ми ран Ју го-
сло вен ски на род ни клуб, а за тим и Ју го сло вен ска на род на стран ка.53 Око Бо же 
Мак си мо ви ћа оку пи ла се гру па од 80 ра ди кал них по сла ни ка ко ја је про грам ски 
ста ја ла на ста рим стра нач ким по зи ци ја ма, а гру па бив ших хсс-ова ца оку пље них 
око Ни ко ле Ни ки ћа фор ми ра ла је Се љач ки клуб, од би ла да пот пи ше вла дин Про-
глас ко јим је на род по зи ван у ЈРСД и на сто ја ла да по кре не ре ша ва ња хр ват ског 
пи та ња. Мно го је би ло озбиљ ни је из два ја ње хр ват ских по сла ни ка и се на то ра у 
На род ни клуб фор ми ран фе бру а ра 1933. и из да ва ње њи хо ве Де кла ра ци је ко ја је 
ука зи ва ла на исте про бле ме као и За гре бач ке пунк та ци је.54 По ли тич ки пр ва ци 
пред ше сто ја ну ар ских стра на ка сма тра ли су Хо ђе ри ну Ју го сло вен ску на род ну 
стран ку ве штач ком опо зи ци јом.55 Ме ђу тим, по сла ни ци из ове гру па ци је че сто су 
има ли по ми ни стре јед на ко не при јат не ин тер пе ла ци је као и гру пе оку пље не око 
Ни ко ле Ни ки ћа (Се љач ки клуб) и Ни ко ле Пре ке (На род ни клуб), па су вла сти 
по че ле, на ро чи то од оп штин ских из бо ра 1933, ве о ма не ра до гле да ти на ак ци ју 
Хо ђе ри них при ста ли ца. 

Уме сто да учвр сти и при бли жи иде ју ин те грал ног ју го сло вен ства ма са-
ма, Ју го сло вен ска на ци о нал на стран ка по сти гла је кон тра е фе кат. При ти сци на 
гра ђа не да се учла не у но ву пар ти ју по ве ћа ва ли су омра зу пре ма ре жи му, али у 
не ким кра је ви ма и пре ма др жа ви, бу ду ћи да је у по ли тич ки не про све ће ним ма-
са ма ре жим че сто био иден ти фи ко ва на са др жа вом. Иде ја ју го сло вен ства је та ко 
улу до тро ше на и ком про ми то ва на, а ју го сло вен ска ми сао је би ла уву че на „у вр-

51 Ви де ти го во ре ми ни ста ра Ма рин ко ви ћа и Де ме тро ви ћа, XLV ре дов ни са ста нак На род не 
скуп шти не од 7. ју на 1932, Сте но граф ске бе ле шке, Бе о град 1933, 50.

52 M. Bo dro žić, Obra zo va nje JRSD-a (de cem bar 1931–ju li 1933), Isto rij ski gla snik, 2–3, 1969, 47.
53 Про грам ЈНС. Ви де ти: AJ, 63 (Ми ни стар ство прав де)-18/1934.
54 Љ. Ди мић, Кул тур на по ли ти ка Kраљевине Ју го сла ви је 1918–1941, т. 1, Бе о град 1996, 

292–293; M. Bo dro žić, n. d., 90–91.
55 Д. Јо ва но вић, н. д., т. 2, 222–224.
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тлог уну тра шње по ли ти ке“ и „из јед на че на са јед ним на ро чи тим ре жи мом, и то 
лич ним ре жи мом“.56 Без ослон ца у ма са ма, али и без ис кре не по др шке соп стве-
них чла но ва, је ди на „пра ва“ ју го сло вен ска пар ти ја ни је ус пе ла да над жи ви ше-
сто ја ну ар ски ре жим. Још пре пе то мај ских из бо ра на ко ји ма се ни је по ја ви ла са 
соп стве ном ли стом, по че ли су је, без мно го дво у мље ња, на пу шта ти ра зни ма ње 
или ви ше ис так ну ти пр ва ци, по сла ни ци и се на то ри, та ко да се стран ка, остав ши 
и фор мал но без члан ства, уру ши ла са ма од се бе.57

Пред ше сто ја ну ар ске стран ке у но вом ре жи му

Во ђе пред ше сто ја ну ар ских по ли тич ких пар ти ја при хва ти ле су пре ла-
зак на но ви ре жим мир но, без би ло ка кве ре ак ци је или от по ра. Осла бље не и ис-
цр пље не у ду го го ди шњим пар ла мен тар ним и фрак циј ским бор ба ма, из му че не 
по ли тич ким и на ци о нал ним тр ве њи ма, ду бо ко по де ље не и за ва ђе не, стран ке и 
њи хо ви по ли тич ки пр ва ци су се, по сле зва нич ног уки да ња, по ву кли у иле га лу. 
Тек мар та, од но сно апри ла 1929, око Љу бе Да ви до ви ћа фор ми рао се круг про-
тив ни ка ше сто ја ну ар ског ре жи ма.58 Ипак, за све вре ме тра ја ња ше сто ја ну ар ског 
ре жи ма Бе о град и За греб су пред ста вља ли два цен тра око ко јих су се оку пља-
ли опо зи ци о ни пр ва ци, пре све га због пот пу но раз ли чи тих по гле да на кључ на 
др жав на и на ци о нал на пи та ња ко ји су раз два ја ли пр ва ке срп ских и хр ват ских 
пар ти ја. Бе о град је био цен тар по ли тич ке де лат но сти ра ди ка ла оку пље них око 
Глав ног од бо ра, де мо кра та оку пље них око Љу бе Да ви до ви ћа и зе мљо рад нич ке 
ле ви це. Ср би јан ским пар ти ја ма се при кљу чи ло и вођ ство ЈМО, али и СЛС по 
из ла ску Ко ро ше ца из вла де у је сен 1930.59 

 За ко ном о за шти ти јав не без бед но сти и по рет ка у др жа ви за бра ње на су 
„сва удру же ња и по ли тич ке стран ке ко је вр ше про па ган ду и убе ђи ва ње дру гих 
да тре ба про ме ни ти по сто је ћи по ре дак у др жа ви“, али и све по ли тич ке стран ке 
ко је „но се обе леж је вер ско или пле мен ско“. Осни ва ње но вих и оп ста ја ње по сто-
је ћих по ли тич ких дру шта ва че твр ти члан за ко на ве зао је за на ро чи то одо бре ње 
управ не вла сти, од но сно ве ли ког жу па на, оне обла сти у ко јој је дру штво има ло 
цен трал но се ди ште.60 Од пр вих да на но вог ре жи ма, чла но ви и сим па ти зе ри за бра-
ње них стра на ка по че ли су да се оку пља ју око про свет них, кул тур них, при вред-
них и вер ских удру же ња, у ко ји ма су вр ши ли „по ли тич ку ак ци ју и про па ган ду 
про тив по сто је ћег по рет ка“. 

Од мах по про гла ше њу но вог ре жи ма, над свим опо зи ци о ним пр ва ци ма 
за ве ден је по ли циј ски над зор. Над зи ра ни су и пра ће ни Љу ба Да ви до вић, Јо ван 
Јо ва но вић, Дра го љуб Јо ва но вић, Ми лан Грол, Ми лош Три фу но вић, Ми лан Га-
ври ло вић, Ми лош Ту па ња нин, Ду да Бо шко ви ћи Ми лан Ко стић, Влат ко Ма чек, 
Иван Пер нар, Ју рај Кр ње вић, Јо сип Пре да вец, Ав густ Ко шу тић, Све то зар При би-

56 С. Јо ва но вић, Ју го сло вен ска ми сао у про шло сти и бу дућ но сти, Бе о град 1939, 7.
57 Ви де ти: T. Stoj kov, Opo zi ci ja..., 305.
58 T. Stoj kov, Opo zi ci ja..., 91.
59 M. Sto ja di no vić, n. d., 260; T. Stoj kov, Opo zi ci ja..., 89.
60 Za kon o za šti ti jav ne bez bed no sti i po ret ka u dr ža vi, Slu žbe ne no vi ne Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta 

i Slo ve na ca, br. 6, 6. ja nu ar 1929.
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ће вић, Ве ће слав Ви длер, Ан те Трум бић, Мех мед Спа хо и дру ги. Шта ви ше, опо-
зи ци о ни пр ва ци, али и сви дру ги про тив ни ци но вог по ли тич ког кур са, мо гли су 
би ти ин тер ни ра ни пу ком од лу ком по ли циј ских вла сти, без од го ва ра ју ћег суд ског 
ре ше ња, нај че шће у за би та ме ста на те ри то ри ји Сан џа ка, Цр не Го ре, Бо сне или 
пак про те ра ни у ме сто ро ђе ња. Ин тер на ци је су пред ста вља ле пре вен тив ну ме ру 
а не ка зну, бу ду ћи да су др жав не вла сти овим чи ном хте ле да пред у пре де сва ку 
опо зи ци о ну по ли тич ку аги та ци ју. При би ће вић је ин тер ни ран у Брус, Дра го љуб 
Јо ва но вић у Ту тин, за тим Сје ни цу, Ви длер у Би је ло По ље, Ко ро шец у Вр њач ку 
Ба њу, а по том на Хвар, Ма чек у Чај ни че, Ду да Бо шко вић у Но ви Па зар, Вје ко слав 
Ку ло вец у Фо чу, Мар ко На тла чен у Би ле ћу и Ан тон Огри зек у Кључ.61

По ли тич ки пр ва ци пред ше сто ја ну ар ских стра на ка, пре све га Дра го љуб 
Јо ва но вић и Влат ко Ма чек, бр зо су се на шли на уда ру За ко на о за шти ти др жав-
не без бед но сти и по рет ка у др жа ви, па су од го ва ра ли пред Др жав ним су дом. И 
Ма че ку и Јо ва но ви ћу су ђе но је по два пу та. Јо ва но ви ћу је пр ви пут оп ту жен због 
пре да ва ња одр жа ног у сту дент ском удру же њу „Про грес“ у ко ме је кри ти ко вао 
ше сто ја ну ар ски ре жим. Иако је ту жи лац тра жио ка зну од две го ди не, су ди ја је 
из ре као осло ба ђа ју ћу пре су ду. Шта ви ше, суд је стао на ста но ви ште да се Јо ва-
но вић за кри ти ке ко је је фор му ли сао мо гао ру ко во ди ти кра ље вим Ма ни фе стом, 
у ко ме је краљ апе ло вао на гра ђа не да му у „овом те шком ча су по мог ну да изи-
ђе на пут де мо кра ти је и пар ла мен та ри зма“.62 Во ђа зе мљо рад нич ке ле ви це се по 
дру ги пут на шао пред Др жав ним су дом сеп тем бра 1932. Др жав ни ту жи лац је те-
ре тио Јо ва но ви ћа да је тек сто ви ма „За да ци но ве вла сти“, „Шта нас ко шта сва ђа 
са Хр ва ти ма“, као и члан ци ма об ја вље ним у Зе мљо рад нич ким но ви на ма ишао 
за тим да се про ме ни по ли тич ки и со ци јал ни по ре дак у др жа ви. Ипак, пре су да 
Др жав ног су да би ла је ре ла тив но бла га – Јо ва но вић је осу ђен на го ди ну да на 
стро гог за тво ра у по себ ном оде ље њу за по ли тич ке крив це у Срем ској Ми тро ви-
ци (cu sto dia ho ne sta) и на гу би так др жав не слу жбе.63 

Под удар За ко на о за шти ти јав не без бед но сти и по рет ка у др жа ви два пу-
та је до шао и Вла ди мир Ма чек. Во ђа ХСС-а ухап шен је пр ви пут 22. де цем бра 
1929.64 и до ве ден у ве зу са гру пом за гре бач ких омла ди на ца од го вор ном за екс-
пло зи је не ко ли ко бом би у За гре бу на дан 1. де цем бра и по ку шај ми ни ра ња мо ста 
ко јим је тре ба ло да про ђе воз са по клон стве ном де пу та ци јом из Хр ват ске ко ја 
је ишла у Бе о град у по се ту кра љу. Ма чек је том при ли ком осло бо ђен свих оп ту-
жби.65 Ма че ку је по но во су ђе но 1933. го ди не ка да је оп ту жен да је „са ра ђи вао на 
до но ше њу, а та ко и на пи сме ном са ста вља њу ре зо лу ци је... у ко јој се по ста вља зах-
тев да се зе мље са оне стра не Дри не, Са ве и Ду на ва ко је да нас са чи ња ва ју је дан 
део Кра ље ви не Ју го сла ви је вра те у ста ње г. 1918. ка ко во је оно на ста ло сло мом 
Аустро-Угар ске мо нар хи је, па да се он да са мо на тој осно ви мо же спо ра зум но 
при сту пи ти но вом уре ђе њу др жав не за јед ни це – чи ме се да кле вр ши про па ган-

61 I. Do bri vo je vić, n. d., 229–236.
62 AJ, 135 (Др жав ни суд за за шти ту др жа ве)-62-8/1931.
63 AJ, 135–75–17 / 32. 
64 Хап ше ње г. Др. Вл. Ма че ка, По ли ти ка, 23. де цем бар 1929. 
65 Пов. бр. 1187/30. од 3. ју ла 1930, AJ, 14 (Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва)-227-813.
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да и иде за тим да се ство ри убе ђе ње код дру гих, да се на ве де ни део Кра ље ви не 
Ју го сла ви је из дво ји из це ли не као са мо стал на др жа ва“. Оп ту жни ца је би ла пот-
кре пље на Ма че ко вим ин тер вју и ма да тим Фра је Шти ме ну, Пти па ри зи је ну, Ман-
че стер гар ди ја ну и Њу јорк тај мсу ко ји су тре ба ли да по слу же као ар гу мент да 
је на ме ра са ста вља ча ре зо лу ци је СДК би ла от це пље ње свих пре чан ских кра је ва 
из Ју го сла ви је.66 Ма чек је осу ђен на три го ди не стро гог за тво ра, иако је За кон 
пред ви ђао мак си мал ну ка зну од 5 го ди на, без гу бит ка ча сних пра ва. 

Екс трем на де сни ца

До за во ђе ња ше сто ја ну ар ског ре жи ма ак тив ност фран ко ва ца сво ди ла се 
на пу ку про па ган ду, без по зи ва на на си ље или ко ри шће ња не до зво ље них и не за-
ко ни тих ме ра за по сти за ње про кла мо ва них по ли тич ких ци ље ва. Ше сто ја ну ар ски 
ре жим је оја чао све се па ра ти стич ке по кре те, па и фран ко вач ки, ка сни је уста шки. 
Већ де цем бра 1928. зе мљу су иле гал но на пу сти ли Гу став Пер чец и Бра ни мир Је-
лић, а ја ну а ра 1929. то је учи нио, упр кос по ли циј ском над зо ру, и Ан те Па ве лић, 
до уки да ња по ли тич ких те ла, по сла ник гра да За гре ба. Па ве лић се пр во об рео у 
Бе чу, сво је вр сном европ ском цен тру оку пља ња раз ли чи тих еми грант ских по кре-
та, где се по ве зао са ста ром фран ко вач ком еми гра ци јом и по стао во ђа еми гра на-
та. То ком 1932. об зна нио је и устав Хр ват ске ре во лу ци о нар не ор га ни за ци је. Већ 
у пр вој тач ки ис так ну то је да је за да так уста шког по кре та да „свим сред стви ма“, 
да кле и те ро ри стич ким ак тив но сти ма и устан ком, „осло бо ди Хр ват ску ис под ту-
ђин ског јар ма“, ка ко би по ста ла са мо стал на и не за ви сна др жа ва. По ли тич ку и 
ма те ри јал ну по др шку и за шти ту уста шка ор га ни за ци ја је ужи ва ла од Ита ли је и 
Ма ђар ске, а спо ра зу ми о за јед нич кој ак ци ји скло пље ни су са ВМРО 1929.67 и са 
Ко сов ским ко ми те том 1933. го ди не.

Уста ше су на сто ја ле да свој по ли тич ки циљ – оса мо ста љи ва ње Хр ват-
ске – оства ре атен та ти ма на ис так ну те по је дин це за ко је је про це њи ва но да пер-
со ни фи ку ју ре жим или га по ма жу, али и на па ди ма на во зо ве и же ле знич ке ко-
му ни ка ци је, као и дру ге јав не објек те и др жав не згра де. Та ко су уби је ни То ни 
Шле гел, ди рек тор за гре бач ких Но во сти и бли зак са рад ник кра ља Алек сан дра, 
на чел ник Но ве Гра ди шке Ан дри ја Бе рић и не ка да шњи ми ни стар у пр вој вла ди 
Пе тра Жив ко ви ћа, Мир ко Нај до фер, а 1933. го ди не, при ли ком по се те За гре бу, 
по ку шан је атен тат и на кра ља. Са уста ша ма је са деј ство вао и ВМРО, па су уче-
ста ли су ко би и на ју го сло вен ско-бу гар ској гра ни ци, упа ди ко ми та на те ри то ри-
ју Кра ље ви не, ди вер зи је на др жав не згра де, пу те ве и пру ге, као и атен та ти на 
ис так ну те јав не лич но сти.

Нај те жи пси хо ло шки ути сак у др жав ним вр хо ви ма, али и у јав но сти, 
иза звао је на пад на жан дар ме риј ску ста ни цу у Бру ша ни ма, не да ле ко од Го спи-
ћа, ко ји су уста ше из ве ле по чет ком сеп тем бра 1932. Иако је то би ла огра ни че на 
ак ци ја у ко јој је уче ство вао ре ла тив но ма ли број ли ца, због те шке уну тра шње 
по ли тич ке си ту а ци је, уче ста лих те ро ри стич ких ак ци ја, али и ла тент не рат не 

66 Др Вла ди мир Ма чек пред Др жав ним су дом, По ли ти ка, 25. април 1933.
67 B. Kri zman, An te Pa ve lić i usta še, Za greb 1972, 56–60.
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опа сно сти од Му со ли ни је ве Ита ли је, лич ка по бу на иза зва ла је ве ли ку за бри ну-
тост у зе мљи, али и ино стран ству. На пад је по чео екс пло зи јом па кле не ма ши не 
ко ја је оште ти ла зи до ве и кров, да би усле ди ла ре вол вер ска паљ бу на дво ји цу 
жан дар ма у ста ни ци. У на па ду је уче ство ва ло 15 уста ша, од ко јих је 10 до шло 
из Ита ли је. Др жав не вла сти су ре а го ва ле му ње ви то, по слав ши до дат не жан дар-
ме риј ске и вој не сна ге у Ли ку. Глав не ко ло во ђе ак ци је су на вре ме уте кле – Ан-
дри ја Ар ту ко вић, Мар ко До шен и Ни ко ла Оре шко вић су се скло ни ли у Ита ли ју. 
Ипак, са мо не ко ли ко да на по сле по бу не, жан дар ме риј ске па тро ле су ус пе ле да 
ухва те не ке од пре о ста лих ко ло во ђа ак ци је – Сти пе Де ви чић је уби јен у се лу Ја-
дов ну, док је Ју ре Ру ка ви на ухап шен.

Вла сти су по ку ша ва ле да се на ви ше на чи на об ра чу на ју са уста ша ма и 
ко ми та ма, али и свим они ма за ко је је сум ња но да су на би ло ко ји на чин по др-
жа ва ли ове по кре те. Пред Др жав ним су дом за за шти ту др жа ве сме њи ва ле су се 
број не уста шке гру пе, на ро чи то од 1932. го ди не, ка да је ре жи му, услед уче ста лих 
те ро ри стич ких ак ци ја, по ста ло ја сно да мно го ве ћу опа сност по др жа ву и ње ну 
без бед ност пред ста вља уста шка а не ко му ни стич ка ак ци ја. Суд се на про це си ма 
уста ша ма по зи вао на Про пи се о уста шкој ди сци пли ни, ис ти чу ћи да је у њи ма ја-
сно на гла ше но да је циљ овог удру же ња „ре во лу ци о нар на бор ба за осло бо ђе ње 
хр ват ског на ро да ис под ту ђин ског роп ства и за ус по ста вља ње са мо стал не и не-
за ви сне хр ват ске др жа ве“, као и да се на ве де ни ци ље ви мо ра ју оства ри ти свим 
сред стви ма – да кле и оруж јем. Из ри ца не ка зне су би ле дра кон ске – у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва уста ше су до би ја ле пре ко 10 го ди на ро би је. На смрт не ка зне осу-
ђе ни су Ан те Па ве лић, Гу став Пер чец и Зво ни мир По спи шил у од су ству, Мар ко 
Хра ни ло вић, Ма ти ја Сол дин, Иван Ро сић, Ми јо Ба бић Фра њо Зрињ ски, Пе тар 
Ореб, Јо сип Бе го вић, али и Ју рај Ру ка ви на ко га је краљ по ми ло вао. Од ма ке дон-
ских ре во лу ци о на ра ве ша ње је до су ђе но За ха ри ју Ја на ки је ви ћу за по ку шај ди-
вер зи је на пру гу Врањ ска Ба ња – При бој и уби ство јед ног и ра ња ва ње три ли ца 
ко ја су се да ла у по те ру за њим,68 Кон стан ти ну Вељ ко ви ћу и Асе ну Ни ко ло ву 
(у од су ству) за по ку шај атен та та у Ни шу на Бан ску па ла ту или же ле знич ку ста-
ни цу ко ји је бла го вре ме но осу је ћен,69 Рај ку Ран ђе ло ви ћу за по ку шај ди вер зи је 
на же ле знич кој ста ни ци у Ни шу,70 Љу бор чи Јо ва но ви ћу-Хри сти ћу (у бек ству), 
Ди ми три ју Гран џи ћу и Га ври лу Јо ва но ви ћу за те ро ри стич ке ак ци је у Бе о гра ду 
ма ја, од но сно сеп тем бра 1932. 

Уста ше су од у век сма тра ле кра ља Алек сан дра сво јом глав ном ме том, а 
у сво јим гла си ли ма отво ре но су пи са ле о пла но ви ма и на ме ра ма да га уби ју. Ка-
ко је фран цу ска штам па још по ло ви ном го ди не по че ла об ја вљи ва ти да се по се та 
кра ља Алек сан дра пла ни ра за ок то бар би ло је до вољ но вре ме на да се атен тат 
па жљи во при пре ми и ис пла ни ра. Уста шко вођ ство је за но ви по ку шај атен та та 
на кра ља овај пут иза бра ло већ пре ка ље не уста ше – Ке ри на (Ге ор ги је ва), По спи-
шпи ла, Кра ља и Ра ји ћа.71 Вла де та Ми ли ће вић је и овај пут до био ин фор ма ци је 

68 AJ, 135-66-31/31.
69 AJ, 135-63-19/31.
70 AJ, 135-82-46/32.
71 AJ, 38 (Цен трал ни прес би ро)-103-240.
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да ће уста ше по ку ша ти да уби ју кра ља у мар сеј ској лу ци, па је Алек сан дру пред-
ла га но да се не ис кр ца ва, већ да оста не на бро ду или да уме сто у Мар сеј упло ви 
у Ту лон. Краљ је све пред ло ге од ба цио, ис та кав ши да је пре ка сно да се план ме-
ња. На пу стио је „Дубровник“ и чам цем се упу тио пре ма оба ли. Са фран цу ским 
ми ни стром спољ них по сло ва Бар ту ом ушао је у отво ре ни ауто и тек што су се 
упу ти ли пре ма пре фек ту ри, ко ли ма је при шао Вла до Ге ор ги јев и убио кра ља, а 
смрт но ра нио Бар туа.72 Иако је уби ство иза зва ло за пре па шће ње ка ко у до ма ћој, 
та ко и у ме ђу на род ној јав но сти, до пла ни ра не ре во лу ци је у Кра ље ви ни Ју го сла-
ви ји ни је до шло. 

По сле ди це Мар сеј ског атен та та

Мар сеј ски зло чин је иза звао за пре па шће ње и у зе мљи и у ино стран ству. 
Стра на штам па је упо ре ђи ва ла атен тат са уби ством Фран ца Фер ди нан да у Са ра-
је ву 1914. го ди не, стра ху ју ћи од из би ја ња но вог ра та ши рих раз ме ра. У пр вим 
тре ну ци ма Ју го сло ве ни, ка ко је из ве шта вао Хен дер сон, ни су зна ли ко ме да при-
пи шу од го вор ност за кра ље ву смрт: „не до пу стљи вој не мар но сти фран цу ских 
вла сти, хр ват ским те ро ри сти ма, Ма ђар ској или Ита ли ји“.73 Иако је би ло ја сно да 
су Ита ли ја и Ма ђар ска по мо гле, а и омо гу ћи ле, атен тат на кра ља, ју го сло вен ска 
вла да је под не ла Ме мо ран дум Дру штву на ро да у ко ме је оп ту жи ла са мо Ма ђар-
ску, бу ду ћи да је бри тан ски ми ни стар Џон Сај мон ја сно ста вио до зна ња ју го-
сло вен ском по сла ни ку у Лон до ну Ђор ђу Ђу ри ћу „да ње го ва зе мља не ће по мо ћи 
Ју го сла ви ју, ако због ње ног зах те ва да се оп ту жи Ита ли ја Му со ли ни пре ду зме 
рат не опе ра ци је“.74 Ка ко се Ју го сла ви ја по сле смр ти кра ља Алек сан дра окре ну ла 
Ве ли кој Бри та ни ји, оче ку ју ћи од ње по моћ и за шти ту, ни је би ло дру ге не го да 
Кра ље ви на, не до вољ но ја ка да се из ло жи ита ли јан ској рат ној опа сно сти, ова кав 
„са вет“ за пад них си ла, пред во ђе них Бри та ни јом, при хва ти. 

По сле по ги би је кра ља Алек сан дра, пред сед ник Ми ни стар ског са ве та 
Ни ко ла Узу но вић ре кон стру и сао је вла ду. У но вој вла ди је од са мог по чет ка раз-
ви је на бор ба из ме ђу две стру је – јед не ко ја је би ла не по пу стљи ва у зах те ви ма 
да се на ста ви ста рим пу тем (Узу но вић, Мак си мо вић, Ср шкић), и дру ге ко ја је 
би ла за по ли ти ку ла га не нор ма ли за ци је и ком про ми са са по ли тич ким пр ва ци ма 
бив ших стра на ка. Глав ни пред став ник те, на из глед, не што ли бе рал ни је стру је 
био је ми ни стар спољ них по сло ва Бо го љуб Јев тић, ко ји ће, уз по др шку кне за Па-
вла Ка ра ђор ђе ви ћа, де цем бра 1934. иза зва ти кри зу Узу но ви ће ве вла де и до бит 
ман дат за са став но ве.75 Ка да је Јев тић до био ман дат за са став вла де, зна ло се да 
је вла да из бор на, од но сно да тре ба да во ди зе мљу до из бо ра ка да ће се ви де ти 
шта да ље. Јев тић је по ку шао да при во ли по ли тич ке пр ва ке бив ших стра на ка на 

72 B. Kri zman, n. d., 158–159. 
73 Go di šnji iz ve štaj Hen der so na za 1934, Ž. Avra mov ski, n. d., t. II, 226. 
74 Б. Гли го ри је вић, Краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић у европ ској по ли ти ци, т. 3, Бе о град 

2002, 327. Ви ше о жал би Ју го сла ви је Дру штву на ро да и ње ном ис хо ду: Ме мо ран дум ју го-
сло вен ске вла де је ју че по под не пре дат Дру штву на ро да, По ли ти ка, 29. но вем бар 1934.

75 T. Stoj kov, Opo zi ci ja..., 278–279.
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ула зак у вла ду, па су раз го во ри во ђе ни са Ацом Ста но је ви ћем, Ан то ном Ко ро-
шцем и Мех ме дом Спа хом. Но ви пред сед ник Ми ни стар ског са ве та на ја вљи вао 
је опо зи ци ји пар ла мен тар не из бо ре, као и ре ла тив ну ли бе ра ли за ци ју стра нач-
ког и по ли тич ког жи во та у Кра ље ви ни. До не сла га ња је до шло око рас по де ле 
ми ни стар ских ме ста у но вој вла ди, бу ду ћи да су ра ди ка ли ин си сти ра ли да им 
се до де ли ме сто ми ни стра уну тра шњих по сло ва, па су ови опо зи ци о ни пр ва ци 
од би ли Јев ти ће ва по ну де.76 Т. Стој ков на во ди да ни сам Бо го љуб Јев тић ни је био 
пре те ра но за ин те ре со ван за успе шно укљу чи ва ње пред став ни ка за бра ње них по-
ли тич ких пар ти ја у но ву вла ду. Та ко су у но ву, из бор ну вла ду углав ном ушле 
ма ње по зна те лич но сти, а од опо зи ци о них пр ва ка је ди но Ми лан Сто ја ди но вић, 
као еко ном ски струч њак ко ме је по ве ре но ми ни стар ство фи нан си ја и за чи ји се 
ула зак у вла ду за ло жио лич но кнез Па вле.77

То ком ја ну а ра и фе бру а ра Јев ти ће ва вла да је пред у зи ма ла ме ре ко је су би-
ле део пред из бор не кам па ње и ишле за ти ме да се по пра ви со ци јал ни и еко ном ски 
по ло жај ста нов ни штва и да се при вид ним по ли тич ким по пу шта њем, пре све га 
осло ба ђа њем Ма че ка из за тво ра,78 по ку ша по вра ти ти не што од на кло но сти по да-
ни ка. На ме сни штво је скуп шти ну иза бра ну у но вем бру 1931. рас пу сти ло ука зом 
од 7. фе бру а ра и рас пи са ло но ве из бо ре за 5. мај. Пре ма из ја ви кне за Па вла да тој 
аген ци ји Асо ши је тед прес 21. фе бру а ра из гле да ло је да је На ме сни штво спрем но 
да на пра ви за о крет у прав цу ли бе ра ли за ци је по ли тич ког жи во та и да ће из бо ри 
про те ћи у ре ла тив но сло бод ној ат мос фе ри. Кнез Па вле је ис та као да „упра вља-
ње зе мљом не за ви си ви ше од во ље или ка при са дво ји це или тро ји це љу ди“, те 
да је уве рен „да ће сви има ти под јед на ку при ли ку да уче ству ју у по сла нич ким 
из бо ри ма“ јер у „јед ној зе мљи ко ја је са ста вље на од то ли ко ра зно род них еле ме-
на та као што је Ју го сла ви ја мо ра мо има ти под јед на ко пра во у во ђе њу др жав них 
по сло ва ако се же ли да зе мља оста не сло жна и ује ди ње на“. 

На из бо ре су ишло са мо ди фи ко ва ним из бор ним за ко ном из 1933. го ди не 
ко јим је про пи са но да ли ста мо ра би ти по др жа на у нај ма ње по ло ви ни ад ми ни-
стра тив них сре зо ва Кра ље ви не са 30 пот пи са, уме сто 60, ка ко је пред ви ђао за-
кон из 1931. го ди не. Де ли мич но је мо ди фи ко ван и на чин рас по де ле по сла нич ких 
ман да та. По ра ни јем за ко ну зе маљ ска ли ста ко ја би осво ји ла ре ла тив ну ве ћи ну 
гла со ва ауто мат ски је до би ја ла 2/3 по сла нич ких ме ста у пар ла мен ту, док су из-
ме не из 1933. пред ви ђа ле да нај ја чој пар ти ји при пад не 3/5 ман да та. Омо гу ће но 
је и да се сва ко мо же кан ди до ва ти у три из бор не је ди ни це, док је за кон из 1931. 
омо гу ћа вао кан ди до ва ње у са мо јед ној је ди ни ци. Но си лац вла ди не ли сте био 
је Бо го љуб Јев тић ко ји се, иако је и да ље био члан ЈНС, дис тан ци рао од сво је 
ком про ми то ва не стран ке и на из бо ре иза шао као но си лац вла ди не, а не стра нач-

76 Isto, 279.
77 У Јев ти ће ву вла ду су, осим ње га, од ми ни ста ра из по след њег Узу но ви ће вог ка би не та у 

вла ду ушли је ди но Пе тар Жив ко вић и Дра гу тин Ко јић. Сви оста ли су би ли „но ви љу ди“ 
од ко јих ни је дан ни је био члан ше сто ја ну ар ских вла да, осим А. Ха сан бе го ви ћа. Од Хр-
ва та у вла ду су узе ли уче шће М. Вр ба нић, М. Ко жуљ и Љ. Ауер; T. Stoj kov, Opo zi ci ja…, 
279–280.

78 Ви де ти: Г др. Вла ди ми ру Ма че ку опро ште на је ка зна, По ли ти ка, 23. де цем бар 1934; Др 
Влат ко Ма чек у сло бо ди, По ли ти ка, 24. де цем бар 1934.
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ке, зе маљ ске из бор не ли сте.79 Ује ди ње на опо зи ци ја, де мо кра ти, зе мљо рад ни ци, 
пред став ни ци СДК и ЈМО, ис та кли су сво ју зе маљ ску ли сту чи ји је но си лац био 
во ђа ХСС-а Влат ко Ма чек. Из бо ре су бој ко то ва ли ра ди ка ли и СЛС. Вођ ство Ју-
го сло вен ске на ци о нал не стран ке се из ве сно вре ме ко ле ба ло да ли да на из бо ри-
ма ис ту пи са мо стал но са сво јом ли стом или да се при кљу чи вла ди ној ли сти. На 
кра ју је од лу че но да се чла но ви ЈНС-а кан ди ду ју на оној ли сти ко ја „га ран ту је 
на род но и др жав но је дин ство“.80 Иако се пра ва бор ба на из бо ри ма во ди ла из ме ђу 
Јев ти ћа и Ма че ка, по ред вла ди не и опо зи ци о не ли сте, кан ди да ци је су ус пе ли да 
пре да ју и Бо жа Мак си мо вић, Ди ми три је Љо тић, бив ши ми ни стар прав де, ис пред 
по кре та „Збор“, и Све ти слав Хо ђе ра чи ја је ли ста на кра ју од ба че на. Са ку пља ње 
пот пи са за Мак си мо ви ће ву кан ди да ту ру омо гу ћио је и сам Ма чек. Так ти ка во ђе 
ХСС-а би ла је ја сна. Тре ба ло је на све на чи не од ву ћи гла со ве Јев ти ће вој ли сти, 
па је Ма чек, из ла зе ћи у су срет Мак си мо ви ће вој мол би да му се по мог не са пот-
пи си ма, на ло жио сво јим при ста ли ца ма да за Мак си мо ви ће ве пред ла га че „узму 
нај по у зда ни је љу де и рас ту ма че им до бро о че му се ра ди, тј. да ни по што не оба-
ве зу ју пред ла га че да би мо ра ли за ње го ву ли сту и гла со ва ти“.81

„И ра ни је су из бор не бор бе би ле жи вах не и огор че не, али ова је би ла љу-
та и лу дач ка. Упо тре бље на су сва сред ства и са јед не и са дру ге стра не“, при ме-
тио је у сво јим Успо ме на ма Дра го љуб Јо ва но вић.82 Вла сти ни су би ра ле сред ства 
да дис кре ди ту ју кан ди да те Ује ди ње не опо зи ци је. Са ма чи ње ни ца да је Влат ко 
Ма чек по стао но си лац ли сте оста вља ла је до вољ но про сто ра ма ни пу ла ци ја ма. 
Штам па га је из јед на ча ва ла са Пер че цом и Сар ко ти ћем, то јест са они ма ко ји 
су ор га ни зо ва ли уби ство кра ља Алек сан дра. Кам па њом је тре ба ло „по ка за ти“ 
на ро ду да се гла са за до бро или зло, за др жа ву или про тив ње, па су вла ди ни 
пла ка ти по зи ва ли гра ђа не да се опре де ле за „Бе ли двор или за Јан ка пу сту“. На-
су прот Ма че ка, „ша ре ног мач ка“, ста јао је Јев тић, ко ме је по кој ни краљ у ама нет 
оста вио да „чу ва на род и др жа ву“, да „по мог не ту жно и си ро то“ и да „по диг не 
мла дог кра ља, на шу узда ни цу“. Ње му су при пи си ва не, ка ко при ме ћу је Д. Јо ва но-
вић, вр ли не шу ма диј ских се ља ка – „ку раж, искре ност, скром ност, пре га ла штво 
и вер ност при ја те љи ма“. Це ло куп на опо зи ци ја је, све до чи Ми лан Сто ја ди но вић, 
би ла озна че на као „ан ти др жав ни еле мент“, а та кав став је још ви ше био на гла-
шен чу ве ним го во ром ми ни стра по љо при вре де Дра гу ти на Јан ко ви ћа у Ско пљу 
ко ји је по звао гра ђа не да гла са ју за „Опле нац или Јан ка Пу сту“, пред ста вља ју ћи 
та ко опо зи ци о на ре не са мо као не при ја те ље др жа ве и ди на сти је, већ и као са ве-
зни ке уста ша, од но сно кра ље у би ца.83 

Ни опо зи ци ја ни је би ра ла ре чи у из бор ној кам па њи, па је це ло куп на из-
бор на ре то ри ка, и вла де и опо зи ци је, от кри ва ла не до ста так по ли тич ке кул ту ре. 
Та ко је у јед ном лет ку Де мо крат ске стран ке пред сед ник вла де Бо го љуб Јев тић 
на зи ван „нај од го вор ни јим за мар сеј ску тра ге ди ју“, Дра гу тин Ко јић „де фра у дан-

79 Ви де ти: T. Stoj kov, Opo zi ci ja..., 291.
80 Глав ни од бор Ј. Н. С. од лу чио да стран ка не из ла зи на из бо ре, По ли ти ка, 16. фе бру ар 

1935.
81 AJ-83-1-2. 
82 Д. Јо ва но вић, н. д., т. 3, 118.
83 M. Sto ja di no vić, n. d., 314–315.
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том“, Ве ља По по вић „ла жним бан кро том“, Ди ми три је Ву јић „под ми тљив цем“, 
Ко ста Ку ма ну ди „по ли тич ким су бо та ром“, а Дра гу тин Јан ко вић „кри во клет ни-
ком“. Ле так зе мљо рад ни ка је пак по зи вао на род да 5. ма ја „ски да бре ме и са ма-
ре, га зи ска кав це, гу се ни це и гу ба ре“.84 

Ат мос фе ра у зе мљи пред пе то мај ске из бо ре би ла је ве о ма на пе та, па је 
ми ни стар уну тра шњих по сло ва, стра ху ју ћи од не ми ра уочи и на дан из бо ра, из-
дао де таљ но упут ство о обез бе ђи ва њу „ре да и ми ра“. Раз ло га за за бри ну тост и 
вла сти и опо зи ци је би ло је на пре тек. Из бор на кам па ња је по ла ри зо ва ла ста нов-
ни ке, де ле ћи их на оне ко ји су за др жа ву и на др жав не не при ја те ље, па је у мно-
гим сре зо ви ма Кра ље ви не си ту а ци ја би ла на е лек три са на. На о ру жа ни су би ле и 
при ста ли це вла сти и при ста ли це опо зи ци је, та ко да је опа сност од су ко ба би ла 
ве ли ка.85 Из бор ни те рор је био обо стран, па су се у Сав ској и При мор ској ба но-
ви ни на уда ру на шли пред став ни ци ЈНС, ју го сло вен ске ор га ни за ци је и дру штва, 
чи нов ни ци ода ни ре жи му.86 

Од зив на из бо ри ма био је из у зет но ве ли ки. Гла са ло је 73,6 % упи са них 
би ра ча. Јев ти ће вој ли сти су, за хва љу ју ћи из бор ном си сте му, при па ла 303 по сла-
нич ка ман да та, а Удру же ној опо зи ци ји све га 67. Упех опо зи ци је на из бо ри ма је у 
ства ри био успех ХСС-а и Ма че ка, бу ду ћи да је нај ви ше гла со ва осво је но у Сав ској 
и При мор ској ба но ви ни. Да су се ман да ти до де љи ва ли по чи сто про пор ци о нал-
ном си сте му Јев тић би у Скуп шти ни био за сту пљен са 223 ман да та, а Ма чек са 
123.87 Опо зи ци ја је оп ту жи ла власт за гру бо фал си фи ко ва ње из бор них ре зул та та, 
а пред став ни ци све три опо зи ци о не ли сте де мон стра тив но су на пу сти ли Глав ни 
би рач ки од бор, а за тим кра јем ма ја до не ли од лу ку о бој ко ту Скуп шти не.88

Из бо ри су не дво сми сле но по ка за ли пот пун слом по ли ти ке ина у гу ри са-
не ше сто ја ну ар ским Ма ни фе стом и на ста вље не по сле по ги би је кра ља Алек сан-
дра. Би ло је ја сно да ре жим ви ше не ужи ва ни ка кво по ве ре ње у ма са ма, те да су 
нео п ход не хит не по ли тич ке про ме не и де мо кра ти за ци ја, бу ду ћи да се хр ват ски 
кра је ви го то во пле би сци тар но из ја сни ли про тив на чи на упра вља ња зе мљом. У 
та квој си ту а ци ји, Јев тић је ус пео да се одр жи на вла сти до кра ја ју на ка да је но-
ву вла ду, од пред став ни ка по ли тич ких гру па ко је, осим ЈМО, ни су уче ство ва ле 
на из бо ри ма, са ста вио Ми лан Сто ја ди но вић.89

По ли тич ки си стем ко ји је за ми слио краљ Алек сан дар ни је ус пео да над-
жи ви сво га твор ца. И шест го ди на од за во ђе ња дик та ту ре, Кра ље ви на се на ла зи ла 
у јед на ко те шкој, ако не и те жој, по ли тич кој кри зи не го пре 6. ја ну а ра. Се па ра ти-
стич ки по кре ти су бу ја ли, хр ват ске ма се су по че ле да се окре ћу не са мо про тив 
ре жи ма не го и про тив др жа ве, ју го сло вен ство је би ло омр зну то, а стран ка ко ја 
је тре ба ло да „кр чи но ве пу те ве“ уру ши ла се са ма од се бе. У име ма ло лет ног кра-
ља Пе тра вла да ло је не ја ко На ме сни штво, ко ме је оста ло да се су о чи са те шким 
уну тра шњим и спољ но по ли тич ким про бле ми ма.

84 Д. Јо ва но вић, н. д., т. 3, 121–122.
85 О. Ма сти ло вић, Из бо ри 1935, Ка лен дар Спо ме ни ца Срп ско се ло, Бе о град 1941, 218.
86 Љ. Ди мић, Kултурна по ли ти ка..., т. 1, 332.
87 Ста ти сти ка из бо ра на род них по сла ни ка за На род ну скуп шти ну Кра ље ви не Ју го сла ви је 

из вр ше них 5. ма ја 1935, Бе о град 1938, XIX.
88 T. Stoj kov, Opo zi ci ja..., 313–315.
89 Isto, 317–319.
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Iva na Do bri vo je vić

KING DOM OF YUGO SLA VIA DU RING THE RE GI ME 
OF KING ALE XAN DER

Sum mary

Po li ti cal system ma ster min ded by King Ale xan der did not outli ve its ma ker. Six 
years af ter the im po si tion of dic ta tor ship, the King dom was un der go ing equ ally harsh, if 
not har sher, po li ti cal cri sis. Se pa ra tism was blos so ming; Cro a tian po pu lar mo ve ment was 
tur ning not only aga inst the re gi me, but aga inst the sta te as well. Yugo sla vism be ca me a 
ha ted con cept, and the party which was sup po sed to ‘ma ke new ro ads’ col lap sed on its 
own. As un de ra ge King Pe ter, in he ri ted the thro ne, the sta te was go ver ned by a we ak Re-
gency, de sti ned to fa ce dif fi  cult in ner and fo re ign com pli ca ti ons to co me.
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НИ КО ЛА ЖУ ТИЋ, на уч ни са вет ник
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју                     UDK 322:272(497.1)''1918/1941''
Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11                                     329.12(497.1)''1918/1941''

ЛИ БЕ РА ЛИ ЗАМ И РИ МО КА ТО ЛИ ЦИ ЗАМ 
У КРА ЉЕ ВИ НИ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ 1918–1941 *

АПСТРАКТ: Иде о ло шко-по ли тич ка иден ти фи ка ци ја ли бе ра ли зма и кле ри-
ка ли зма у до број мје ри је ис пу ште на из исто ри о граф ских раз ми шља ња, не 
са мо за раз до бље Кра ље ви не Ју го сла ви је већ и за епо ху исто ри је ју жно сла-
вен ских на ро да у 19. ви је ку. Због раз ли чи тих по ли ти ко ло шких, со ци о ло шких 
и исто ри о граф ских ту ма че ња пој ма иде о ло ги је и пој ма ли бе ра ли зма, еви-
дент на је и за по ста вље ност иде о ло ги је гло бал ног ли бе ра ли зма у ис тра жи-
ва њи ма на уч ни ка ху ма ни стич ких на у ка.

Исто ри ча ри су ри јет ко тре ти ра ли ли бе ра ли зам у сми слу иде о ло шке ин-
тер на ци о на ле ко ја је ка на ли са ла, а и да нас ка на ли ше, идеј на кре та ња у по ли ти ци, 
при вре ди, вје ри, кул ту ри, спор ту и дру гим дру штве ним обла сти ма. Иде о ло шке 
кон фрон та ци је или пи та ња иде о ло шке по за ди не по ли тич ких, кул тур них и при-
вред них ма ни фе ста ци ја сто је и да нас у знат ној мје ри на мар ги на ма исто риј ске 
на у ке. За гре бач ка исто ри чар ка Мир ја на Грос је тек при је не ко ли ко де це ни ја по-
ста ви ла те зе за бу ду ћи ис тра жи вач ки про је кат „Ли бе ра ли зам и кле ри ка ли зам у 
хр ват ској по ви је сти XIX и по чет ка XX ви је ка“. Фе дор Ни кић, прав ни пи сац и 
иде о лог ли бе ра ли зма, ре ла ци ју ли бе ра ли зам – пра во слав ни кле ри ка ли зам из у ча-
вао је у ви ше ра до ва у окви ру вој во ђан ског исто риј ског ми љеа пре ко лич но сти 
Ву ка Ка ра џи ћа, Гер ма на Ан ђе ли ћа, ли бе ра ла Све то за ра Ми ле ти ћа и дру гих.

Ис тра жи ва ња се и у нај но ви јем вре ме ну за до во ља ва ју са гле да ва њем 
исто ри ја та „ли бе рал не ми сли“ на ју жно сла вен ском про сто ру кроз 18, 19. и 20. 
ви јек. Та ко су за слу гом ли бе рал не фон да ци је „Фри дрих На у ман“ об ја вље не дви-
је књи ге о раз во ју ли бе рал не ми сли у Ср би ји и Хр ват ској.1 Ре дак то ри и ауто ри 
књи га, ме ђу тим, за до во љи ли су се ти ме да у би о граф ском при ка зи ва њу ис так ну-
тих ли бе ра ла Ср ба и Хр ва та про мак ну уло гу и ути цај ли бе рал не ми сли на њих 

* Рад је део про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (Не)успе шна ин те гра ци ја – (не)до-
вр ше на мо дер ни за ци ја: Ме ђу на род ни по ло жај и уну тра шњи раз вој Ср би је и Ју го сла ви-
је 1921–1991 (бр. 147039) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је.

1 Li be ral na mi sao u Hr vat skoj – pri lo zi isto ri ji li be ra li zma od kra ja XVI II do sre di ne XX vi je ka, 
Za greb 2000; Li be ral na mi sao u Sr bi ji, Be o grad 2002.
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без ши рег раз ма тра ња дру штве ног, др жав ног, по ли тич ког и кул тур ног жи во та 
бал кан ских про сто ра. Ме ђу тим, иде о ло шко су че ља ва ње ли бе ра ли зма и ри мо ка-
то ли ци зма кроз исто риј ску вер ти ка лу 19. и 20. ви је ка те мељ ни је су об ра ди ли 
исто ри ча ри, по ли ти ко ло зи, прав ни ци и со ци о ло зи из Ре пу бли ке Хр ват ске и ино-
стран ства у дво том ном збор ни ку Ли бе ра ли зам и ка то ли ци зам у Хр ват ској (За-
греб 1998. и 1999). Овим ра до ви ма ауто ри из Ре пу бли ке Хр ват ске на пра ви ли су 
озбиљ ни ји ис ко рак у прав цу нео п ход ног ис тра жи ва ња исто ри је иде ја, од но сно 
исто ри је ин тер на ци о нал них иде о ло ги ја. 

У Ре пу бли ци Ср би ји ипак има на зна ка да ће се умно жи ти исто ри о граф-
ски ис тра жи вач ки про јек ти ве за ни за исто ри ју срп ског и ју го сла вен ског ли бе ра-
ли зма. Сви је тли при мјер пред ста вља ју ис тра жи ва ња Бран ка Бе шли на о ли бе ра-
ли зму и ли бе рал ним иде ја ма код срп ског на ро да у 19. ви је ку, пре ци зни је од 1848. 
до 1880. го ди не („епо ха пу ног успо на и раз во ја ли бе ра ли зма у Ср би ји“). Бе шлин 
ту ма чи ли бе ра ли зам као иде о ло ги ју, али и као по ли тич ку тра ди ци ју (по ли тич ку 
прак су), дру штве ну ми сао и оп шту фи ло зоф ску те о ри ју. Он ис ти че те шко ће у 
са мом пре ци зи ра њу де фи ни ци је ли бе ра ли зма, јер се „те о ре ти ча ри спо ре око ја-
сног од ре ђе ња ли бе ра ли зма, а ме ђу исто ри ча ри ма не ма са гла сно сти у по гле ду 
хро но ло шких окви ра у ко ји би га смје сти ли. Ту ма че ња су то ли ко раз ли чи та да 
иза зи ва ју ду бо ку не до у ми цу. Не ки ауто ри сма тра ју да је бо ље из вр ши ти ти по ло-
ги ју раз ли чи тих об ли ка ли бе ра ли зма не го да ти про сту де фи ни ци ју.“2

С дру ге стра не, иде о ло шко-по ли тич ко су че ља ва ње ли бе ра ли зма и ри-
мо ка то ли ци зма, ко је је че сто по при ма ло од ли ке бо јов ног кон фрон ти ра ња, ни су 
у до вољ ној мје ри об ра ди ли исто ри ча ри, ни ти је по ста вља но као као ис тра жи-
вач ка те ма срп ских ин сти ту ци ја (ин сти ту та и фа кул те та). Рад о ли бе ра ли зму и 
ри мо ка то ли ци зму у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји пред ста вља по ку шај син те тич ког 
са гле да ва ња исто ри о граф ски за не ма ре ног ис тра жи ва ња исто ри је иде ја, исто ри-
је ин тер на ци о нал них иде о ло ги ја. Пред ста вље но је ре ал но исто риј ско ис по ља-
ва ње, од но сно дје ло ва ње до ми нант них иде о ло ги ја у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
– гра ђан ског ли бе ра ли зма и ри мо ка то ли ци зма – на кон крет ном исто риј ском тлу 
Кра ље ви не Ју го сла ви је у по ли тич кој, вјер ској и кул тур ној сфе ри дру штве ног и 
др жав ног жи во та.

Срп ски и ју го сла вен ски ли бе ра ли зам 
и ан ти кле ри ка ли зам у Кра ље ви ни СХС

Срп ски по ли тич ки и др жав ни фак то ри по сте пе но су то ком 19. и по чет-
ком 20. ви је ка при хва та ли иде је бур жо а ске иде о ло ги је гра ђан ских ре во лу ци ја 
– ли бе ра ли зам, као нај е фи ка сни је сред ство оства ре ња вла сти тог сна о де фи ни-
тив ном осло бо ђе њу и ује ди ње њу свих срп ских зе ма ља. У Кра ље ви ни Ср би ји су 
на ста ле ор га ни за ци је, као што су На род на од бра на, Чет ни ци, Со ко ли, Цр ве ни 
крст – „уста но ва чо вје чан ска“, Ко ло срп ских се ста ра и дру ге, ко је су има ле пр-
вен стве ни циљ да спро во де срп ску на ци о нал но-осло бо ди лач ку ак ци ју, „ху ма ни-
тар ну ми си ју“, а све то у име све срп ског осло бо ђе ња и ује ди ње ња, као и због 

2 B. Be šlin, Evrop ski uti ca ji na srp ski li be ra li zam u XIX ve ku, No vi Sad 2005, 5–6.
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про до ра и ши ре ња гра ђан ских иде ја на бал кан ско тле. Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца ство ре на је срп ским вој нич ким по бје да ма, али уз пре суд ну по моћ 
и ар би три ра ње за пад них ли бе рал них са ве зни ка, на осно ву прин ци па ко ји су про-
гла ше ни за ко на чан циљ Пр вог свјет ског ра та: сло бо да, де мо кра ци ја, со ци јал-
на прав да, на род но са мо о пре дје ље ње и са мо о дре ђе ње („те мељ ни де мо крат ски 
прин ци пи“). Та кви „те мељ ни де мо крат ски прин ци пи“ слу жи ли су по бјед ни ци-
ма да по сло бод ној во љи рас ко ма да ју по ра же на цар ства и да, при том, за до би ју 
пот пун ле ги ти ми тет. 

Ју го сла вен ско ује ди ње ње 1918. ма ње је би ло плод ре во лу ци о нар ног на-
ци о нал ног по кре та, а ви ше ре зул тат ме ђу на род них по ли тич ких кал ку ла ци ја и 
ме ђу на род ног др жав но прав ног про јек та за пад но е вроп ских ли бе ра ла. Ово ује ди-
ње ње би ло је при мар но у европ ским иде о ло шко-по ли тич ким про јек ти ма по бјед-
нич ке ли бе рал не ели те. Ис ти че мо иде о ло шку осно ву ју го сла вен ског ује ди ње ња, 
од но сно сна ге иде о ло ги је гра ђан ског ли бе ра ли зма и њи хов пре су дан ути цај на 
ства ра ње иде је о ју го сла вен ском ује ди ње њу. Но ви ли бе рал ни европ ски гра ђан ски 
по ре дак, ко ји је на стао на те ме љи ма по бје де зе ма ља ли бе рал не де мо кра ци је у Пр-
вом свјет ском ра ту, на ла гао је оства ре ње ју го сла вен ског ује ди ње ња и ства ра ње 
Ју го сла ви је.3 Чин ју го сла вен ског ује ди ње ња, ко је је на ста ло као по сље ди ца по-
вољ ног рат ног рас пле та, имао је и еле мен те бур жо а ско-де мо крат ске ре во лу ци је. 
Ка пи ту ла ци ја Аустро-Угар ске озна чи ла је не са мо крах др жав ног ме ха ни зма већ 
и по лу фе у дал не иде о ло ги је све ћен ства и плем ства, пред гра ђан ским ли бе ра ли-
змом „за пад них де мо кра ти ја“. По бје да Фран цу ске и са ве зни ка омо гу ћи ла је да 
ју го сла вен ски ли бе ра ли за у зму ис так ну те по зи ци је у др жав ном вр ху Кра љев ства 
СХС. Цен тра ле европ ског гра ђан ског ли бе ра ли зма – Фран цу ска и Ве ли ка Бри-
та ни ја – уса ђи ва ће иде је де мо кра ти зма на тлу не ка да шњег це за ро па пи стич ког 
Хаб збур шког цар ства.

Сло вен ски и хр ват ски ли бе ра ли – ин те грал ни Ју го сла ве ни, са „пре чан-
ским“ Ср би ма, при о ну ли су уз Ср би ју и Цр ну Го ру и за јед но спро ве ли ју го сла вен-
ско ује ди ње ње. Њи ма је од го ва рао ли бе рал ни иде о ло шки курс Кра ље ви не Ср би је. 
Та ко је хр ват ски ли бе рал, пра ваш „ми ли но вац“ др Ан те Па ве лић-ста ри ји, у из ја-
ви из де цем бра 1918, оци је нио Ср би ју као „сло бод њач ко-устав ну“ др жа ву ко ја 
је сво је по зи тив не ли бе рал не од ред бе про ши ри ла и на за пад не ри мо ка то лич ке 
по кра ји не. Ин тен ци ја ја ча ња ин те гра ци о них про це са у Кра ље ви ни СХС осје ти-
ла се већ од пр вих да на ства ра ња но ве др жа ве, због оне мо гу ћа ва ња евен ту ал не 
ре ста у ра ци је бив шег хаб збур шког ре жи ма. Сло ве нач ки ли бе ра ли – Ју го сла ве ни, 
по ве за ни са Со ко ли ма, при пад ни ци ма бив ше Хр ват ско-срп ске ко а ли ци је и пред-
рат ном ре во лу ци о нар ном „пре чан ском“ омла ди ном, би ли су глав ни но си о ци 
ин те грал не ју го сла вен ске на ци о нал не кон цеп ци је у Кра ље ви ни СХС. Уни тар ни 
гра ђан ски ли бе ра ли стал но су ис ти ца ли да су ја ки по ли тич ки раз ло зи упу ћи ва ли 
Ср бе, Хр ва те и Сло вен це на ује ди ње ње са Ср би јом. Крв но и је зич ко је дин ство 
Ср ба и Хр ва та, „не под је љи ва из мје ша ност“ ста нов ни штва на јед ној те ри то ри ји 
и из ра же на опа сност од стра не вла да ви не, за „пре чан ске“ (аустриј ске) уни тар не 

3 N. Žu tić, Kra lje vi na Ju go sla vi ja i Va ti kan – od nos ju go slo ven ske dr ža ve i Rim ske cr kve 1918–
1935, Be o grad 1994, 1.
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ли бе ра ле (Сло вен це, Ср бе и Хр ва те) би ли су ја ки ар гу мен ти за про па ган ду чвр-
стог ује ди ње ња са Кра ље ви ном Ср би јом.4

У но вој ју го сла вен ској др жа ви гра ђан ски ли бе ра ли (фран ко фил ског иде-
о ло шког усмје ре ња) фа во ри зо ва ли су иде ју др жав ног и на ци о нал ног је дин ства. 
Са ју го сла вен ством је тре ба ло да от пад не сва ки на ци о на ли зам у ужем сми слу 
ри је чи („пле мен ски на ци о на ли зам“). Ју го сла вен ство је од уни тар них ли бе ра ла 
тре ти ра но као пут ка све сла вен ству и чо вје чан ству и као не што са вр ше но у од-
но су на „пле ме“ или на род ност. За ли бе ра ле, сла вен ство и чо вје чан ство су би ли 
исто вјет ни: „Ју го сла вен ство је крај на шег за си ће ног, оства ре ног и де фи ни тив-
ног на ци о на ли зма, а по че так на шег чо вје чан ства“.5 За ли бе ра ле по је ди нац, ин-
ди ви дуа пред ста вља ју его и зам уског раз мје ра. Пле ме, на род, ет нич ка цје ли на 
су его и зам ши рег раз мје ра. У ства ри, по њи ма по сто ји са мо јед но – то је са мо 
чо вје чан ство, чо вје чан ско дру штво. Да би се пре ва зи шли фе у дал ни пар ти ку ла-
ри зам и фе у дал не огра де, ли бе ра ли су на сту па ли са ко смо по лит ским, „оп ће чо-
вје чан ским“ иде ја ма о ује ди ње њу чо вје чан ства, али ује ди ње њу под при ма том 
иде о ло ги је гра ђан ског ли бе ра ли зма.

Ју го сла вен ски уни тар ни ли бе ра ли, ује ди ње ни у Ју го сло вен ској де мо-
крат ској стран ци 1919, сма тра ли су Ср бе, Хр ва те и Сло вен це јед ним на ро дом 
„по је зи ку, осе ћа ју и кон ти ну и те ту те ри то ри ја на ко ји ма су жи ве ли“. Де мо кра те 
(гра ђан ски ли бе ра ли) твр ди ли су да су вјер ске по дје ле и за се бан др жав но прав ни 
жи вот кроз вје ко ве по ди је ли ли сла вен ски југ у че ти ри на род но сне гру пе (Ср бе, 
Хр ва те, Сло вен це и Бу га ре) и три ре ли ги је. У ју го сла вен ству ни су ви дје ли опа-
сност за рас цеп ка не сла вен ске на ро де, по што ни је дан од њих ни је имао до вољ но 
по ли тич ке и кул тур не сна ге да пу тем вјер ског про зе ли ти зма, од но сно на ци о нал-
ног уни та ри зма, аси ми лу је дру ге под од ре ђе ним „пле мен ским“ име ном.

Про грам Де мо крат ске стран ке ис ти цао је иде ју о је дин ству на ро да и др-
жа ве и ис кљу чи вао све „пле мен ске“, вјер ске и по кра јин ске раз ли ке. Ју го сло вен-
ска де мо крат ска стран ка про гла ша ва на је стран ком свих „пле ме на“, свих вје ра 
и свих ста ле жа у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји. Она је би ла ство ре на „на уз ви ше-
ним иде а ли ма на род ног је дин ства, по ли тич ких сло бо да, гра ђан ске јед на ко сти и 
еко ном ске прав де“. Са тим иде а ли ма гра ђан ске де мо кра ци је Ју го сло вен ска де мо-
крат ска стран ка је, за јед но са оста лим ју го сла вен ским по ли тич ким стран ка ма и 
ор га ни за ци ја ма, ушла у бор бу про тив но си ла ца „пре жи вје лих“ иде о ло ги ја, пр-
вен стве но про тив Ри мо ка то лич ке цр кве (РКЦ) као и „де струк тив них“, „ру ши лач-
ких“ то та ли тар них иде о ло ги ја фа ши зма и ко му ни зма.6 У про гра му Де мо крат ске 
стран ке ис ти ца не су ли бе рал не иде је сло бо де и рав но прав но сти вје ра, тра же но 
уки да ње фе у дал них од но са од у зи ма њем ве ли ких по сје да без на кна де, обез бје ђе-
ње др жав не по мо ћи ра ни јим сит ним вла сни ци ма, док је зе мља тре ба ло да при-
пад не зе мљо рад ни ци ма. Др жа ва је мо ра ла да по ма же ор га ни зо ва ње за дру гар ства 
и зе мљо рад нич ког кре ди та, да про во ди за штит но рад нич ко за ко но дав ство (су дје-

4 N. Žu tić, Kra lje vi na Ju go sla vi ja i Va ti kan – od nos ju go slo ven ske dr ža ve i Rim ske cr kve, 5.
5 L. Po po vić, Ju go slo ven stvo i Slo ven stvo, No va Evro pa, br. 2, 11. ja nu ar 1922.
6 АЈ, Збир ка По ли тич ке пар ти је, Про глас де мо крат ског по сла нич ког клу ба од 15. ја ну а ра 

1923.
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ло ва ње рад ни ка у до би ти про из вод ње, обез бје ђе ње рад ни ка и по ро ди ца у сва кој 
не во љи и не сре ћи), да су зби ја „кла сну бор бу“, под сти че при ват ну ини ци ја ти ву 
у екс пло а та ци ји при род ног бо гат ства зе мље, уво ди про гре си ван по рез. Као ак ту-
ел на пи та ња у про гра му су ис так ну та: по рез на рат не бо га та ше, рат на на кна да 
по стра да ли ма, уки да ње мо ра то ри ју ма без по тре са и ста би ли зи ра ње ва лу те без 
дра стич них мје ра, до во ђе ње бу џе та у рав но те жу, уво ђе ње нај стро же штед ње и 
по ди за ње др жав ног кре ди та. Шко ле су мо ра ле би ти на ци о нал не са је дин стве-
ним на став ним пла ном, на ста ва бес плат на, по ха ђа ње основ не шко ле оба ве зно. 
У про гра му Де мо крат ске стран ке по себ но је ис так ну то оства ре ње фе ми ни стич-
ког про гра ма рав но прав но сти му шка ра ца и же на.

Ју го сло вен ска де мо крат ска стран ка од и гра ла је пре суд ну уло гу у до но-
ше њу ли бе рал но-де мо крат ског Ви дов дан ског уста ва 1921, ко ји је про мо ви сао 
ује ди ње ну прав ну др жа ву јед ног вла да о ца, јед не вла де и јед ног за ко но дав ног 
ти је ла. Са ку пив ши у цје ли ну „све ра зно род не и по себ не уста но ве, ко је је сво-
јом по ли ти ком раз два ја ња и тла че ња ство ри ла и по др жа ва ла Аустро-Угар ска“, 
Ви дов дан ски устав је от по чео да вр ши др жа во твор ну функ ци ју уво ђе ња ли бе-
рал них за ко на, ин сти ту ци ја и уста но ва у по ли тич ки, еко ном ски, на ци о нал ни и 
кул тур ни жи вот Кра ље ви не СХС. По ли тич ки рад Де мо крат ске стран ке био је 
стал но упу ћен на то да се су зби ју „пле мен ске крај но сти“, ели ми ни шу „опа сне“ 
иде о ло шке крај но сти „ре ак ци је с де сна“ (ри мо ка то ли ци зма, фа ши зма и ле ги ти-
ми зма плем ства) и „анар хи је с ле ва“ (ко му ни зма). Она је у пр ви план ис ти ца ла 
на ци о нал ну ју го сла вен ску ми си ју. Ми сао на род ног и др жав ног је дин ства тре ба-
ло је спро ве сти Уста вом, др жав ном ор га ни за ци јом и уста но ва ма, ка ко би ушла 
у „ду ше и ср ца сви ју Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца“.7

Иде о лог ли бе рал ног ју го сла вен ског на ци о на ли зма, Хр ват др Ју рај Де ме-
тро вић из Де мо крат ске стран ке, на сто јао је да ју го сла вен ством су зби је по ње му 
„опа сне пле мен ске крај но сти – срп ско ра ди кал ску и бло ка шку хр ват ску“: „Из ме-
ђу Сци ле Ве ли ке Ср би је и Ха риб де Ма ле Хр ват ске, Де мо крат ска стран ка је по-
ве ла др жав ни брод у лу ку уни тар не др жа ве. Ра ди кал на стран ка не за сни ва сво ју 
сна гу на из вје сној иде о ло ги ји или прин ци пу, већ је она јед на на ро чи та ор га ни за-
ци ја за вла да ње. Власт и ис ко ри шта ва ње вла сти је сми сао ра ди кал ске по ли ти ке 
и са др жај ње не пре по тен ци је у др жа ви. А сред ство да се тај циљ по стиг не јест 
Срп ство и ср бо ва ње, Ве ли ка Ср би ја као ма мац за на ив не ма се. Та ква стран ка 
раз је ди њу је на шу зе мљу и де ман ту је на шу уни та ри стич ку иде ју. Та је стран ка 
пле мен ске ори јен та ци је“.8

Да ви до ви ће во кри ло Де мо крат ске стран ке по че ло је, по сли је рас це па 
са При би ће ви ће вим уни тар но-ју го сла вен ским кри лом 1924. го ди не, за сту па ти 
фе де ра ли стич ке и ауто но ми стич ке иде је. Де мо крат ска стран ка, од но сно вла да 
Љу бе Да ви до ви ћа, за у ста ви ла је „пар це ла ци ју“ (по дје лу на обла сти) Хр ват ске и 
Сла во ни је 1924. го ди не и ус по ста ви ла „хр ват ску вла ду“ у За гре бу. С том чи ње-
ни цом де мо кра те су се хва ли ле у пред из бор ним на сту пи ма 1925. го ди не. Они су 
тра жи ли уво ђе ње ве ли ких са мо у прав них обла сти (по кра ји на) са са бо ром и са мо-

7 Исто.
8 Ju go slo ven ska nji va, br. 1, Za greb, ja nu ar 1923.
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стал ним фи нан си ја ма „ка ко би на род сам са со бом упра вљао и са чу вао сво је ин-
те ре се“. Да ви до вић је оп ту жи вао Па ши ће ве „ве ли ко ср бе“ због хе ге мо ни стич ке 
по ли ти ке.9 Из ме ђу де мо кра та и ра ди ка ла у су прот но сти су да кле би ли на ци о нал-
ни про гра ми (срп ски и ју го сла вен ски) и по ли тич ка на че ла, али без иде о ло шких 
не су гла си ца. Де мо кра те су оче ки ва ле да ће вла да ви на хо мо ге ног ра ди кал ског 
ре жи ма иза зва ти те шке по сље ди це по „ју го сло вен ски на род“.10

Тре ба ис та ћи чи ње ни цу да је На род на ра ди кал на стран ка, рје ше њем 
пле нар ног глав ног од бо ра од 26. сеп тем бра 1920, про ме ни ла свој „ср би јан ски 
про грам“ из 1881. Она је у сво је ре до ве при ма ла све ло јал не гра ђа не без раз ли ке 
вје ре и на род но сти. У уну тра шњој по ли ти ци за ла га ла се да Кра ље ви на СХС бу-
де је дин стве на, устав на, де мо крат ска и пар ла мен тар на мо нар хи ја, са ди на сти јом 
Ка ра ђор ђе ви ћа на че лу; за за јед нич ки др жав ни грб и за ста ву, сло бо ду упо тре бе 
по себ них за ста ва и гр бо ва, рав но прав ност име на, вје ре и пи сма Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца; јед на кост свих гра ђа на пре ма др жа ви и пред за ко ном; јед на ко оп ће 
и тај но гла са ње; је дан пар ла мент за ци је лу др жа ву, ши ро ке и ло кал не са мо у пра-
ве у до вољ но ве ли ким обла сти ма. У спољ ној по ли ти ци ра ди ка ли су би ли за чу-
ва ње и ње го ва ње тра ди ци ја спољ не по ли ти ке Ср би је и при ја тељ ства и са ве за са 
зе мља ма ли бе рал не де мо кра ти је ко је су до при ни је ле др жав ном ује ди ње њу. У 
ра ди кал ској штам пи про вла чио се став да у Кра ље ви ни СХС по сто ји са мо јед на 
кул тур на тен ден ци ја – „др жа ти се европ ске ци ви ли за ци је“. По дру гљи ве те зе о 
по сто ја њу ис точ не (ви зан тиј ске) и за пад не ри мо ка то лич ке кул тур не ори јен та ци-
је ра ди кал ска штам па је од ба ци ва ла као про дукт „ка то лич ких по по ва“. Оп ту жбе 
да је срп ска кул ту ра ори јен тал на и да ко чи евро пе и за ци ју Кра ље ви не СХС ра ди-
ка ли су сма тра ли за „шла гер ри мо ка то лич ких се па ра ти ста“, по тез усмје рен на 
аги то ва ње ме ђу не про свје ће ним ма са ма ри мо ка то лич ког (хр ват ског) се ла. 

Очи то је да је и На род на ра ди кал на стран ка при па да ла срп ским стран-
ка ма ли бе рал но-де мо крат ског усмје ре ња. Ме ђу тим, у од но су на дру ге срп ске 
стран ке и стран ке ју го сла вен ске ори јен та ци је у Кра ље ви ни СХС, ра ди ка ли су 
има ли до не кле ре зер ви сан став пре ма ма сон ском ра ду у Ср би ји. У ве зи с ти ме 
ин те ре сант но је по ме ну ти да је у На род ној ра ди кал ној стран ци по сто јао не пи-
са ни за кон да у ужи Глав ни од бор, ко ји је ру ко во дио иде о ло ги јом и по ли ти ком 
стран ке, ни је мо гао ући ни је дан ма сон. С дру ге стра не, Ни ко ла Па шић је у сво јој 
по ли ти ци ко ри стио услу ге ма со на и слу жио се њи хо вим ве за ма, али је у од но су 
на њих же лио да са чу ва стра нач ку „сло бо ду ак ци је“ у по ли ти ци. Ме ђу тим, ра-
ди кал др Ми лен ко Ве снић, срп ски по сла ник у Па ри зу и члан де ле га ци је на Ми-
ров ној кон фе рен ци ји у Вер са ју, имао је ја ке ве зе са фран цу ском ма со не ри јом, 
као њи хов члан, и као та кав шти тио је ју го сла вен ске ин те ре се на Ми ров ној кон-
фе рен ци ји 1919–1920. По том је по ста вљен за пред сјед ни ка ју го сла вен ске вла де 
ко ја је има ла за да так да спро ве де оп шту гра ђан ску мо би ли за ци ју усљед по ја ча-
них ко му ни стич ких ре во лу ци о нар них вре ња и по тре бе до но ше ња ли бе рал ног 
уста ва (Ви дов дан ског) но ве мо нар хи је.

9 Isto, „Hr vat ski na ro de“, pred iz bor ni pro glas De mo krat ske stran ke od 11. sep tem bra 1925.
10 АЈ, Збир ка По ли тич ке пар ти је, Про глас де мо крат ског по сла нич ког клу ба од 15. ја ну а ра 

1923.
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И оста ле срп ске по ли тич ке пар ти је (Зе мљо рад нич ка Јо ва на Јо ва но ви ћа 
Пи жо на, Ре пу бли кан ска Ја ше Про да но ви ћа и дру ге) има ле су у свом про гра му ја-
ча ње др жав ног и на ци о нал ног је дин ства, због оп стан ка гра ђан ске мо нар хи је ко ја 
је тре ба ло да бу де га рант ста бил но сти но вог европ ског ли бе рал но-де мо крат ског 
по рет ка на про сто ри ма ју го и сто ка Евро пе. У про гла су Ре пу бли кан ске де мо крат-
ске стран ке Ја ше Про да но ви ћа, из ја ну а ра 1920, на ве де но је да ће она ра ди ти на 
учвр шћи ва њу на род ног је дин ства и на са вр ше ни јој и са вре ме ни јој де мо крат ској 
ор га ни за ци ји ју го сла вен ске др жа ве. У Ре пу бли кан ској стран ци за пра во је дје ло-
ва ло срп ско ли бе рал но гра ђан ство ко је је из ни кло из Ра ди кал не стран ке.

Зе мљо рад нич ка стран ка, ство ре на 1919. из Глав ног са ве за срп ских зе-
мљо рад нич ких за дру га, у свом вод ству има ла је љу де ко ји са по љо при вре дом 
(агра ром) ни су има ли зна чај ни јих кон та ка та, па су због то га на зи ва ни „те ра зиј ски 
зе мљо рад ни ци“. Пр ви чо вјек стран ке, Јо ван Јо ва но вић Пи жон, шко ло вао се на 
за пад но е вроп ским уни вер зи те ти ма, имао во де ћу уло гу у срп ском ми ни стар ству 
ино стра них по сло ва 1914–1916, да би по том био по ста вљен за срп ског по сла ни-
ка у Лон до ну. Та ква по зи ци ја обез би је ди ла му је при ступ во де ћим бри тан ским 
ли бе рал ним по ли тич ким кру го ви ма, на ро чи то око кон зер ва тив ног ли ста Тајмс 
и ње го вог уред ни ка Ви ке ма Сти да.11 

Осим ма ло број них Ср ба укљу че них у пар ти је со ци ја ли стич ке и ко му-
ни стич ке ин тер на ци о на ле и ма ло број ног Љо ти ће вог ан ти ли бе рал ног и кор по ра-
тив ног (ста ле шког) „Збо ра“, срп ско по ли тич ко ор га ни зо ва ње би ло је усмје ре но 
у прав цу ства ра ња ли бе рал но-де мо крат ских гра ђан ских пар ти ја. Све те пар ти је 
по што ва ле су по сту ла те за пад не гра ђан ске де мо кра ци је, с тим што су се раз ли-
ко ва ле у по гле ди ма на об лик др жав ног уре ђе ња (мо нар хи ја-ре пу бли ка, цен тра-
ли зам-де цен тра ли зам, уни та ри зам-фе де ра ли зам). Ла и ци зам и ан ти кле ри ка ли зам 
би ли су до ми нант ни у про гра ми ма и на сту пи ма ју го сла вен ских и срп ских ли бе-
рал них пар ти ја и ор га ни за ци ја. Срп ска стран ка ко ја би за сту па ла пра во слав ни 
кле ри ка ли зам ни кад ни је фор ми ра на. С дру ге стра не, у на зи ву срп ских по ли тич-
ких пар ти ја, на су прот хр ват ским, сло ве нач ким и му сли ман ским по ли тич ким 
пар ти ја ма, ни ка да ни је по себ но ис ти ца но срп ско на ци о нал но име. Је ди но је 
фор ми ра на ми нор на Срп ска стран ка ко ја је уче ство ва ла на пр вим пар ла мен тар-
ним из бо ри ма 1920, али без зна чај ни јег успје ха. Срп ско на ци о нал но име се у 
по ли тич ке свр хе по че ло ко ри сти ти у ври је ме пр вог на ци о нал ног тре жње ња Ср-
ба од ју го сла вен ства кра јем 1939. го ди не. Та да је фор ми ра на Срп ска ра ди кал на 
стран ка Ми ла на Сто ја ди но ви ћа.

11 Јо ва но вић је имао при ступ до во де ћих сло бод но зи дар ских мај сто ра по што је при па дао 
тај ној ма сон ској ор га ни за ци ји. Као по сла ник у Лон до ну, без зна ња Ни ко ле Па ши ћа и срп-
ске вла де, по себ ном ши фром је из вје шта вао ре ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и био 
лич на ве за из ме ђу ње га и бри тан ске ли бе рал не ели те. На тај на чин он је по стао глав на 
по ли тич ка спо на Ен гле за и во де ћих срп ских по ли тич ких лич но сти. Та ко ство ре не „ин-
тим не ве зе“ из ме ђу Зе мљо рад нич ке стран ке и бри тан ских ути цај них кру го ва да ва ле су 
стран ци оби љеж је „бри тан ске аген ту ре“ у Ју го сла ви ји. Ове ве зе одр жа ва не су од вре ме на 
ди пло мат ске слу жбе Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на до кра ја по сто ја ња Кра ље ви не Ју го сла-
ви је. Бри тан ска по ли ти ка и бри тан ске оба вје штај не слу жбе – Ин те ли џенс сер вис, има ле 
су у овој стран ци вјер не са рад ни ке. 
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Ри мо ка то лич ка цр ква у ли бе рал ној 
пар ла мен тар ној мо нар хи ји

Вје ков ни ан та го ни зам из ме ђу др жа ве и цр кве и ме ђу соб на бор ба за пре-
власт јед не или дру ге стра не у про фа ним сфе ра ма ни су за о би шли ни Кра ље ви-
ну СХС/Ју го сла ви ју. Др жав ни ју го сла вен ски ли бе ра ли зам и ва ти кан ски ри мо-
ка то ли ци зам на шли су се у же сто ком су ко бља ва њу. Ри мо ка то лич ка цр ква, као 
ан ти под гра ђан ских ли бе ра ла и њи ма су прот ста вље на иде о ло шка ин тер на ци о-
на ла, у ври је ме ју го сла вен ског ује ди ње ња 1918. го ди не ста ја ла је на по зи ци ји 
„де кла ра тив ног ју го сла вен ства“ због стра ха од ли бе ра ли зма гра ђан ске Ита ли је, 
ко ја је чу ва ла ан ти кле ри кал не тра ди ци је ри зор ђи мен та и ко ја је ре а ли за ци јом 
Лон дон ског уго во ра из 1915. мо гла про ши ри ти сво ју „коб ну“ иде о ло ги ју и на 
ри мо ка то лич ке сло ве нач ке (сло вен ске) и хр ват ске зе мље. Ри мо ка то лич ка цр ква 
је 1918–19. го ди не ис по ља ва ла осје ћај „при вр же но сти“ но вој ју го сла вен ској др-
жа ви („на ша Ју го сла ви ја“, „на ша До мо ви на“ итд.). Исто ри чар Дра го љуб Жи во-
ји но вић је пи сао да су са свих стра на, од нај и стак ну ти јих пре ла та до жуп ни ка, 
про вин ци ја ла, ре до ва и ре дов ни ка, до ла зи ле из ја ве у при лог ује ди ње ња свих 
Ју го сла ве на са Ср би јом и Цр ном Го ром, а про тив ита ли јан ских узур па ци ја и 
при су ства у ју го сла вен ским обла сти ма. Већ пр вих да на но вем бра 1918. ри мо ка-
то лич ки те о лог Фран Ба рац је из ја вио је да је до шао дан сло бо де за хр ват ски на-
род ко ји ће се уско ро ује ди ни ти са „оста лом бра ћом“ у сна жну др жа ву. Она ће 
има ти 12 ми ли о на жи те ља, „а бит ће мо го спо да ри ја дран ског жа ла“. За гре бач ки 
кап тол, као и дру ги кап то ли, при знао је „ре во лу ци о нар но“ На род но ви је ће СХС 
у За гре бу као је ди но мје ро дав но да се ри је ши „на ше на род но пи та ње“, пру жа ју-
ћи му пу ну мо рал ну и ма те ри јал ну по др шку. Исто ри чар Вик тор Но вак је пи сао 
о кле ри кал ном ју го сла вен ству 1918. го ди не и су прот ста вљао га ли бе рал ном ју-
го сла вен ству гра ђан ског ста ле жа. 

Ри мо ка то лич ка цр ква је 1918. го ди не би ла у не за вид ном по ло жа ју. Ра су-
ло ри мо ка то ли ци зма по себ но је би ло из ра же но у ли бе рал ној Че шкој, у ко јој су 
се по ја вљи ва ли број ни от пад ни ци од Ва ти ка на. „Ма сон ски пре вра ти“ у но вим 
др жа ви ца ма бив ше Аустро-Угар ске мо нар хи је ста вља ли су Ри мо ка то лич ку цр кву 
у не за ви дан по ло жај, с об зи ром на ње не тра ди ци о нал не кле ри кал не пре тен зи је 
ко је су рат ни по бјед ни ци – ли бе ра ли на сто ја ли у пот пу но сти не у тра ли са ти. Без 
ја ке по др шке моћ не свје тов не си ле, по сли је не стан ка Хаб збур го ва ца и Аустри је, 
Ва ти кан је мо рао омек ша ти на ступ и при вре ме но се по ву ћи пред за пад ним ли бе-
рал ним де мо кра ци ја ма, у иш че ки ва њу но вог иде о ло шког са ве зни ка. 

Иако је до жи вља ва ла по ли тич ко ра су ло, „као да је и са ма по ра же на на 
фрон ту“, Ри мо ка то лич ка цр ква ни је оста ла рав но ду шна пре ма та да шњим по ли-
тич ким рје ше њи ма. У ок то бру 1918. са ве зни ци су би ли оба вје ште ни да рим ска 
Ку ри ја за сту па иде ју ства ра ња по ду нав ске кон фе де ра ци је на те ме љи ма Хаб збур-
шке мо нар хи је. Из тог про јек та из дво ји ла се иде ја о Хр ват ској и Сло ве ни ји као 
двје ма ре пу бли ка ма. Па па Бе не дикт XV го во рио је у то ври је ме да не тре ба ства-
ра ти по себ ну ју го сла вен ску др жа ву, већ да Бе чу тре ба пред ло жи ти да се Аустро-
Угар ска пре у ре ди на три ја ли стич кој осно ви: „То зна чи, не ка Мо нар хи ја оста не, 
али умје сто да бу ду дви је по ле, Аустри ја и Угар ска, не ка она бу де са ста вље на од 
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три ју јед на ко прав них је ди ни ца. Тре ћа да бу де хр ват ска и сло ве нач ка је ди ни ца, 
ко ја ће при зна ти хаб збур шку ди на сти ју као сво ју“.

На су прот рим ској Ку ри ји ри мо ка то лич ка хи је рар хи ја у за пад ним срп ским 
зе мља ма, Бан ској Хр ват ској и Сло ве ни ји по др жа ла је осни ва ње На род ног ви је ћа 
6. ок то бра 1918, што је пред ста вља ло одва ја ње ју жно сла вен ских (срп ских) зе ма-
ља од Аустро-Угар ске. У На род ном ви је ћу би ли су за сту пље ни и ри мо ка то лич-
ки све ће ни ци. За пред сјед ни ка Ви је ћа иза бран је све ће ник Ан тон Ко ро шец. У 
пле нум На род ног ви је ћа, уз Ко ро шца, ушли су Јан ко Ши мрак, Све то зар Ри тиг, 
дон Стан ко Ба нић, фра Љу бо мир Га лић, фра Ди дак Бун тић и Фран Ба рац. Ула-
зак све ћен ства у На род но ви је ће зна чио је спрем ност кле ра да по др жи на по ре за 
ује ди ње ње „ју го сла вен ских на ро да“, а уско ро су усли је ди ле и из ја ве све ћен ства 
у при лог по др шке Ви је ћу и ње го вој по ли ти ци.

Сло ве нач ки би скуп Ан тон Бо на вен ту ра Је глич, на су прот Ба у е ру, Ак ша-
мо ви ћу, Ко ро ше цу и ве ћем ди је лу ри мо ка то лич ке хи је рар хи је, ис по ља вао је ве-
ћу ди на стич ност и ода ност Аустро-Угар ској мо нар хи ји у ок то бар ским и но вем-
бар ским да ни ма 1918, оста ју ћи на по ли тич ким по зи ци ја ма Мај ске де кла ра ци је, 
од но сно под „же злом хаб збур шко-ло рен ске“ ди на сти је. Би скуп Је глич још ни је 
хтио да рас ки да са Аустро-Угар ском и чвр сто се др жао Мај ске де кла ра ци је из 
1917. го ди не.

Ре гент Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић је 3. де цем бра 1918. при мио у за себ ну 
по сје ту пред став ни ке Сло вен ске људ ске стран ке у де ле га ци ји На род ног ви је ћа, 
Ј. Бреј ца и Изи до ра Цан ка ра. Су тра дан, 4. де цем бра, сло ве нач ка на род на вла да 
упу ти ла је ре ген ту Алек сан дру по здрав ни те ле грам у ко јем „с искре ним оду ше-
вље њем по здра вља“ ује ди ње ње свих Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. У те ле гра му је 
из ра же на по себ на за хвал ност због „нај о длуч ни је од бра не ци је ле ет но граф ске 
те ри то ри је Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, на ро чи то на на шој сје вер ној и за пад ној 
гра ни ци, гдје на ша бра ћа са да тр пе не сре ћу не сно сног на си ља оку па ци је“. Те ле-
грам се за вр ша вао ри је чи ма: „Жи вио ју го сла вен ски Трст! Жи вје ла ју го сла вен-
ска Го ри ца и Истра! Бог не ка бла го сло ви ује ди ње ну Ју го сла ви ју! Бог не ка чу ва 
кра ља Пе тра и ре ген та Алек сан дра“. Истог да на Ан тон Ко ро шец је све ча но до-
че кан у Бе о гра ду. На кон фе рен ци ји је де таљ но оба ви је стио де ле га те На род ног 
ви је ћа о свом ра ду за ври је ме бо рав ка у ино стран ству. Ње гов из вје штај је, пре-
ма пи са њу ли ста Сло ве нец, при мљен са оду ше вље њем. По том је од мах пре у зео 
пред сјед нич ко мје сто у де ле га ци ји.

У свом Днев ни ку би скуп Је глич је пи сао о иде о ло шком су ко бу из ме ђу 
сло ве нач ких ли бе ра ла и кле ри ка ла ца ри мо ка то ли ка. Ис ти цао је ја ку аги та ци ју 
ли бе ра ла пре ко Ју го сло вен ске де мо крат ске стран ке („ко ји има ју по 10 са ста на ка 
не дељ но“). Сло вен ска људ ска стран ка је, по Је гли чу, би ла до ста не ак тив на осим 
тје ло вје жбе не омла дин ске ри мо ка то лич ке ор га ни за ци је Ор ло ва. Је глич је по себ-
но на гла ша вао агре сив ност ли бе ра ла из Де мо крат ске стран ке ко ји су „раз би ја ли“ 
са стан ке СЛС у ци љу оне мо гу ћа ва ња ус по ста вља ња ње них оп ћин ских од бо ра. 
Из ра жен је био ан ти кле ри кла ри зам сло ве нач ких ли бе ра ла и тен ден ци ја да се дје-
лат ност Ри мо ка то лич ке цр кве све де на цр кве не окви ре без мо гућ но сти упли ва на 
јав ни, др жав ни и уоп ће свје тов ни жи вот. На ро чи то је био из ра жен ан та го ни зам 
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ли бе ра ла пре ма ул тра кле ри кал ној гру пи Шу штер ши ча (СЛС).) Све ће ни ци ко ји 
су при па да ли тој гру пи би ли су из ло же ни на па ди ма омла дин ских ли бе рал них 
де мо крат ских гру па. По оцје ни Је гли ча, све ће ни ци на кло ње ни аустро фи лу Шу-
штер ши чу из гу би ли су на род но по вје ре ње. 

Ја ко из ра жен ју го сла вен ски па три о ти зам ри мо ка то лич ке хи је рар хи је и 
све ћен ства 1918–19. имао је по за ди ну у не по вољ ном ста ту су бив ших аустро у гар-
ских по кра ји на по сли је из гу бље ног ра та. Са мо је Ју го сла ви ја мо гла из ву ћи хр ват-
ске и сло вен ске зе мље из по ло жа ја по би је ђе них. За ју го сла вен ску ри мо ка то лич ку 
хи је рар хи ју 1918. го ди не би ла је по жељ на јед на ју го сла вен ска др жа ва и, из ме ђу 
оста лог, због ши ре ња ри мо ка то лич ких пан сла вен ских иде ја ме ђу пра во слав це. 
Ути цај ни ри мо ка то лич ки клер је оче ки вао да ће ју го сла вен ско ује ди ње ње пру-
жи ти при ли ку ри мо ка то ли ци ма и за про зе лит ски рад, а умје сто Мо нар хи је, чи-
ја је суд би на би ла не из вје сна, но ва др жа ва по ста ти цен тар за пре во ђе ње пра вој 
вје ри. Оче ки ва ли су да ће ју го сла вен ска др жа ва би ти „мост за про дор у ши ро ка 
про стран ства ис точ не Евро пе, при је све га Ру си је“. Да би по твр дио по сто ја ње 
ши ро ких мо гућ но сти за та кво дје ло ва ње и из гле де на успјех, те о лог Фран Ба рац 
је по ме нуо вјер ске при ли ке и иде о ло шко-по ли тич ки ли бе ра ли зам код Ср ба. Њи-
хо во пра во сла вље би ло је, по Бар цу, „у све му ин фе ри ор ни је од ка то ли чан ства, а 
ни во кул тур ног раз вит ка и вјер ског обра зо ва ња ни зак и слаб. Сто га Ср би и њи-
хо во све ћен ство не би мо гли да ути чу на на пред ни је и обра зо ва ни је ка то ли ке... 
Нај зад, сло мом цар ске Ру си је Ср би ја се ри је ши ла за штит ни ка ко ји је пом но бдио 
над сви ма пра во слав ним зе мља ма и на ро ди ма“.

Ме ђу тим, основ ни еле мен ти по ли ти ке рим ске Ку ри је у да ни ма вер сај ске 
Ми ров не кон фе рен ци је опа жа ли су се у пру жа њу пу не по др шке ита ли јан ским 
пре тен зи ја ма у Дал ма ци ји, Ис три и на ото ци ма, да ва њу ин струк ци ја ри мо ка то-
лич ком кле ру да са ра ђу је са ита ли јан ским оку па ци о ним вла сти ма и, ко нач но, 
од би ја њу да фор мал но при зна по сто ја ње Кра ље ви не СХС. Оку па ци ја ју го сла-
вен ских те ри то ри ја дуж ја дран ске оба ле од стра не ита ли јан ских ору жа них сна га 
при мље на је у Све тој Сто ли ци са ћу та њем, без про те ста.

„Апо сто ли“ Ка то лич ког по кре та пр ви су у свој про грам као вр хов ни циљ 
уни је ли „ре кри сти ја ни за ци ју“, од но сно „об но ву у Кри сту“ чи та вог јав ног и при-
ват ног жи во та на сла вен ском ју гу. „Го спод је“, ка ко је го во рио ри мо ка то лич ки 
се ни ор Пе тар Ро гу ља, „по ста вио бу дућ ност ју жних Сла ве на у ру ке ка то лич ке. 
Ри мо ка то ли ци ма је дао да пре у зму про ви ден ци јал но за да ћу хр ват ског, срп ског 
и сло вен ског на ро да – глав ни узрок по сто ја ња на ше Др жа ве. Ује ди нит ће мо се 
у јед ну ве ли ку фа лан гу, ство рит ће мо је дин стве ну сла вен ску кул ту ру и би ти чла-
но ви исте. И бит ће је дан па стир и јед но ста до. Он да ће истом и Ср бин и Хр ват 
и Сло ве нац би ти члан јед не је дин стве не на ци је, он да ће Ју го сла ви ја би ти сло бод-
ном до мо ви ном но во га ју жно сла вен ског на ро да“.

Глав на уло га у про во ђе њу ри мо ка то лич ког уни тар ног ју го сла вен ства 
би ла је у по чет ку на ме ње на Мах ни че вом Ка то лич ком по кре ту, ко ји је пре ко сво-
је со ци јал но-кул тур не ми си је тре ба ло да сто пи све ју жно сла вен ске на ро де под 
окри љем Ри мо ка то лич ке цр кве. По за ми сли Ва ти ка на, Ка то лич ки по крет је мо-
рао уни је ти за кон Бо жи ји као вр хов ну нор му у чи тав жи вот на род ни, јав ни и 
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при ват ни, го спо дар ски, по ли тич ки, кул тур ни, етич ки. Тим пу тем тре ба ло је да 
кре не „су вре ме на об но ва у Кри сту“. Овај „спа со но сни по сао“ за РКЦ тре ба ло 
је да из ве ду сви они ко ји ма је „Го спод дао кор ми ло а у ду шу од го вор ност за ду-
шев на и тје ле сна до бра сво га пу ка“. То су, у пр вом ре ду, би ли клер и „освје до че-
ни ка то лич ки ла и кат, у чи јим ру ка ма је суд би на ри мо ка то лич ког на ро да. А то је, 
упра во, сми сао Ка то лич ког по кре та. Сва ки наш све ће ник и сва ки ла ик има би ти 
апо стол Ка то лич ког по кре та“.

У дру гој фа зи, од вре ме на ства ра ња ју го сла вен ске др жа ве 1918. го ди не, 
Ка то лич ки по крет је пре стао би ти ван стра нач ки и по чео ис ти ца ти као при мар не 
по ли тич ке ме то де бор бе, и то пре ко ор га ни зо ва не по ли тич ке стран ке. По узо ру 
на сло ве нач ке кле ри кал це, ко ји су кра јем 19. ве ка осно ва ли Сло ве нач ку људ ску 
стран ку, чел ни ци Ка то лич ког по кре та у Хр ват ској, Сла во ни ји и Дал ма ци ји осни-
ва ју 1919. го ди не Ју го сло вен ску пуч ку стран ку. Ју го сла вен ско име за стран ку 
при хва ће но је због та да шњег ју го сла вен ског кур са ри мо ка то лич ке хи је рар хи је 
и све ћен ства, ко ји су, по сли је сло ма Аустро-Угар ске, у Кра ље ви ни СХС ви дје ли 
спа со но сни оквир ко ји је ри мо ка то лич ке по кра ји не шти тио од пот пу ног рас пар-
ча ва ња из ме ђу Ита ли је и зе ма ља по бјед ни ца у Пр вом свјет ском ра ту. По сли је 
крат ко трај не фа зе де кла ра тив ног ју го сла вен ства (1918–1920) Ка то лич ки по крет 
и Се ни о рат су про ми је ни ли име сво је стран ке у Хр ват ску пуч ку стран ку. У тој 
ју го сла вен ској фа зи чла но ви Ка то лич ког по кре та и Се ни о ра та на ци о нал но (на-
род но сно) су при вид но ста вља ли у дру ги план, док су у пр ви план ис ти ца ли со-
ци јал но-еко ном ске и по ли тич ке ме то де бор бе по узо ру на сло ве нач ке, од но сно 
ње мач ке и аустриј ске ме то де бор бе. Па па Лав XI II је, ра ди су зби ја ња иде о ло ги је 
гра ђан ског ли бе ра ли зма, из ра зио же љу да се сав сви јет „по кло ни Ису су Кри сту, 
Бо гу и Спа си те љу“. То „по кло ње ње сви је та“ тре ба ло је да се са сто ји у јав ним 
ма ни фе ста ци ја ма, ко је би у „кр шћан ском сви је ту јав но по ка за ле жи вот кр шћан-
ски, те јед ну ми сао и јед но ср це у вје ри и љу ба ви к Ису су Кри сту“. 

По сли је смр ти би ску па Мах ни ча 1920. вод ство Ка то лич ког по кре та пре-
у зео је Се ни о рат, тј. ри мо ка то лич ки ин те лек ту ал ци ко ји су из ра сли из са мог по-
кре та. Глав ни циљ по кре та био је „по ра ди ти за до бро бит на ро да на дах њу ју ћи се 
кр шћан ским на че ли ма“. На кон Мах ни че ве смр ти по крет се ан га жо вао по ли тич ки 
и на ци о нал но, уда љу ју ћи се од пр во бит не Мах ни че ве за ми сли да се оста не на 
из ра зи то ре ли ги о зном под руч ју у сми слу кр шћан ске об но ве на ро да и уно ше ња 
кр шћан ских на че ла у јав ни жи вот.

За пад но е вроп ска гра ђан ска ци ви ли за ци ја сна жно је ути ца ла на гло бал ни 
иде о ло шки и др жав нич ки смјер Кра ље ви не СХС. Ри мо ка то лич ка цр ква је због 
то га по че ла од 1920. го ди не оп ту жи ва ти др жа ву да иза зи ва, као и Би змар ко ва 
Пру ска (Ње мач ка), „кул тур ни бој“ („кул тур кампф“) са њом. Мах ни чев по крет је 
био не до во љан да сам су зби ја „по гре шне“ фи ло зоф ске и иде о ло шке осно ве ла и-
ци стич ког ли бе ра ли зма. Ка то лич ка ак ци ја је по че ла сна жно да на сту па 1920-их 
го ди на, по го то во од вре ме на до ла ска Пи ја XI на че ло Ри мо ка то лич ке цр кве.

Пред на сту па ју ћом опа сно шћу од „по губ них“ иде ја гра ђан ског ли бе ра-
ли зма, Ва ти кан је, да кле, по кре нуо Ка то лич ку ак ци ју. Вик тор Но вак је озна ча вао 
Ка то лич ку ак ци ју као ду жи ево лу тив ни пра вац от по ра пре ма ан ти кле ри кал ним и 
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про тив ка то лич ким стру ја ма и тен ден ци ја ма, ко је су у сви је ту узи ма ле ма ха кра-
јем 19. и по чет ком 20. ви је ка. Иде је но вог гра ђан ског дру штва, по сли је сло ма 
Фран цу ске ре во лу ци је, раз ра ђи ва ле су прин ци пе о су ве ре ни те ту на ро да и др жа-
ве, о сло бо ди са вје сти, сло бо ди кул та, сло бо ди ми сли и штам пе, што је до во ди ло 
до ла и ци за ци је дру штва, па до сљед но то ме и др жа ве, у ко јој је вје ра по ста ја ла 
при ват на ствар по је дин ца. Уво ђе ње ци вил ног бра ка од у зе ло је цр кви и по ро ди-
цу, ко ју је ра ни је ста вља ла под ис кљу чи во сво ју ком пе тен ци ју. Ови прин ци пи 
су се про во ди ли у жи вот, ка ко су твр ди ли цр кве ни љу ди, „од ли бе ра ла ца свих 
бо ја, сло бод них зи да ра и при ста ли ца Тре ће и Че твр те ин те р на ци о на ле“. Све је 
то до во ди ло до ла и ци за ци је свих по ли тич ких и со ци јал них уста но ва, др жав них 
слу жби и шко ла, ко је су до ла зи ле под ис кљу чи ву кон тро лу др жа ве. Дру штво се 
по че ло осло ба ђа ти од не по сред ног и по сред ног ути ца ја цр кве и све ћен ства.

У та квој ат мос фе ри оп ће ла и ци за ци је и се ку ла ри за ци је, Ка то лич ка ак ци-
ја је до би ла за да так да вр ши „со ци јал ни апо сто лат“ тј. да у ци је ло људ ско дру-
штво, у по ро ди це, др жа ве, ме ђу по је дин це и све дру штве не ин сти ту ци је уне се 
кр шћан ска на че ла. По дроб не упу те за дје лат ност Ка то лич ке ак ци је, а по себ но 
омла дин ског по кре та, да ли су Пи је X, Бе не дикт XV и Пи је XI. Пре ма тим упу-
та ма у Ка то лич ку ак ци ју су спа да ле: „по ве за не ор га ни зи ра не ка то лич ке си ле за 
очу ва ње, про ши ре ње, при мје њи ва ње и од бра ну ка то лич ких прин ци па у ин ди ви-
ду ал ном, по ро дич ном и со ци јал ном жи во ту“. Па па Пи је XI је ја сно из ре као да 
ор га ни за ци ја ка то лич ке омла ди не мо ра те жи ти вла сти тој вјер ској а за тим ум ној, 
кул тур ној и со ци јал ној на о бра зби. Ка то лич ки омла дин ски по крет је тре ба ло да 
се бри не за вас пи та ње ели те, за од гој апо сто ла. Дру штва ка то лич ке омла ди не 
мо ра ла су да бу ду „Цр кви ко ја слу ша“ (ec cle si ae audi en di), пра ва сје ме ни шта у 
ко ји ма би се си стем ски вас пи та ли по моћ ни ци „Цр кве ко ја на у ча ва“ (ec cle si ae do-
cen ti). На тај на чин тре ба ло се „од го ји ти вој ска апо сто ла, вој ска све та ца, ко ји ће 
се раз ле ти ти ди љем Хр ват ске до мо ви не и осва ја ти по пут ка то лич ких ви те зо ва 
(кр ста ша) цар ство људ ских ду ша. Не ка и она не што до при не се да по сву да код 
нас за вла да ју на че ла све те Ри мо ка то лич ке цр кве, и на тај на чин Пре све то Ср це 
Ису со во при ви не што ве ћи број на ше бра ће у свој бо жан ски за гр љај“.

Па пи ни до ку мен ти „жи вог учи тељ ства“ (бу ле, бре ви, ен ци кли ке, пи сма, 
го во ри итд.) би ли су смјер ни це за при мје ну „чи стих и не по роч них кр шћан ских 
на че ла“. Па пи не ми сли су мо ра ле би ти при мје ње не у кр шћан ској кул ту ри и про-
свје ти, али и у свје тов ној сфе ри пре ко Ка то лич ке ак ци је. Па пи ни до ку мен ти су 
мо ра ли има ти ве ћи зна чај за ри мо ка то ли ке од са мог Све тог пи сма „јер Св. пи смо 
не го во ри уви јек је зи ком на шег ви је ка“. Ка то лич ка ак ци ја је тре ба ло да при бли-
жи па пу на ро ду и по у чи га ка ко се сва ка то лич ка на сто ја ња мо ра ју рав на ти пре-
ма смјер ни ца ма „тог на шег не по сред ног учи те ља и под вла шћу тог на шег не по-
сред ног за по ви јед ни ка“. У не при ко сно ве ној хи је рар хи ји Ри мо ка то лич ке цр кве, 
мје сни би скуп је, пре ма ту ма че њу Ка то лич ке ак ци је, ши рио на у ке бож је у ду ше 
вјер ни ка и био не по сред ни вла дар над сва ком ри мо ка то лич ком дје лат но шћу у 
сво јој би ску пи ји. Идеј ни во ђа сва ког ри мо ка то лич ког по кре та био је све ти отац 
„у ци је лој цр кви, док је мје сни би скуп био не при ко сно вен у сво јој би ску пи ји и 
пред ста вљао вр хов ног во ђу Ка то лич ке ак ци је“.
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Кључ ни до ку мент „па пи ног жи вог учи тељ ства“, у слу ча ју Ка то лич ке ак-
ци је, би ла је ен ци кли ка Ubi ar ca no dei од 23. де цем бра 1922, у ко јој је из ра же на 
по тре ба да се „Кри сту вра ти ње гов кра љев ски скип тар у по ро ди ци и дру штву, 
те да се умје сто ста рих по ли тич ких пар ти ја про на ђе но ва ор га ни за ци о на фор ма, 
ко ја ће об у хва ти ти цје ло куп но ка то ли чан ство и све сфе ре дру штве ног жи во та, 
слу же ћи оп ћој иде ји“. До ни је та у пр вој го ди ни пон ти фи ка та Пи ја XI, ен ци кли ка 
је пред ста вља ла но ву ор га ни зо ва ну ли ни ју со ци јал ног ка то ли ци зма. Но во до ба 
мр жње и не при ја тељ ста ва, гњи ле жи и дру штве не по ква ре но сти, „јер су по мак ну-
те гра ни це сти да и ла ко ми сле но сти же на и дје во ја ка“, мо ра ло се из ли је чи ти све о-
бу хват ном ак ци јом кр шћан ске об но ве. Уста ју ћи про тив „пар ти зан ских ра спри“, 
стран чар ства – да кле, про тив еле мен тар них те ко ви на ли бе ра ли зма – Пи је XI је 
од ба цио штет ну по ли тич ку бор бу гра ђан ског ста ле жа. По што је цр ква би ла про-
гла ше на за „је ди ну чу ва ри цу бо гом по ста вље ну“ и „ту ма чом свих исти на и за по-
ви је сти“, она је до би ла „истин ску и не ис црп ну моћ да из људ ског дру штва и из 
при ват ног и гра ђан ског жи во та ис кљу чи онај ма те ри ја ли зам ко ји је то ли ко зла 
учи нио“, и, умје сто ње га, уве де „кр шћан ски спи ри ту а ли зам ко ји је то ли ко су пер и-
ор ни ји фи ло зоф ском спи ри ту а ли зму, и има моћ да спа ја све ста ле же и цио на род 
у оп ће истин ско осје ћа ње ја че бла го на кло но сти као у не ко брат ство“. По што би 
та ко опле ме нио чо вје ка, „кр шћан ски спи ри ту а ли зам“ је до би јао моћ да све „са о-
бра зи и под врг не Бо гу, да све са о бра зи ње го вим за ко ни ма и ње го вој на у ци“.

Иако је 1918–1921. ис по ља вао скло ност ка фор ми ра њу ју го сла вен ске др-
жа ве, ју го сла вен ски ка то лич ки епи ско пат је по ста јао све за пла ше ни ји иде о ло шком 
кли мом у Кра љев ству СХС. Бо лоњ ски лист Re sto del Car li no, од 26. апри ла 1921, 
пи сао је да се у Ва ти ка ну сма тра да су си ле ко је Ју го сла ви ју већ на по чет ку ње на 
жи во та го не у ла ич ки ан ти кле ри ка ли зам, пот по ма га не из вје сним ан ти кле ри кал-
ним и ма сон ским стру ја ма из ту ђи не ко је су осу ђе не да ћу те у сво јим зе мља ма. 
Ва ти кан је алу ди рао на фран цу ску ма со не ри ју. Ва ти кан ска по ли ти ка је ишла у 
прав цу што ве ћег очу ва ња ин те гри те та вје ре у до ди ру са гра ђан ским вла сти ма, па 
јој ни је од го ва ра ла по ли ти ка по је ди них ју го сла вен ских вла да ко је су фор си ра ле 
ли бе рал на вјер ска на че ла, оне мо гу ћа ва ју ћи Рим ску цр кву да ак тив но уче ству је 
у др жав ном и по ли тич ком жи во ту Кра ље ви не СХС. Због ја ча ња ути ца ја сна га 
гра ђан ског ли бе ра ли зма и уви ђа ју ћи да не ће оства ри ти до ми на ци ју у др жа ви, 
Ва ти кан је по ста јао све ве ћи про тив ник Ју го сла ви је. С дру ге стра не, по сте пе ни 
иде о ло шки за о крет у Ита ли ји од ли бе ра ли зма ка фа ши зму од 1922. го ди не, иза-
звао је у ре до ви ма ва ти кан ске хи је рар хи је из ра жен ита ли јан ски на ци о на ли зам. 
Ју го сла ви ја ће би ти ве ли ка смет ња за јед нич ким им пе ри јал ним ва ти кан ско-ита-
ли јан ским пла но ви ма на ис точ ној оба ли Ја дран ског мо ра и у Дал ма ци ји.

Иде о ло шки пра вац мла де ју го сла вен ске др жа ве ни је од го ва рао Ри мо ка-
то лич кој цр кви. Др жа ва ство ре на под сна жним ути ца јем за пад них де мо кра ци ја 
мо ра ла је би ти усмје ре на ка иде о ло ги ји гра ђан ског ли бе ра ли зма. У Кра ље ви ни 
СХС био је из ра жен дух ла и ци зма и вјер ског ли бе ра ли зма, а РКЦ се осје ћа ла 
угро же ном због тог др жав ног и иде о ло шког прав ца. Ри мо ка то лич ки вјер ски екс-
клу зи ви зам ни је се мо гао до ве сти у склад са ли бе рал ном др жав ном вјер ском по-
ли ти ком, ко ја је по чи ва ла на ин ди фе рен ти зму, сло бо ди са вје сти и рав но прав но сти 



144 Никола Жутић Историја 20. века, 2/2008

вје ра. Ри мо ка то лич ки епи ско пат је, с дру ге стра не, зах ти је вао пот пу ну сло бо ду 
у вјер ском уче њу у цр кви и шко ли, при ли ком јав ног бо го слу же ња; не сме та ну 
ве зу из ме ђу вјер ни ка и цр кве них по гла ва ра, а по себ но са Све том Сто ли цом; сло-
бо ду осни ва ња и дје ло ва ња цр кве них и вјер ских ор га ни за ци ја; пра во осни ва ња 
кон фе си о нал них за во да; вјер ску обу ку у свим раз ре ди ма основ них и сред њих 
шко ла. Кле ри кал ци су зах ти је ва ли да се шко ла при ла го ди цр кве ном од гој ном 
си сте му, про ти ве ћи се др жав ном мо но по лу над од гој ним уста но ва ма. Из ра же но 
је би ло не сла га ње са про јек ти ма др жав них школ ских за ко на и са пред ви ђе ним 
од го јем омла ди не.

ДИК ТА ТУ РА УНИ ТАР НИХ ЛИ БЕ РА ЛА 
И РИ МО КА ТО ЛИЧ КА ЦР КВА 1929–1934

Основ ни узрок за про гла ше ње дик та ту ре кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор-
ђе ви ћа, 6. ја ну а ра 1929, би ла је опа сност од Ита ли је и су сед них ре ви зи о ни стич-
ких зе ма ља (Аустри је, Ма ђар ске, Бу гар ске) ко је су свим сред стви ма на сто ја ле 
да де ста би ли зу ју и раз би ју Кра ље ви ну Ју го сла ви ју. Та квом не де мо крат ском др-
жав ном устрој ству до при ни је ле су и сла бо сти ју го сла вен ског пар ла мен та ри зма 
и ја ло ве стра нач ке по ли тич ке бор бе, скуп штин ски атен тат на Стје па на Ра ди ћа 
1928. и ја ча ње вој ног фак то ра у др жав ном вр ху. Про кла мо ва њем дик та ту ре у 
пот пу но сти је по че ло прав но из гра ђи ва ње ју го сла вен ске др жа ве, јер је тек та да 
на сту пио пе ри од ин тен зив не др жав не за ко но дав не ак тив но сти.

Др жав но кон со ли до ва ње и ја ча ње би ло је, да кле, нео п ход но због не-
при ја тељ ског ре ви зи о ни стич ког окру же ња. Др жав ни врх Кра ље ви не Ју го сла ви-
је је оче ки вао да ће дик та тор ски за о крет кон со ли до ва ти ме ђу на род ни по ло жај 
Ју го сла ви је, а све то у ци љу учвр шћи ва ња фран ко фил ског ли бе рал ног европ-
ског по рет ка на Бал ка ну и По ду на вљу. На су прот оче ки ва њи ма Ва ти ка на и Ри-
мо ка то лич ке цр кве, за во ђе њем дик та ту ре иде о ло шки фран ко фил ски курс је по-
ја чан. Упра во су глав не за го вор ни це ап со лу ти стич ког уда ра у Ју го сла ви ји би ле 
Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја и Че хо сло вач ка, но си о ци европ ске де мо кра ци је, 
ли бе ра ли зма и ан ти кле ри ка ли зма. Као бит на ка ри ка фран цу ског ли бе рал но-
гра ђан ског си сте ма Ју го сла ви ја је, у ре ви зи о ни стич ком ан ти ли бе рал ном окру-
же њу, мо ра ла да са оста лим зе мља ма Ан тан те оси гу ра уло гу чу ва ра по рет ка 
за пад них ли бе рал них де мо кра ци ја у ју го и сточ ној и сред њој Евро пи. За блок 
Ан тан те ју го сла вен ска син те за и др жав ни цен тра ли зам би ли су ну жно сред-
ство за сми ре ње рас па ље них ре ви зи о ни стич ких и ре ван ши стич ких стра сти.12 

Про кла мо ва њем дик та ту ре краљ Алек сан дар и вла да на сто ја ли су да 
оства ре но ви др жав ни иде о ло шки кон цепт за сно ван на иде о ло ги ји ју го сла вен-
ског на ци о на ли зма. Овај кон цепт је про грам ски био од ре ђен кра ље вим ма ни фе-
стом од 6. ја ну а ра 1929. у ко јем је би ло из ра же но уни тар но на че ло ли бе рал ног 
ју го сла вен ског на ци о на ли зма. Ме ђу тим, про во ђе ње кон цеп та од ви ја ло се спо ро 
и уз из ра жен от пор кле ри кал них сло ве нач ких и хр ват ских по ли ти ча ра и Ри мо ка-
то лич ке цр кве. Дик та тор ски ре жим је на сто јао да за ко но дав ним пу тем уте ме љи 

12 Исто.
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ју го сла вен ску иде о ло ги ју у на ро ду, па се из тих раз ло га та кво ју го сла вен ство 
по че ло зва ти „де кре то ва ним“. Од ред бе о по тре би ус по ста вља ња „на ци о нал ног 
вас пи та ња“, „ус по ста вља ња др жав не иде је“ и „др жав ног и на ци о нал ног је дин-
ства“ уба ци ва не су у за ко не из про свјет не, вјер ске и кул тур не обла сти. Др жа ва 
је на ро чи то по че ла да под у пи ре ор га ни за ци је и удру же ња ко ји су ње го ва ли ју го-
сла вен ство. По себ не по год но сти су ужи ва ли ли бе рал ни ју го сла вен ски Со ко ли. 
Они су по ста ли ју го сла вен ска на ци о нал на др жав на ор га ни за ци ја и од др жа ве су 
по че ли до би ја ти ве ли ка нов ча на сред ства. Слич не по год но сти ужи ва ле су и дру ге 
про ли бе рал не ор га ни за ци је ко је су про па ги ра ле ју го сла вен ство – На род на од бра-
на, Ја дран ска стра жа, Чет ни ци, Ју го сло вен ско учи тељ ско удру же ње и дру ге.

Дик та тор ски др жав ни врх про ци је нио је да се нај бо љи ре зул та ти у про-
во ђе њу ју го сла вен ске на ци о нал но-ли бе рал не уни фи ка ци је мо гу оства ри ти у 
обла сти кул ту ре и про свје те. У пр ви план ис так ну ти су ју го сла вен ски Со ко ли, 
ко ји су до би ли уло гу глав ног спро вод ни ка ли бе рал не иде о ло ги је у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји. Со ко ли, као и ор га ни за ци је Ка то лич ке ак ци је у кри лу Ри мо ка то лич-
ке цр кве, про во ди ли су со ци јал ну ак ци ју у свим обла сти ма кул ту ре и про свје те, 
на ро чи то у фи зич кој кул ту ри у ко јој се осје ћао ин тен зи ван ути цај др жав не кул-
тур не по ли ти ке. Ин тер вен ци ја др жа ве у обла сти кул ту ре, по пи та њу про во ђе ња 
ју го сла вен ске на ци о нал не уни фи ка ци је, вр ше на је у де цем бру 1929. ка да је до-
но ше њем За ко на о осни ва њу Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је ство ре на пр ва др-
жав на ор га ни за ци ја у обла сти кул ту ре.

Краљ Алек сан дар се по себ но ба вио пи та њем пот пу ног по др жа вље ња 
со кол ства то ком 1929, а о то ме је че сто рас пра вља но и на сјед ни ца ма вла де. Све 
је то по ка зи ва ло ко ли ки је зна чај др жав ни врх при да вао нај ја чој на ци о нал ној и 
кул тур ној ор га ни за ци ји ко ја је тре ба ло да бу де глав ни про па га тор ли бе ра ли зма, 
ан ти кле ри ка ли зма и ју го сла вен ства у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. На сјед ни ца ма вла-
де Пе тра Жив ко ви ћа пред мет че стих рас пра ва ми ни ста ра био је „пле мен ски“ и 
се па ра ти стич ки рад по је ди них со кол ских ор га ни за ци ја, при је све га Хр ват ског 
со кол ског са ве за. Др жав ни врх је про ци је нио да се па ра ти стич ке тен ден ци је мо-
же не у тра ли са ти до но ше њем За ко на о осни ва њу Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
ко ји је по убр за ној про це ду ри усво јен 5. де цем бра 1929. На иде о ло шки мо дел те 
но ве др жав не кул тур не ин сти ту ци је нај ви ше је ути цао пред сјед ник вла де Жив ко-
вић ко ји се за ла гао да се „дру штво и упра ва фор ми ра ју у чи сто ју го сло вен ској 
иде о ло ги ји“. Пу ну по др шку Жив ко ви ће вом мо де лу ју го сла вен ског Со ко ла да ли 
су Хр ва ти ли бе ра ли – ин те грал ни Ју го сла ве ни, на при мјер Ју рај Де ме тро вић 
ко ји се за ла гао за то да се, због др жав ног је дин ства, у на зи ву ис так не „чи сто ју-
го сла вен ски ка рак тер ор га ни за ци је“. Краљ је у пи сму, про чи та ном на сјед ни ци 
Ми ни стар ског са вје та 4. де цем бра 1929, одо брио за ми сао вла де да се у „ци љу 
фи зич ког, мо рал ног и на ци о нал ног вас пи та ња здру же све здра ве сна ге на ро да у 
јед ну ви те шку ор га ни за ци ју Со ко Кра ље ви не Ју го сла ви је“. Са за до вољ ством је 
при хва тио пред лог Ми ни стар ског са вје та да на че лу Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла-
ви је бу де на сљед ник пре сто ла Пе тар. 

Ок тро и са ни устав ни је ди рект но го во рио о ју го сла вен ству, али се из ни-
за ње го вих од ре да ба ви дио из ра жен на ци о нал но-уни та ри стич ки став. Устав је, 
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при је све га, про пи си вао да се не мо гу осни ва ти удру же ња и пар ти је на вјер ској 
и „пле мен ској“ осно ви. Мо гла је би ти ор га ни зо ва на са мо стран ка ли бе рал ног ју-
го сла вен ског ка рак те ра, па је у де цем бру 1931. осно ва на ре жим ска Ју го сла вен-
ска ра ди кал но-се љач ка де мо кра ци ја (ка сни је Ју го сла вен ска на ци о нал на стран ка 
– ЈНС).13

У раз до бљу ше сто ја ну ар ске дик та ту ре ства ран је, да кле, по се бан ју го сла-
вен ски на ци о нал ни мо дел ко јим је др жа ва на сто ја ла да оства ри на ци о нал ну и 
со ци јал ну ин те гра ци ју ста нов ни штва. На ци о нал ним оку пља њем ста нов ни штва 
Кра ље ви не Ју го сла ви је др жа ва је те жи ла да про ве де вас пи та ње у ду ху ин те грал-
ног ју го сла вен ства. Ју го сла вен ски на род је тре ба ло усмје ри ти ка иде ји др жав ног 
и на ци о нал ног је дин ства си сте мат ским и трај ним вас пи та њем ње го ве др жа во-
твор не сви је сти и на тај на чин га оспо со би ти за ак тив ну са рад њу у ре а ли за ци ји 
др жав них ци ље ва. Со ци о ло шки про цес ства ра ње ју го сла вен ске на ци је ни је се 
хтио пре пу сти ти деј ству дру штве них ево лу тив них фак то ра, јер је то за мла ду ју-
го сла вен ску др жа ву био ду го тра јан про цес. На сто ја ло се, по узо ру на ства ра ње 
ли бе рал не ита ли јан ске и не мач ке др жа ве („ство ри ли смо Ју го сла ви ју, ство ри мо 
Ју го сло ве не“), убр за ти ства ра ње но ве ју го сла вен ске на ци је. 

Ан ти ју го сла вен ство и ан ти ли бе ра ли зам 
Ри мо ка то лич ке цр кве у пе ри о ду дик та ту ре

У ра ном пе ри о ду дик та ту ре ри мо ка то лич ки клер је пред ста вљао је ди ну 
ор га ни зо ва ну опо зи ци о ну гру па ци ју ко ја је јав но дје ло ва ла про тив иде о ло ги је 
„ше стог ја ну а ра“, чи ме је по пу нио пра зни ну на ста лу за бра ном по ли тич ких стра-
на ка. Због за бра не по ли тич ких збо ро ва, цр кве ни об ре ди и све ча но сти су пред-
ста вља ли по год ну при ли ку за ма сов но оку пља ње се ља ка и гра ђа на. Опо зи ци о но 
дје ло ва ње РКЦ у раз до бљу дик та ту ре сво ди ло се на ор га ни зо ва но исту па ње про-
тив ли бе рал ног ју го сла вен ског Со ко ла, што је ин ди рект но пред ста вља ло на пад 
на ју го сла вен ску на ци о нал ну иде о ло ги ју дик та ту ре.

Про кла мо ва ње ше сто ја ну ар ске дик та ту ре за Ва ти кан је био но ви удар 
на Ри мо ка то лич ку цр кву, јер су ак ти дик та ту ре по ка за ли да ће ла и ци зам, вјер ски 
ли бе ра ли зам и ан ти кле ри ка ли зам би ти из у зет но при сут ни у др жав ној по ли ти ци. 
На иза зов „дик та ту ре ли бе ра ли зма“ Ва ти кан и Ри мо ка то лич ка цр ква од го ва ра ли 
су ор га ни зо ва ним ак ци ја ма пре ко по сла ни ца (окру жни ца) у ко ји ма су на па да ни 
др жав ни ли бе рал ни курс и др жав не по ли тич ке и на ци о нал не ин сти ту ци је (пр-
вен стве но Ју го сло вен ска на ци о нал на стран ка и Со ко ли Кра ље ви не Ју го сла ви је). 
По сли је за бра не нај ја че ор га ни за ци је Ка то лич ке ак ци је – Ор ло ва, Рим ска цр ква 
је бр зо пре стро ји ла ор лов ске ре до ве и по че ла да их ор га ни зу је као Кри жа ре, ко-
ји су по ста ја ли упо ри ште „со ци јал ног апо сто ла та“ и ши ри те љи ри мо ка то лич ког 
на ци о на Хр ва та. Ри мо ка то лич ка цр ква је на сто ја ла да ство ри што ја чу ор га ни за-
ци ју Ка то лич ке ак ци је ка ко би се она мо гла но си ти са нај ја чом ли бе рал ном ор га-
ни за ци јом Кра ље ви не Ју го сла ви је – ју го сла вен ским Со ко ли ма. „Ин ци ден ти“ са 
Со ко ли ма уз не ми ра ва ли су и па пу Пи ја XI ко ји је у сво јим по сла ни ца ма че сто 

13 F. Ču li no vić, n. d., II, 35–39. 
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упо зо ра вао на по ги бељ ко ја до ла зи од ли бе рал них, ла ич ких и ан ти кле ри кал них 
ор га ни за ци ја „фи зич ког од го ја и шпор та“. 

Су ко би ли бе рал них Со ко ла и омла дин ских ор га ни за ци ја Ка то лич ке ак-
ци је, за по че ти у Кра ље ви ни СХС, у ври је ме дик та ту ре на ста вље ни су са мно го 
же шћим кон фрон ти ра њем, што је иза зва ло ор га ни зо ва ну др жав ну ак ци ју про тив 
кле ри ка ли зма. Дик та ту ра је, по ред др жав но прав них про мје на, тре ба ло да ка на-
ли ше иде о ло ги ју у же ље ном прав цу. Краљ Алек сан дар је пр вих го ди на дик та ту-
ре имао не до сље дан став пре ма Ри мо ка то лич кој цр кви. Док је 1929. одо бра вао 
за кон ске од ред бе ко је су огра ни ча ва ле удру жи ва ња и ор га ни зо ва ња на вјер ској 
осно ви, за го ва ра ју ћи вјер ску тр пе љи вост, рав но прав ност вје ра, фа кул та тив ност 
вјер ске на ста ве и апо ли тич ност вјер ског дје ло ва ња, већ 1930. за у зео је ком про-
ми сан став пре ма тим пи та њи ма. Та кво по на ша ње кра ља нај ви ше је до шло до 
из ра жа ја при ли ком до но ше ња За ко на о на род ним шко ла ма де цем бра 1929. При је 
не го што је за кон сту пио на сна гу, Ми ни стар ском савeту је кра јем 1929. го ди не 
упу ће на пред став ка Ка то лич ког епи ско па та у ко јој се „нео бич ним то ном тра же 
ис прав ке у за ко ну“ и ис ти че да је за кон имао циљ да „из ве сна пра ва Ка то лич ке 
цр кве до ве де у пи та ње и да отво ри из ве стан вер ски раз дор“.14 Том при ли ком се 
пред сјед ник вла де Пе тар Жив ко вић енер гич но су прот ста вио на во ди ма из пред-
став ке Ка то лич ког епи ско па та, твр де ћи да је циљ за ко на би ло „ства ра ње вер ске 
сно шљи во сти и то ле ран ци је, не фа во ри зу ју ћи, при то ме, ни јед ну ве ру“.15

По пу стљив став кра ља Алек сан дра пре ма кле ри кал ци ма на стао је због 
ње го ве оба зри во сти пре ма Ан то ну Ко ро ше цу ко ји је по ли тич ким дје ло ва њем у 
Кра ље ви ни СХС ве зао сло ве нач ки на род уз ри мо ка то лич ку Сло вен ску људ ску 
стран ку и на тај на чин по стао нај а у то ри та тив ни ји пред став ник Сло ве на ца. С дру-
ге стра не, Ко ро шче ва ве за са Ва ти ка ном пре ко ор га ни за ци ја Ка то лич ке ак ци је 
по ве ћа ла је кра љев ре спект пре ма ње му, јер је ве за са Ва ти ка ном озна ча ва ла ин-
ди рект ну ве зу са фа ши стич ком Ита ли јом. Краљ Алек сан дар је ис по ља вао страх 
од ре а ги ра ња Ва ти ка на а ти ме и Му со ли ни ја на сво је евен ту ал не ан ти кле ри кал-
не, од но сно ли бе рал не мје ре. 

Ри мо ка то лич ки клер је у ра ном пе ри о ду дик та ту ре пред ста вљао је ди ну 
ор га ни зо ва ну опо зи ци о ну гру па ци ју ко ја је јав но дје ло ва ла про тив офи ци јел не 
ан ти кле ри кал не иде о ло ги је „ше стог ја ну а ра“, чи ме је по пу нио пра зни ну на ста-
лу за бра ном по ли тич ких стра на ка. Због за бра не по ли тич ких збо ро ва, цр кве ни 
об ре ди и све ча но сти би ли су по год на при ли ка за ма сов но оку пља ње се ља ка и 
гра ђа на. Опо зи ци о но дје ло ва ње РКЦ у раз до бљу дик та ту ре сво ди ло се на ор га ни-
зо ва но исту па ње про тив ли бе рал ног ју го сла вен ског Со ко ла, што је ин ди рект но 
пред ста вља ло на пад на ју го сла вен ску на ци о нал ну иде о ло ги ју дик та ту ре.16

У раз до бљу ком про ми сног од но са др жав них вла сти пре ма ри мо ка то лич-
ким кле ри кал ци ма, у ври је ме ми ни стро ва ња све ће ни ка А. Ко ро ше ца, ни је би ло 
же шћих др жав них исту па ња про тив но си ла ца опо зи ци о ног ри мо ка то лич ког 
дје ло ва ња, па се „апо стол ско“ по ли тич ко дје ло ва ње РКЦ у до број мје ри нео ме-

14 АЈ, Ми ни стар ски са вет Кра ље ви не Ју го сла ви је, ф-1, За пи сник са сед ни це Ми ни стар ског 
са ве та од 11. ја ну а ра 1930.

15 Исто. 
16 Исто.
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та но од ви ја ло. Иако је за кон ским ак ти ма дик та ту ре би ло за бра ње но осни ва ње 
ор га ни за ци ја на вјер ској и пле мен ској осно ви, РКЦ је пр ва об на вља ла дру штва 
Ка то лич ке ак ци је. За ко ном о осни ва њу Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је за бра њен 
је рад свих „пле мен ских“ со кол ских ор га ни за ци ја и ри мо ка то лич ке „тје ло вје жбе-
не“ ор га ни за ци је Орао. Ме ђу тим, по чет ком 1930. во ђа Ор ло ва адво кат др Иво 
Про ту ли пац об но вио је ор лов ску ор га ни за ци ју под име ном Криж (Кри жа ри), 
ко ја ће се же сто ко бо ри ти про тив ју го сла вен ске др жа ве а у ко рист ства ра ња са-
мо стал не хр ват ске др жа ве.

Дик та ту ра кра ља Алек сан дра на ста ла је уз бла го слов Фран цу ске и Ве ли ке 
Бри та ни је и зе ма ља ко је су по др жа ва ле фран ко фил ски европ ски по ре дак (Че хо-
сло вач ка, Ру му ни ја, Пољ ска и дру ге). С дру ге стра не, фор ми ран је блок ре ви зи-
о ни стич ких зе ма ља пред во ђен Ита ли јом, ко је су на сто ја ле да раз би ју европ ски 
ли бе рал ни гра ђан ски по ре дак. Све зе мље у ју го сла вен ском окру же њу ра ди ле су 
на де ста би ли за ци ји Ју го сла ви је уз по др шку Ита ли је, па су се на тај на чин бо ри-
ле про тив дик та тор ског ре жи ма. Ита ли ја и ре ви зи о ни стич ке зе мље зна ле су да 
ће укла ња њем кра ља Алек сан дра до ве сти до оба ра ња дик та тор ског по рет ка. Из 
тог раз ло га у Ита ли ји и Ма ђар ској су об у ча ва ни уста шки и бу гар ско-ма ке дон ски 
(ВМРО) те ро ри сти ко ји су на кра ју би ли из вр ши о ци атен та та над кра љем Алек-
сан дром у Мар се ју 9. ок то бра 1934. Од кра ље вог уби ства по чео је по сте пен про-
цес тран сфор ма ци је ше сто ја ну ар ског др жав ног мо де ла. Др жа вом је упра вља ло 
на мје сни штво са кне зом Па влом Ка ра ђор ђе ви ћем на че лу ко ји је, као бри тан ски 
шти ће ник, по чео да про во ди по ли ти ку про мје не дик та тор ског кур са кра ља Алек-
сан дра у прав цу ауто но ми зма и фе де ра ли за ци је Ју го сла ви је. „По ли ти ку но вог 
кур са“ Па вле је отво ре но за по чео по сли је пе то мај ских из бо ра 1935. Ти из бо ри 
су озна чи ли крај дик та тор ског мо де ла кра ља Алек сан дра и отво ри ли но ву епо ху 
на мје сни штва и вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа. 

НА МЈЕ СНИ ШТВО КНЕ ЗА ПА ВЛА 
И РИ МО КА ТО ЛИЧ КА ЦР КВА 1935–1941

Из вор ни вер сај ски ли бе рал но-де мо крат ски европ ски по ре дак за вр ша ва се 
са 1935. го ди ном, ка да до ла зи и до ве ли ке ди пло мат ско-по ли тич ке пре крет ни це у 
исто ри ји мо дер не Евро пе. По ло жај Ли ге на ро да се про ми је нио због „про бу ђе не“ 
Ње мач ке ко ја је, у нај ма њу ру ку, по ста ла рав но прав на са за пад ним ли бе рал ним 
др жав ним си ла ма. „Цен трал ни по ли тич ки пункт“, око ко га су се окре та ли до га ђа-
ји у Евро пи, по ста ла је Ње мач ка ко ја се по ву кла са Кон фе рен ци је за раз о ру жа ње. 
Ру си ја је про ми је ни ла став пре ма зе мља ма ли бе рал не де мо кра ци је (чак им је и 
при шла пре ко по ли ти ке На род ног фрон та), док се Фран цу ска вра ти ла на са вез 
са Ру си јом, а с дру ге стра не ми ри ла са ан ти ли бе рал ном Ита ли јом ко ја је сма њи-
ва ла свој ре ви зи о ни зам.17 Др жав нич ка и по ли тич ка ели та Кра ље ви не Ју го сла ви је 
мо ра ла је во ди ти ра чу на о но вим европ ским по ли тич ким кре та њи ма.

Три де се те го ди не 20. ви је ка оби ље жи ло је ја ча ње кор по ра тив них ан ти-
ли бе рал них по кре та у Евро пи, при је све га у Ита ли ји и Ње мач кој, ко ји су, ка ко 

17 J. Jo va no vić Pi žon, Di plo mat ska isto ri ja Evro pe, I, Be o grad 1939, 3.
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се оче ки ва ло, тре ба ли да уни ште ли бе ра ли зам („ли бе рал но-ма сон ско и жи дов-
ско сје ме зла“) и из гра де то та ли тар не др жа ве. У Ита ли ји се све ви ше го во ри ло 
о „смје ни ли бе рал не епо хе кор по ра тив ном из град њом“. Оче ки ва ло се да ће кор-
по ра тив ни то та ли та ри зам од ба ци ти „сву фур ду нео б у зда не сло бо де“, ко ја је на-
зва на пре о стат ком Фран цу ске ре во лу ци је и за пад не де мо кра ци је. Кор по ра тив ци 
су ис ти ца ли да Евро па сто ји пред кон цем епо хе у ко јој су бес план ски из бор и 
бес план ска при вре да и по дје ла до ве ли сви јет у без на дан ха ос. Тре ба ло је из гра-
ди ти кор по ра тив ну др жа ву, ко ја ће сми шље но и план ски сву људ ску дје лат ност 
на со ци јал ном и по ли тич ком по љу ис пу ни ти је дин стве ном во љом и ге слом да је 
оп ће до бро из над по је ди нач ног до бра. При то ме ни је се ми сли ло на до бро ци је-
ло га сви је та већ на до бро на ци је. На па дан је ли бе рал ни ин ди ви ду а ли зам.

По сли је уби ства кра ља Алек сан дра, у ок то бру 1934, за по чео је по сте-
пен про цес пре у ре ђе ња ше сто ја ну ар ског фран ко фил ског иде о ло шког и др жав-
ног скло па. Као глав ни ак тер по ста лек сан дров ских по ли тич ких до га ђа ја кнез 
Па вле је укло нио са вла сти вод ство ше сто ја ну ар ске Ју го сла вен ске на ци о нал не 
стран ке. Вла ду Бо го љу ба Јев ти ћа обра зо вао је од ма ње по зна тих по ли ти ча ра 
Ју го сло вен ске на ци о нал не стран ке (ЈНС) ка ко би лак ше про во дио при пре ме за 
иде о ло шко-по ли тич ке, а ти ме и др жав не про мје не.18 На мје сник Па вле је при је 
све га на пра вио ра ди ка лан спољ но по ли тич ки за о крет од Па ри за (ко ме је по ли-
тич ки био при вр жен краљ Алек сан дар) ка Лон до ну. Као бри тан ски шти ће ник, у 
бли ским лич ним ве за ма са бри тан ским дво ром, про цје њи вао је да Ју го сла ви ју 
тре ба чвр шће ве за ти уз бри тан ску по ли ти ку уз уда ља ва ње од Фран цу ске. У ври-
је ме ка да је Па вле до шао за на мје сни ка, из ме ђу Па ри за и Лон до на ни је вла дао 
ра ни ји вањ ско по ли тич ки склад. Фран ко фил ску по ли ти ку кра ља Алек сан дра про-
во ди ли су, као пред сјед ник вла де, Бо го љуб Јев тић и Ју го сла вен ска на ци о нал на 
стран ка. Вањ ско по ли тич ки раз ло зи на ве ли су кне за Па вла да што при је раз би је 
ЈНС и то, у пр вој фа зи, пре ко Бо го љу ба Јев ти ћа ко ји је тзв. пе то мај ском зе маљ-
ском ли стом угро зио је дин ство ЈНС и ство рио свој скуп штин ски клуб („јев ти-
ћев ци“) не за ви сан од на ве де не стран ке. У дру гој фа зи Ми лан Сто ја ди но вић је, 
у име кне за Па вла, по ли тич ки ми но ри зи рао и ЈНС и „јев ти ћев це“ са ци љем да 
се у пот пу но сти оства ри уну тра шња и вањ ско по ли тич ка ли ни ја ко ју је на сто јао 
да спро ве де кнез Па вле.19

По ли ти ка но вог кур са кне за Па вла, од но сно по ли ти ка раз би ја ња ше сто-
ја ну ар ског др жав ног по рет ка, исто вре ме но је зна чи ла од ба ци ва ње ин те грал но-
ју го сла вен ске на ци о нал не иде о ло ги је кра ља Алек сан дра и уни тар них ли бе ра ла 
на ко ју се дик та ту ра осла ња ла. Све на ци о нал не и по ли тич ке ин сти ту ци је и ор га-
ни за ци је ко је су по др жа ва ле дик та ту ру, а ко је су би ле ли бе рал ног иде о ло шког 
усмје ре ња, до спи је ва ле су у не за ви дан по ло жај на ра чун но вих фор ми иде о ло-
шко-по ли тич ких ор га ни зо ва ња. Рад вла де Б. Јев ти ћа кре тао се још уви јек пу те-
ви ма ста рог ре жи ма, не од сту па ју ћи бит ни је од прет ход них ше сто ја ну ар ских 
вла да. На па ди опо зи ци о них гру па на но си о це ју го сла вен ског на ци о на ли зма, пр-

18 AJ, 138–2-3, Указ о обра зо ва њу вла де Б. Јев ти ћа. 
19 Ист oри ја гра ђан ских стра на ка у Ју го сла ви ји, при ре дио др Мом чи ло Па вло вић, I, Бе о-

град 2008, 391–392.
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вен стве но по кло ни ка Хр ват ске се љач ке стран ке, по ја ча ва ли су се то ком 1935. 
го ди не. Пред та квим не рас по ло же њем вла да Бо го љу ба Јев ти ћа је мо ра ла од сту-
пи ти, иако је на пе то мај ским из бо ри ма до би ла ре ла тив ну ве ћи ну. Кнез Па вле је 
„ува жио“ Јев ти ће ве вла де и од мах при сту пио ис пи ти ва њу „ре ал не по ли тич ке 
си ту а ци је“. Од лу чио се за „бан кар ско-кле ри кал но-бе гов ску“ по ли тич ку ком би-
на ци ју под вод ством Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, ко ја је обра зо ва на са ци љем „сми-
ри ва ња уза вре лих по ли тич ких стра сти“. Но ва ре жим ска по ли тич ка фор ма ци ја 
на зва на је Ју го сло вен ска ра ди кал на за јед ни ца (ЈРЗ). Ка ко је та да про цје њи ва ла 
но ва вла да ју ћа ком би на ци ја, по ли тич ко не за до вољ ство мо гло се об у зда ти је ди но 
вра ћа њем на пред ше сто ја ну ар ско по ли тич ко ста ње, ус по ста вља њем на ци о нал-
них ауто но ми ја и при зна њем на ци о нал них по себ но сти. По те зи вла де Ми ла на 
Сто ја ди но ви ћа има ће ка рак тер по сте пе ног раз би ја ња иде о ло ги је ју го сла вен ског 
на ци о на ли зма и др жав ног цен тра ли зма, и та ће ли ни ја пред ста вља ти јед ну од 
основ них уну тра шњих по ли тич ких ка рак те ри сти ка на мје снич ког ре жи ма. Ра ди 
об у зда ва ња по ли тич ке си ту а ци је у ба но ви на ма са ве ћин ским ри мо ка то лич ким 
ста нов ни штвом, вла да је обе ћа ла да ће „ама нет“ кра ља Алек сан дра оства ри ти 
ако се бу де ишло пу тем сми ри ва ња по ли тич ке за о штре но сти и кон цен тра ци је 
свих кон струк тив них на род них сна га.20 

Од 1935. по че ла је, да кле, по сте пе на фе де ра ли за ци ја Кра ље ви не Ју го сла-
ви је пре ко ЈРЗ. По на чи ну упра вља ња и при мје њи ва ња за ко на, Кра ље ви на Ју го-
сла ви ја је би ла фак тич ки по дје ље на на че ти ри цје ли не (по ли тич ке обла сти), ко је 
су од го ва ра ле по дје ли ин те ре сних зо на из ме ђу на род но сних гру па уну тар ЈРЗ. 
Ко ро шец је про во дио ауто но ми за ци ју Сло ве ни је ко ја је по ста ја ла сво је вр стан 
cor pus se pa ra tum, устав и за ко ни у тој обла сти ва жи ли су са мо уко ли ко су кон ве-
ни ра ли ње го вим стра нач ким ин те ре си ма. Му сли ман ски дио Бо сне и Хер це го ви-
не по ли тич ки и при вред но се ор га ни зо вао као за себ на цје ли на пре ко Мех ме да 
Спа хе, чла на вла да ју ће ЈРЗ и ми ни стра са о бра ћа ја. Сто ја ди но вић је ства рао сво ју 
по ли тич ку зо ну ути ца ја у ко јој су „ва жи ли“ за ко ни ју го сла вен ске др жа ве и у ко-
јој је иде о ло ги ја ју го сла вен ског на ци о на ли зма би ла нај ма ње угро же на. Ње го ви 
по ли тич ки еми са ри, во де ћи бор бу са ср би јан ским ди је лом Удру же не опо зи ци је 
(ДС, РС, ЗС), Се љач ко-де мо крат ском ко а ли ци јом и при пад ни ци ма ЈНС, раз ви ја ли 
су пу ну ак тив ност на под руч ју Сре ма, Ба на та, Ба ра ње и Бач ке, уже Ср би је, Цр не 
Го ре и у ма њој мје ри у Ма ке до ни ји. ЈРЗ је оба ви ла по ли тич ку по ла ри за ци ју на 
на ци о нал ној („пле мен ској“) осно ви, де за ву и са ла по ли ти ку ин те грал ног ју го сла-
вен ства за хва љу ју ћи вјер ским и пле мен ским фрон то ви ма на ко је се осла ња ла. 
Тен ден ци је фе де ра ли за ци је су ја ча ле због мо гућ но сти сло бод ног ту ма че ња ше-
сто ја ну ар ског за ко но дав ства ко је је de iure би ло на сна зи, али de fac to, спро во ђе-
но у ра зним на ци о нал но-по ли тич ким и вјер ским смје ро ви ма.

Вла да Ми ла на Сто ја ди но ви ћа је у до број мје ри би ла уте ме ље на на ри-
мо ка то лич кој и ислам ској вјер ској осно ви, јер је фа во ри зо ва ла ан ти ли бе рал на 
иде о ло шка кле ри кал на рје ше ња на ве де них вјер ских ор га ни за ци ја. Кле ри кал ни 
ле ги ти ми зам Срп ске пра во слав не цр кве, из ра жен у пе ри о ду ју го сла вен ског пар ла-
мен та ри зма и дик та ту ре, у но вим по ли тич ким усло ви ма је не ста јао јер је вод ство 

20 Исто.
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СПЦ за сту па ло опо зи ци о на по ли тич ка рје ше ња због ка рак те ра вла ди не вјер ске 
по ли ти ке ко ја је, по ми шље њу пра во слав ног вр ха, би ла усмје ре на на фа во ри зо-
ва ње Ислам ске вјер ске за јед ни це (ИВЗ) и на ро чи то Ри мо ка то лич ке цр кве.

Срп ска пра во слав на цр ква (СПЦ), као иде о ло шко-вјер ски исто ми шље-
ник про те стант ских и ста ро ка то лич ких цр ка ва за пад них ли бе рал но-де мо крат-
ских зе ма ља, ни је се мо гла уса гла си ти са но вом кон фе си о нал ном, иде о ло шком 
и на ци о нал ном по ли ти ком кне за Па вла и вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа. Пра во-
слав ни цр кве ни по гла ва ри, а на ро чи то па три јарх Вар на ва, ста ја ли су на по зи ци-
ји иде о ло ги је ју го сла вен ског на ци о на ли зма и ше сто ја ну ар ског др жа во твор ства, 
што је на ла га ло да љу не про мје ње ну са рад њу са Ан гли кан ском цр квом, ста ро ка-
то лич ким цр ква ма, Ју го сло вен ском на ци о нал ном стран ком и уни тар ним ју го сла-
вен ским на ци о нал ним ор га ни за ци ја ма. Па три јар хов вјер ско-по ли тич ки ли бе ра-
ли зам сли је ди ло је ње го во све штен ство, на ро чи то у од но су пре ма ли бе рал ним 
ју го сла вен ским Со ко ли ма. Оба ве зу осве ће ња со кол ских за ста ва и до мо ва, ко ју је 
Ри мо ка то лич ка цр ква че сто са бо ти ра ла, пра во слав но све штен ство је пре тва ра ло 
у ма ни фе ста ци је ода но сти ди на сти ји, отаџ би ни и со кол ству.21

Ли бе рал не вла де Кра ље ви не Ју го сла ви је су низ го ди на (1922–1935) из-
бје га ва ле да скло пе кон кор дат са Ва ти ка ном, као и све ли бе рал но-де мо крат ске 
зе мље тог до ба. Ју го сла вен ске вла де су оду го вла чи ле са скла па њем кон кор да та 
због ин тер на ци о нал ног ка рак те ра Ри мо ка то лич ке цр кве и бо ја зни да би ти ме 
Ва ти кан и Ита ли ја угро зи ли су ве ре ни тет др жа ве. Ме ђу тим, кнез Па вле је био 
од лу чан да ко нач но ри је ши пи та ње кон кор да та, па је че сто у ве зи с тим кон так-
ти рао са над би ску пом Ба у е ром. Над би скуп му је пред ло жио да уки не не ке ли бе-
рал не ин сти ту ци је на че лу са „Сло бод ном зи дар ском ло жом и као нај ва жни је, 
да при сту пи пре го во ри ма за за кљу че ње Кон кор да та“.22 Ри мо ка то лич ка цр ква је 
оче ки ва ла да ће уз бла го на кло ну по моћ кне за Па вла и вла де М. Сто ја ди но ви ћа 
бр зо при сту пи ти ра ти фи ка ци ји кон кор да та са Ва ти ка ном, што се ско ро и оства-
ри ло у ле то 1937. го ди не.

По што је ју го сла вен ска др жа ва уре ди ла прав не од но се са СПЦ и ИВЗ 
(1929–30), РКЦ је оче ки ва ла да ће уз бла го на кло ну по моћ кне за Па вла и вла де 
Ми ла на Сто ја ди но ви ћа др жа ва при сту пи ти рје ше њу од но са са ри мо ка то ли ци-
ма. На род ни по сла ни ци ЈРЗ зах ти је ва ли су од др жа ве, „у име 6,000.000 ка то ли-
ка“, да уре ди од но се са РКЦ. По ред прав но не ре гу ли са них од но са са др жа вом, 
по сла ни ци су не го до ва ли због ма лих при на дле жно сти РКЦ у од но су на дру ге 
вје ро и спо ви је сти. Из ја ва ко а дју то ра Алој зи ја Сте пин ца да се РКЦ не ће ни ка да 
од ре ћи сво јих основ них пра ва, а по себ но не пра ва на од гој мла де жи, зна чи ла је 
да РКЦ би је би ла за до вољ на сво јом од гој ном уло гом у дру штву, „јер су под ути-
ца јем ма со не ри је (ли бе ра ла – Н. Ж) ви дљи ви ра зни ре зул та ти од го ја мла де жи“.23 
Не тре ба за бо ра ви ти да је РКЦ de fac to би ла у пот пу но рав но прав ном по ло жа ју, 
али је кон кор да том тре ба ло оја ча ти њeне по зи ци је. Пре ма Вик то ру Но ва ку, „кле-
ри ка ли зам у Хр ват ској и Сло ве ни ји, као пред стра жа ту ђин ске по ли ти ке и стра-

21 Исто, 192.
22 V. No vak, Mag num cri men, Be o grad 1948, 426.
23 Ju tar nji list, 24. pro si nac 1936.
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них ин те ре са, био је ве чи ти не за до вољ ник, ма да је Ка то лич ка цр ква од 1918. до 
1941. би ла у сва ком по гле ду, а на ро чи то у бу џе ти ма, фа во ри зо ва ни ја не го је то 
икад би ла у Хаб збур шкој мо нар хи ји аустриј ског ца ра и ма ђар ског кра ља“.24

Пред лог кон кор да та из 1935. у нај ве ћем де лу јав но сти иза звао је не са мо 
за ни ма ње не го и ве ли ко уз бу ђе ње, па и ре волт, јер је у пи та њу би ла по вре да „др-
жав ног су ве ре ни те та, на род ног је дин ства и рав но прав но сти, сло бо де са ве сти и 
про све те, ме ђу вер ске сно шљи во сти и ми ра”. И прав ни ци и „ро до љу би“ твр ди ли 
су да се кон кор да том оште ћу ју др жав ни и на род ни ин те ре си, да је њи ме по вре ђен 
основ ни зна чај устав них пра ва и вјер ске рав но прав но сти. Кон кор да том се РКЦ 
да ва ла ми си о нар ска уло га „ка кву она има са мо у па ган ским зе мља ма, што је по-
себ но по ни зи ло пра во слав ни еле мент ко ји је Ка то лич ка цр ква сма тра ла ши зма-
тич ким, от пад нич ким, јед на ко је то вре де ло и за му сли ман ски вер ски еле мент, 
ко ји је она сма тра ла не вер нич ким“.25

Опо зи ци ја у На род ној скуп шти ни, као и „ма њи на“ у Од бо ру за про у ча-
ва ње пред ло га За ко на о кон кор да ту, нај ви ше су не го до ва ли про тив од ре да ба ко је 
су ре гу ли са ле кул тур но-од гој ну сфе ру од но са РКЦ и др жа ве. Ли бе рал не од ред бе 
Уста ва из 1931. о фа кул та тив но сти вјер ске на ста ве уки ну те су од ред бом о оба-
ве зно сти вјер ске на ста ве за уче ни ке свих шко ла. У до но ше њу про гра ма вјер ске 
на ста ве, по ста вља ња вјер ских учи те ља - ка те хе та, са ста вља ња школ ских уџ бе ни-
ка, цр кве и вјер ске за јед ни це су има ле мно го ве ћа овла ште ња не го што су им то 
да ва ли про свјет ни за ко ни. По себ ну уз бу ну ме ђу опо зи ци јом иза звао је члан 23 
кон кор да та ко ји је РКЦ при зна вао пу ну сло бо ду да осни ва дру штва Ка то лич ке 
ак ци је и да њи ма упра вља, као и да осни ва удру же ња ко ја су има ла мо гућ но сти 
да из ван и из над сва ке пар тиј ске по ли ти ке уна пре ђу ју вјер ски и мо рал ни жи вот 
под не по сред ном за ви сно шћу и од го вор но шћу Ка то лич ке ак ци је.

„Ма њи на“ из Од бо ра је од лу чи ла да не гла са за ра ти фи ка ци ју кон кор да та 
због чла на 34 ко ји је „угро жа вао удру же ња за фи зич ко вас пи та ње“. Со ко ле Кра-
ље ви не Ју го сла ви је на ро чи то су по го ди ле од ред бе овог чла на. Сма тра ли су да 
је тај члан до не сен због оне мо гу ћа ва ња ра да ли бе рал ног ју го сла вен ског Со ко ла, 
глав ног про тив ни ка ор га ни за ци ја Ка то лич ке ак ци је (Ор ло ва, Кри жа ра, сло ве нач-
ких Фан то ва и др.), ко је су пре ма кон кор да ту мо гле не сме та но да дје лу ју. Пи та-
ње ли бе рал не со кол ске „Тир шо ве иде о ло ги је“, ко јим су се у пе ри о ду дик та ту ре 
ин тен зив но ба ви ли Ка то лич ки епи ско пат и Ва ти кан, ра ти фи ка ци јом кон кор да та 
пре шло би у сфе ру ме ђу на род ног пра ва са не же ље ним по тре си ма и ком пли ка-
ци ја ма. Ти ме би „Тир шо ва иде о ло ги ја“ по ста ла пи та ње „ко је не ће оста ти ствар 
на шег уну тра шњег по рет ка, већ про блем ко ји ће по кре та ти Све та Сто ли ца као 
ви со ка уго ва ра ју ћа стра на јед ног ме ђу на род ног прав ног ин стру мен та“. Ју го сла-
вен ски ли бе ра ли су твр ди ли да би члан 34 до вео до фрон тал ног су ко ба из ме ђу 
со кол ства и РКЦ, али и са вла дом Ми ла на Сто ја ди но ви ћа ко ја би, као ра ти фи-
ка тор кон кор да та, мо ра ла ис ту пи ти у ње го ву од бра ну, по др жа ва ју ћи отво ре но 
Ри мо ка то лич ку цр кву. Кнез Па вле и вла да Ми ла на Сто ја ди но ви ћа та квим за кон-
ским ре гу ли са њем од но са из ме ђу „др жав не ор га ни за ци је за фи зич ко вас пи та ње“ 

24 V. No vak, n. d., 410.
25 Isto, 441.
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(Со ко ла) и РКЦ, Со ко ле би као ли бе рал ну и ан ти кле ри кал ну ју го сла вен ску на ци-
о нал ну ор га ни за ци ју ста ви ли у пот пу но ин фе ри о ран по ло жај.

Кле ри кал на по ли тич ка кли ма, ка рак те ри стич на за вла ду М. Сто ја ди но-
ви ћа, од ре ђи ва ла је иде о ло шке, по ли тич ке и кул тур не од но се у Ју го сла ви ји. По-
ред из ра же ног кле ри ка ли зма РКЦ ја чао је ислам ски кле ри ка ли зам пре ко при пад-
ни ка ЈМО у вла ди Ми ла на Сто ја ди но ви ћа (М. Спа хо, Д. Ку ле но вић, С. Бех мен 
и дру ги). Ри мо ка то лич ка цр ква је у по вољ ним по ли тич ким усло ви ма све ви ше 
дје ло ва ла као „др жа во твор на“ цр ква због по др шке ко ју је има ла од ри мо ка то ли-
ка чла но ва вла де (Ко ро ше ца, Кре ка, Сно ја из СЛС и Ро ги ћа, Вр ба ни ћа, Ко жу ла 
Ма стро ви ћа и дру гих). Због по др шке ми ни ста ра-кле ри ка ла ца, РКЦ је дје ло ва ла 
сло бод но од ре ђу ју ћи вла ди ну по ли тич ку ак тив ност пре ма ин те ре си ма цр кве. У 
кул тур ној обла сти је дје ло ва ла иде о ло шка цен зу ра. До вољ но је на ве сти при мјер 
да је 1937. Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва за бра ни ло књи гу пу бли ци сте Си-
ме Си ми ћа Ва ти кан и Ју го сла ви ја.

Ми ни стри Ко ро шец и Спа хо, уз по др шку на мје снич ког ре жи ма кне за 
Па вла, нор ма тив ним пу тем су на сто ја ли ис ти сну ти по зи тив не ли бе рал не вјер-
ске за кон ске од ред бе, а ле га ли зо ва ти вјер ска кле ри кал на ре ше ња. Ко ро шец је 
на сто јао да кле ри ка ли зи ра сло ве нач ки јав ни и дру штве ни жи вот, уз по др шку 
ор га ни за ци ја Ка то лич ке ак ци је, те же ћи за иде ал ном „све том сло вен ском де же-
лом“. По ступ ци ми ни стра уну тра шњих по сло ва Ко ро ше ца и ње го ве про ду же не 
ру ке ба на Мар ка На тла че на, има ли су ка рак тер кле ри ка ли за ци је по ли тич ког и 
кул тур но-про свјет ног жи во та Драв ске ба но ви не. За сту па ју ћи по себ ну сло ве нач-
ку на ци о нал ност, вод ство ЈРЗ у Сло ве ни ји, за пра во СЛС, во ди ло је не пре кид ну 
бор бу са свим ју го сла вен ским на ци о нал ним ор га ни за ци ја ма на че лу са ЈНС. 
Чи нов ни ци и учи те љи, при пад ни ци ју го сла вен ских на ци о нал них ор га ни за ци ја, 
би ли су под врг ну ти ра зним об ли ци ма де нун ци ја ци је и ши ка ни ра ња због управ-
не и по ли тич ке до ми на ци је при пад ни ка СЛС на те ри то ри ји Драв ске ба но ви не. 
Због ве ли ког бро ја Со ко ла у Драв ској ба но ви ни вод ство сло ве нач ког де ла ЈРЗ 
(углав ном СЛС) усмје ри ло је глав ни на пад на њих због њи хо ве ан ти кле ри кал не 
„ма сон ске“ иде о ло ги је. Ми ни стар Ко ро шец је за бра њи вао со кол ску штам пу, јав-
не со кол ске ску по ве и сле то ве. Кле ри кал ни днев ник Сло ве нец у бро ју од 6. мар та 
1937. пи сао је да со кол ска иде о ло ги ја и ју го сла вен ство, „ко ји на жа лост вла да ју 
чи та вом штам пом, у др жа ви пред ста вља ју „по је вреј че но ма сон ство“.

Тје ло вје жбе на кле ри кал на ор га ни за ци ја сло ве нач ких „Фан тов ин де клет“, 
ко ју је осно ва ло 1935 (умје сто Ор ло ва) вод ство ЈРЗ у Сло ве ни ји, пред ста вља ла 
је но ви об лик ор га ни за ци је фи зич ке кул ту ре ко ји је у име СЛС во дио фрон тал ну 
бор бу са ли бе рал ним Со ко ли ма у обла сти про свје те и спор та. Као и за бра ње ни 
Ор ло ви они су би ли ри мо ка то лич ка ор га ни за ци ја и дио Ка то лич ке ак ци је. Ми ни-
стар Ко ро шец и вод ство СЛС има ли су ам би ци о зан план са Фан то ви ма ко ји је 
пре ва зи ла зио окви ре вјер ске ор га ни за ци је фи зич ке кул ту ре. Ко ро шец је у сво јим 
го во ри ма ис ти цао да ће у слу ча ју ра та сло ве нач ки Фан тје би ти нај бо љи рат ни ци 
на фрон ту, без по ми ња ња Со ко ла ко ји су ра ни јих го ди на осим кул тур но-со ци-
јал не уло ге има ли и од ре ђе не за дат ке на вој ном пла ну. Ди рект ни су ко би из ме ђу 
ли бе рал них Со ко ла и кле ри кал них Фан то ва обич но су се де ша ва ли при ли ком 
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про сла ва ју го сла вен ских др жав них пра зни ка, кра ље вог ро ђен да на, от кри ва ња 
спо ме ни ка чла но ви ма ди на сти је Ка ра ђор ђе вић и слич но. 

Од пе то мај ских из бо ра 1935, па до осни ва ња Ба но ви не Хр ват ске, вла да-
ла је спе ци фич на си ту а ци ја у При мор ској и Сав ској ба но ви ни у од но су на оста ле 
ди је ло ве Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ком плек сни по ли тич ки од но си би ли су из ра же-
ни у су ко би ма хр ват ских по ли тич ких и вјер ских гру па ци ја (ХСС, „фран ков ци“, 
ор га ни за ци је Хр ват ске ка то лич ке ак ци је и др.) са но си о ци ма иде о ло ги је ју го сла-
вен ског на ци о на ли зма (ЈНС, „јев ти ћев ци“, „бор ба ши“, ју го сла вен ске на ци о нал-
не ор га ни за ци је на че лу са Со ко ли ма) и кон фрон ти ра њем јед них и дру гих са 
при пад ни ци ма вла да ју ће ЈРЗ.26 

Због ја ког упо ри шта ју го сла вен ских на ци о на ли ста у Сав ској и При мор-
ској ба но ви ни, глав ни на пад хр ват ских на ци о на ли ста био је упе рен про тив њих. 
До кра ја 1935. за бе ле жен је ве ли ки број по ли тич ких исту па при пад ни ка ХСС, 
због ко јих су ју го сла вен ски на ци о на ли сти (Ср би и Хр ва ти) осје ћа ли страх и не-
си гур ност. На род ни по сла ни ци, „јев ти ћев ци“ и при пад ни ци ЈНС, у го во ри ма 
и ин тер пе ла ци ја ма у Скуп шти ни оци је ни ли су да су „чу ва ри“ ју го сла вен ског 
на ци о нал ног је дин ства оста вље ни на ми лост и не ми лост при пад ни ци ма Ма че-
ко ве ХСС. Због па сив ног од но са вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа пре ма ис ту пи ма 
„ма че ко ва ца“, што је би ло у скла ду са вла ди ном по ли ти ком „по пу шта ња сте га“, 
ма ли број ин те грал них ју го сла вен ских на ци о на ли ста у При мор ској и Сав ској ба-
но ви ни ула зио је у ре до ве Ју го сла вен ске ра ди кал не за јед ни це.27

Кнез Па вле је пот пу но по др жа вао вла ду М. Сто ја ди но ви ћа у по гле ду 
по пу шта ња сте га пре ма Хр ва ти ма и сло бод ни јег на ци о нал ног ма ни фе сто ва ња 
на под руч ју При мор ске и Сав ске ба но ви не, због при до би ја ња вод ства ХСС за 
обо стра но при хва тљив по ли тич ки ком про мис. Кнез Па вле је чла но ви ма вла де 
да вао ин струк ци је у том прав цу.28 По ли ти ка по пу шта ња сте га омо гу ћи ла је рас-
плам са ва ње су ко ба у Хр ват ској, са нај те жим раз мје ри ма у мје шо ви тим вјер ско-
на ци о нал ним кра је ви ма При мор ске и Сав ске ба но ви не. Да кле, по ли ти ка вла де 
М. Сто ја ди но ви ћа иза зи ва ла је не за до вољ ство и код хр ват ских се па ра ти ста и 
ју го сла вен ских уни та ри ста.

У ова квим усло ви ма хр ват ски на ци о нал ни по крет по чео се на гло ши ри ти 
по при ма ју ћи ма сов не раз мје ре. Вла да М. Сто ја ди но ви ћа оп ту жи ва на је од свих 
ор то док сних Ју го сла ве на (уни тар них ли бе ра ла), тј. пр ва ка ЈНС, ди је ла вој ног 
вр ха, жан дар ме ри је, ју го сла вен ских на ци о нал них ор га ни за ци ја и пра во слав ног 
епи ско па та, да је глав ни кри вац за по ли тич ко ста ње, за из да ју на ци о нал них све-
ти ња и ми ни ра ње те ме ља на ко ји ма је по чи ва ла др жа ва. Хр ва ти – ју го сла вен ски 
на ци о на ли сти до жи вља ва ли су вла ди ну по ли ти ку по пу шта ња сте га као охра бре-
ње хр ват ским на ци о на ли сти ма да у пот пу но сти уни ште уни тар ну ју го сла вен ску 
иде ју и др жа ву. Ју го сла ве ни су би ли раз о ча ра ни по ли ти ком вла де М. Сто ја ди но-
ви ћа и за то на оп штин ским из бо ри ма ни су гла са ли за ње го ву ли сту, јер их је вла-
да оста ви ла на „ми лост и не ми лост“ хр ват ског на ци о нал ног по кре та.

26 Исто, Из вје шта ји мје сних и сре ских ор га ни за ци ја ЈРЗ из Сав ске и При мор ске ба но ви не 
упу ће ни М. Сто ја ди но ви ћу. 

27 Исто. 
28 T. Stoj kov, Vla da Mi la na Sto ja di no vi ća, Be o grad 1986, 122.
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Од пе то мај ских из бо ра 1935. мо же се го во ри ти о по чет ку ор га ни зи ра ња 
ра зно род ног Хр ват ског на род ног по кре та у ко ји су би ли укљу че ни Ри мо ка то лич-
ка цр ква, ХСП – фран ков ци, се па рат ни ли бе ра ли оку пље ни око ХСС-а па чак и 
ве ћи дио хр ват ских ко му ни ста. На ци о нал но-по ли тич ки са вез ХСС, фран ко ва ца 
и кле ри ка ла ца, скло пљен у ври је ме дик та ту ре, то ком 1935. се осна жио и одр жа-
вао до спо ра зу ма из ме ђу СДК (у ком су би ли ХСС и срп ско-хр ват ски СДС) и 
Удру же не опо зи ци је из Ср би је 8. ок то бра 1937. 

 Ком пакт не ри мо ка то лич ке ма се Хр ва та би ле су, иако у од ре ђе ном иде о-
ло шко-по ли тич ком не скла ду (ре ла ци ја ли бе ра ли зам – ри мо ка то ли ци зам), на је-
дин стве ном фрон ту „за шти те Хр ват ства“ од „над на ци о нал ног ју го сла вен ства“ 
и „ба ти на шког срп ства“. Из ван овог склад ног на ци о нал ног фрон та на ла зи ли су 
се Хр ва ти Ју го сла ве ни – уни тар ни ли бе ра ли, ко ји су, у окви ру ју го сла вен ских 
со кол ских ор га ни за ци ја, Ор ју не и Ја дран ске стра же, од луч но бра ни ли ин те грал-
но-ју го сла вен ски кон цепт кра ља Алек сан дра и по сто је ћи др жав ни оквир. Глав но 
упо ри ште хр ват ских и срп ско-ка то лич ких ин те грал но ју го сла вен ских сна га на ла-
зи ло се у дал ма тин ском при о ба љу, а на ро чи то у Спли ту и Ду бров ни ку.29

Ри мо ка то лич ка хи је рар хи ја, са над би ску пом А. Ба у е ром на че лу, „усво-
ји ла је сто по стот ну за јед ни цу са ХСС и ње ним по ли тич ким прав цем“, све до до-
ла ска над би ску па А. Сте пин ца ко ји ни је же лио да по ђе за при ме ром свог прет-
ход ни ка због по ли ти ке спо ра зу ма ХСС са СДС и ње го ве (Сте пин че ве) ак ци је на 
об на вља њу Хр ват ске пуч ке стран ке.30 Над би скуп са ра јев ски др Иван Ша рић, с 
дру ге стра не, у го во ру пред на ро дом у се лу Чи ли пи сре за ду бро вач ког, ре као је 
„да бу ду сви сло жни као Хр ва ти уз сво га во ђу др Ма че ка“. За ври је ме Ша ри ће вог 
бо рав ка у Чи ли пи ма, на ло кал ној цр кви је би ла из вје ше на хр ват ска за ста ва. У 
Гру да ма, по крај Ду бров ни ка, над би ску па Ша ри ћа су се ља ци до че ка ли са хр ват-
ском за ста вом и по кли ци ма „Жи вио над би скуп Ша рић, жи вио др Ма чек“. Том 
при ли ком Ша рић је уз вик нуо да сви Хр ва ти мо ра ју би ти уз Ма че ка.31 

Фран ко вач ке бор бе не омла дин ске ор га ни за ци је, по ве за но дје лу ју ћи са 
Хр ват ским со ко лом, на сто ја ле су под вод ством Јо си па Ре бер ског усмје ри ти Хр-
ва те ка отво ре ном се па ра ти зму. При ли ком са хра не фран ков ца Ја во ра, по чет ком 
1936, по ку ша ли су у За гре бу иза зва ти не ре де и ис ко ри сти ти ма се да ору жа ним 
ис ту пом омо гу ће про гла ше ње не за ви сне хр ват ске ре пу бли ке. Омла дин ске ор-
га ни за ци је фран ко ва ца и ХСС-а раз ви ја ле су ин тен зив ну кул тур ну са рад њу са 
омла дин ским ор га ни за ци ја ма на ци фа ши стич ких др жа ва (Ита ли ја, Ње мач ка) и 
ор га ни за ци ја ма њи хо вих по ли тич ких са ве зни ка (нпр. са бу гар ским „Ју на ком“).32 
Осни вач и во ђа Хр ват ског омла дин ског спорт ско-од гој ног дру штва „Ју нак“ био 
је Иван Про ту ли пац, ко ји је ина че био осни вач и во ђа ор га ни за ци ја Ка то лич ке 
ак ци је – Ор ло ва и Кри жа ра. По што су у вод ству „Ју на ка“ би ли и при пад ни ци за-
бра ње ног Хр ват ског со ко ла, то је ова кав ма не вар фран ко ва ца и ри мо ка то лич ких 
иде о ло га био усмје рен ка об на вља њу Хр ват ског со ко ла под но вим име ном.33

29 Isto, 119–144.
30 Isto. 
31 АЈ, МП-в.о., ф. 20, Ми ни стар ство вој ске и мор на ри це – Ми ни стар ству прав де, 3. мај 1936.
32 Isto, 139.
33 AJ, 71–3-8, Са вез Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је – Ми ни стар ству фи зич ког вас пи та ња 

на ро да, 9. фе бру ар 1937.
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Прав ник и исто ри чар Хр ват Фер до Чу ли но вић пи сао је о осни ва њу „Ле-
ги је ра да“ у ју ну 1935, а осно ва ли су је, ка ко је он пи сао „ве ли ко хр ват ски про фа-
ши стич ки еле мен ти из За гре ба, са ци љем да она, по узо ру на слич не фа ши стич-
ке ор га ни за ци је, оку пи ве ли ко хр ват ске про фа ши стич ке еле мен те, ка ко би мо гли 
раз ви ти ор га ни зи ра ну ак ци ју про тив Ју го сла ви је“. „Ле ги ја ра да“ је има ла циљ 
да ор га ни зу је тзв. по строј бе ра да ко је су има ле про во ди ти про па ган ду хр ват ског 
на ци о на ли зма, фа ши зма и ан ти ко му ни зма. Ка ко на во ди Чу ли но вић, та на вод на 
„до бро вољ на рад на слу жба“ тре ба ло је да пред ста вља је згро бу ду ће „удар не ор-
га ни за ци је“ за осло бо ђе ње Хр ват ске.34

Ју го сла вен ски на ци о на ли ста – уни тар ни ли бе рал др Ни ко Бар ту ло вић 
пи сао је кра јем 1937. о су ко би ма иде о ло шких про тив ни ка у Хр ват ском на род-
ном по кре ту. При је свих, Ри мо ка то лич ка цр ква је „узе ла се би за циљ да чи тав 
ка то лич ки жи вот ста ви под сво ју кон тро лу, за тим, да чи тав хр ват ски на род ни 
по крет, во ђен од др Ма че ка, под ре ди сво јим прох те ви ма, и ко нач но да у са мој 
др жав ној по ли ти ци бу де онај је зи чац на ва ги ко ји ће шу ро ва ти час са крај њом 
опо зи ци јом, а час са сва ким ре жи мом, из ну ђу ју ћи од јед них нео гра ни че ну сло-
бо ду ра да у ши ро ким хр ват ским сло је ви ма, а код дру гих за ко не и уго во ре, ко ји 
ће их учи ни ти при ви ле го ва ним и све моћ ним. А сем то га, ши ре ње мр жње и не-
по вје ре ња из ме ђу Хр ва та и Ср ба, њи хов је на ро чи ти спе ци ја ли тет, ка квог не по-
ка зу ју ка то ли ци ни у јед ној дру гој зе мљи, а ко ји је туђ нај о снов ни јим на че ли ма 
хри шћан ске на у ке“.35

Кле ри кал ци су ис по ља ва ли агре сив ност пре ма СДК од вре ме на ње ног 
осни ва ња, на ро чи то пре ма срп ском СДС-у. Ме ђу тим, од дру ге по ло ви не три де-
се тих го ди на на па ди по ста ју ул ти ма тив ни, па је и сам Об зор мо рао кон ста то ва-
ти да су кле ри кал ци „пре шли на чел ни оквир“ јер се до тог вре ме на иде о ло шка 
по ле ми ка во ди ла око оп ћих пи та ња кле ри ка ли зма и ли бе ра ли зма, те фа ши зма 
и де мо кра ци је. По че ла су се по кре та ти „кон крет на пи та ња“ у сти лу кле ри кал не 
Хр ват ске стра же ко ја је твр ди ла да СДС мо же да бу де са мо срп ска стран ка, те 
да у њој не ма мје ста за Хр ва те. Хр ват ска стра жа је кон ста то ва ла да СДС мо-
же да бу де са мо парт нер ХСС-у, или њен са ве зник у бор би про тив бе о град ског 
цен тра ли зма, али ни ка ко рав но пра ван фак тор у од лу ка ма ко је се ти чу Хр ват ског 
на род ног по кре та. С дру ге стра не, ли бе рал ни Об зор под сје тио је Хр ват ску стра-
жу да је у ври је ме ка да је ства ра на СДК (1926/27), и кле ри кал на Хр ват ска пуч ка 
стран ка, ко ју је во дио Ши мрак, во ди ла бор бу про тив Стје па на Ра ди ћа и СДК.36

Ни ко Бар ту ло вић је за кљу чио да је же ља Хр ват ске стра же и кле ри ка ла ца 
да ХСС „што ви ше изо ли ра од на пред них, де мо крат ских и ли бе рал них ути ца ја, 
да је што ви ше отрг не од би ло ка квог до ди ра са срп ским, срп ско-хр ват ским или 
ју го сла вен ским ску пи на ма; па да он да мо же што лак ше да је са свим кле ри ка ли-
зи ра, или ако то не би ишло, да је што лак ше раз би је и да што ве ћи део от ме за 
се бе... У бро ју од 16. но вем бра нај о длуч ни је по ри че ’Об зо ро ву’ тврд њу да ’кул-

34 F. Ču li no vić, Ju go sla vi ja iz me đu dva ra ta, knj. II, Za greb 1961, 109.
35 N. Bar tu lo vić, Su ko bi iz me đu gru pa u Hr vat skom na rod nom po kre tu, Jav nost, br. 47, 20. no-

vem bar 1937, 884–885.
36 Isto, 885.
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тур на иде о ло ги ја ХСС ни је уви јек у скла ду са иде о ло ги јом ор га ни зи ра них хр-
ват ских ка то ли ка, ко ји у кул тур ним пи та њи ма има ју сво је по себ но гле ди ште“. 
Бар ту ло вић је ис ти цао да кле ри кал ци не ће ми ро ва ти, јер је „бор ба про тив СДС 
са мо дио њи хо ве оп ште бор бе про тив ли бе ра ли зма и де мо кра ци је код Хр ва та, 
због че га су се то ли ко за ла га ли за кон кор дат и због че га се ства ра ју ’ско мо ви’ 
у ци љу да па ри ра ју рад гру пе гг. Хер це га, Ми шки не, Би ћа ни ћа, Крањ че ви ћа и 
оста лих ли бе ра ла ца у Ма че ко вом по кре ту“.37

Сми ри ва ње ак тив но сти Хр ват ског на род ног по кре та на сту пи ло је по-
сли је спо ра зу ма Ма че ка и во ђа Удру же не опо зи ци је (Де мо крат ска стран ка, Зе-
мљо рад нич ка стран ка, „оста ци“ Ра ди кал не стран ке) у Ср би ји у ок то бру 1937; 
ор га ни за ци је ХСС су ма ње агре сив не у иш че ки ва њу да ће се, пре ма Ма че ко вим 
упут стви ма, по сти ћи по ли тич ки и др жав ни спо ра зум са Бе о гра дом у сми слу 
ства ра ња за себ не хр ват ске те ри то ри јал не је ди ни це. То је и оства ре но ства ра њем 
Ба но ви не Хр ват ске 1939. го ди не. Фран ков ци и кле ри кал ци и да ље су не сма ње-
ном же сти ном на ста вља ли бор бу за пот пу но не за ви сну кле ро на ци о нал ну ан ти-
ли бе рал ну Хр ват ску. 

Од сре ди не 1930-их го ди на, за хва љу ју ћи из мје ње ним иде о ло шким и по-
ли тич ким при ли ка ма у Евро пи и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, код Ср ба су се у ве ћој 
мје ри по че ле по ја вљи ва ти ан ти ли бе рал не ор га ни за ци је и по кре ти. Пр ви на го ве-
штај но вих иде о ло шких кре та ња дао је сме де рев ски адво кат Ди ми три је Љо тић. 
Због из ра же ног ју го сла вен ства он ни је по др жа вао вла ду Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, 
ко ја је на пра ви ла из вје стан ан ти ју го сла вен ски за о крет пре ко по ли ти ке Ју го сла вен-
ске ра ди кал не за јед ни це, у ко ју су, по ред ди је ла ра ди ка ла би ли укљу че ни елит ни 
пред став ни ци сло ве нач ких „кле ри ка ла ца“ Ко ро ше ца и му сли ман ски ауто но ми сти 
Мех ме да Спа хе. У на мје снич ком раз до бљу Љо тић је пак ти рао са опо зи ци о ним 
„ше сто ја ну ар ци ма“, уни тар ним ли бе ра ли ма, у за јед нич кој бор би про тив ре жи ма 
М. Сто ја ди но ви ћа. Ју го сла вен ски Со ко ли, као ор то док сни уни тар ни ли бе ра ли и 
про тив ни ци ре жи ма Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, из ра жа ва ли су од ре ђе ну по др шку 
по ли тич ком по кре ту Д. Љо ти ћа због ње го вог ју го сла вен ства.

Пре ма иде о ло шкој кон цеп ци ји ње мач ког на ци зма и ита ли јан ског фа ши-
зма, вла да ју ћи европ ски по ре дак, за сно ван на иде о ло ги ји гра ђан ског ли бе ра ли-
зма, мо рао је би ти збри сан. Но во вре ме то та ли та ри зма тре ба ло је да уни шти 
„плу то крат ски иде о ло шко-по ли тич ки са вез је вреј ског ка пи та ла и ли бе ра ли зма, 
оли чен у сло бод ном зи дар ству“, ка ко би се про ве ла „пра вед ни ја“ при вред на и ко-
ло ни јал на свет ска пре ра спо дје ла. Хи тле ров по зив на ли кви да ци ју плу то кра ти је 
(„ка пи та ли стич ке ме ђу на род не кли ке је вреј ства и сло бод ног зи дар ства“) при хва-
ти ле су ре ви зи о ни стич ке зе мље и зе мље от пад ни це од ли бе ра ли зма. То та ли тар на 
на ци фа ши стич ка иде о ло ги ја ши ри ла је јак ути цај на ра чун де фан зив не иде о ло ги-
је гра ђан ског ли бе ра ли зма, ко ја је у свим зе мља ма на кло ње ним Осо ви ни про сто 
не ста ја ла са ли ца зе мље. По ли тич ки и др жав ни врх Кра ље ви не Ју го сла ви је био 
је при си љен да, по угле ду на окол не зе мље фа ши стич ког бло ка, истим при мје-
ром за до во љи апе ти те Ита ли је и Ње мач ке.

37 Isto, 887.
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По сте пе но по ти ски ва ње но си ла ца иде о ло ги је гра ђан ског ли бе ра ли зма 
на сту па ло је до ла ском кне за Па вла на мје сто су ве ре на, а пре ма не ким из во ри ма 
и ли те ра ту ри то је по че ло још за жи во та кра ља Алек сан дра по сли је ње го ве спољ-
но по ли тич ке пре о ри јен та ци је кра јем 1933. и то ком 1934. Спо ра зум Цвет ко вић-
Ма чек из ав гу ста 1939, осим фе де ра ли за ци је др жав ног, по ли тич ког, при вред ног 
и кул тур ног жи во та, озна чио је да ље ја ча ње ан ти ли бе рал них иде о ло шких тен ден-
ци ја у Кра ље ви ни. Аго ни ја не кад до ми нант не иде о ло ги је тра ја ла је до ље та 1940, 
ка да јој је смрт ни уда рац за да ла но ва иде о ло шко-по ли тич ка кли ма у Ју го сла ви ји 
ство ре на фран цу ским по ра зом и ње мач ким су пер и ор ним во ђе њем ра та.

Тен ден ци је др жав не фа ши за ци је на ро чи то су се ја вља ле од про ље ћа 
1940. ка да је др жав ни и по ли тич ки врх Ју го сла ви је, за хва ћен стра хом од ње мач-
ке вој не си ле, „иде о ло шки ка пи ту ли рао“ и ти ме био при ну ђен да спро во ди иде-
о ло ги ју „но вог вре ме на“, од ба цу ју ћи у све ве ћој мје ри „остат ке ли бе ра ли зма“ 
из др жав ног, по ли тич ког, при вред ног и кул тур ног си сте ма. Раз би ја ње ма со на и 
Со ко ла, оп ту жбе вла ди не про па ган де да су све ју го сла вен ске на ци о нал не ин сти-
ту ци је и ор га ни за ци је за ра же не кли цом ма сон ског ли бе ра ли зма, у исто вре ме су 
озна чи ле крај до ми на ци је иде о ло ги је гра ђан ског ли бе ра ли зма.

Дух иде о ло шке на ци фа ши стич ке мо би ли за ци је рас плам са вао се то ком 
1940. го ди не. По год на кли ма, ство ре на про па ганд ним на пи си ма у ан ти ли бе рал ној 
штам пи, до при ни је ла је бр жој иде о ло шкој и др жав ној пре о ри јен та ци ји у прав цу 
фа ши за ци је зе мље. „Лов на вје шти це“ у ли ку ма сон ства и је вреј ства по чи ња ли 
су Но ви Бал кан и Вре ме, пре ко иде о ло га „срп ског кор по ра ти ви зма“ Кр сте Ци цва-
ри ћа и Сло вен ца др Да ни ла Гре го ри ча. Они су на пи си ма у сво јим ли сто ви ма на-
сто ја ли да у јав но сти при пре ме те рен за уво ђе ње кор по ра тив не при вре де и ра сне 
за кон ске ре гу ла ти ве. Ди рек тор но во о сно ва ног Но вог Бал ка на, Кр ста Ци цва рић, 
по кре нуо је у ма ју 1940. јав ну хај ку на Је вре је. Ли бе рал не ин сти ту ци је и по је-
дин ци по че ли су до би ја ти је ре тич ка оби љеж ја. „По че так но ве епо хе“ за Кр сту 
Ци цва ри ћа био је 22. ју ли 1940, дан ка да је члан ком Д. Гре го ри ћа за по че ла бор-
ба про тив ма со на, као но си ла ца иде о ло ги је гра ђан ског ли бе ра ли зма. Осим на 
ма со не, као цен тра лу иде о ло ги је гра ђан ског ли бе ра ли зма, у Ју го сла ви ји су по че-
ли на па ди и на оста ле но си о це ин тер на ци о нал ног ли бе ра ли зма (ју го сла вен ске 
по ли тич ке пар ти је и ју го сла вен ске на ци о нал не ор га ни за ци је), под оп ту жбом да 
су им вод ства у ма сон ским ру ка ма. Због из ра же не ан ти ли бе рал не кли ме у Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји то ком 1940–41. го ди не, ма со ни су мо ра ли да об у ста ве ор га-
ни зо ва ни рад. Пред оче ки ва ном од лу ком рас пу шта ња сло бод но зи дар ских ло жа 
од стра не др жав них вла сти, управ но ви је ће Ве ли ке ло же Ју го сла ви је до ни је ло 
је 1. ав гу ста 1940. од лу ку да се об у ста ви сва ко дје ло ва ње ма со на и да се ли кви-
ди ра ју све под руч не ло же на те ри то ри ји Ју го сла ви је.

Бан Ба но ви не Хр ват ске Иван Шу ба шић до нио је 14. ав гу ста 1940. од лу-
ку о рас пу шта њу свих ло жа сло бод них зи да ра на под руч ју Ба но ви не. Као раз лог 
рас пу шта ња, у од лу ци је на ве де но да „ово дру штво ни је у мо гућ но сти да из вр ша-
ва свој, пра ви ли ма одо бре ни дје ло круг, не за ви сно од стра ног ути ца ја па је исто, 
с об зи ром на не у трал ни став на ше др жа ве у да на шњим европ ским при ли ка ма, 
у ин те ре су др жав ног по рет ка ва ља ло рас пу сти ти“. Од лу ком ба на за пли је ње на 
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је имо ви на ма сон ске ло же, а ње на ар хи ва за пе ча ће на. По во дом ове од лу ке ба на 
Ива на Шу ба ши ћа, Хр ват ски днев ник је у бро ју од 15. ав гу ста 1940. из нио став 
по ли тич ког вод ства Хр ват ске се љач ке стран ке: „Хр ват ска се љач ка стран ка, као 
стран ка ци је лог на ро да (хр ват ског – Н. Ж.), од но си ла се не га тив но пре ма јед ном 
по кре ту чи ји ци ље ви пре ла зе те жње јед ног на ро да, ко ји до би ја смјер ни це свог 
ра да из ино стран ства и ко ји се, пре ма то ме, ако је то у ин те ре су ње го ве ин тер на-
ци о на ле, ор га ни зу је про тив но те жња ма свог на ро да, што је хр ват ски на род те шко 
осје ћао. Хр ват ски на род се ни је мо гао са гла си ти са те жња ма оних сло бод них 
зи да ра ко ји су че сто у на шим кра је ви ма би ли но си о ци про тив на род них ре жи-
ма“. При то ме је Хр ват ски днев ник ми слио на Хр ва те и Ср бе уни тар не ли бе ра ле 
(ју го сла вен ске на ци о на ли сте) ко ји су би ли ути цај ни у свим ре жи ми ма до 1935. 
од но сно до ус по ста вља ња на мје снич ког ре жи ма кне за Па вла, ко ји је на пра вио 
од ре ђен иде о ло шко-по ли тич ки за о крет у ан ти ли бе рал ном прав цу. 

Ма со ни у Хр ват ској пред ста вља ни су као ства ра о ци и но си о ци бив ших 
дик та тор ских ре жи ма Пе тра Жив ко ви ћа, Ни ко ле Узу но ви ћа, Бо го љу ба Јев ти ћа, 
ре жи ма ко ји су „мно го зла на ни је ли хр ват ском на ро ду“. У ства ри, ове лич но сти 
су при па да ле сло бод но зи дар ској бра ти ји. За гре бач ки лист др Жи ге Шо ле оштро 
је пи сао про тив ма со на због „ве ли ко срп ске хе ге мо ни је“, тра же ћи да хр ват ска јав-
ност по диг не оп ту жни цу про тив се бич ног и ан ти хр ват ског ра да свих ло жа, „јер је 
по зна то да ни је дан ма сон не мо же при па да ти сво ме на ро ду већ са мо ме ђу на род ној 
тај ној ор га ни за ци ји. Или је ма сон или је Хр ват“. Шо ла је на сту пао са по зи ци је 
бра ни о ца иде о ло ги је ва ти кан ског ри мо ка то ли ци зма и као про тив ник „ра зор ног 
на че ла из 1789. го ди не (го ди на по чет ка Фран цу ске ре во лу ци је и ро ђе ња ли бе ра-
ли зма – Н. Ж.) у ко ме се ви ше не пи та ни за вје ру ни за на ци о нал ну при пад ност, 
већ се са мо омо гу ћа ва уплив ту ђи на ца ко ји има ју сво је тај не пла но ве. Не мо же 
се исто вре ме но мар ши ра ти под за ста вом ло же и ње ним сим бо ли ма и оста ти вје-
ран ге слу ’вје ра у Бо га и се љач ка сло га’, јер се у ло жи не на ла зе се ља ци и си ро-
ти ња, а и Бог је из ње ис кљу чен... Крај ње је ври је ме да се рас пу сте ма со ни, не 
са мо ра ди со ци јал ног ми ра у Хр ват ској не го, још ви ше, ра ди угле да Хр ват ске у 
ино стран ству (пред по кло ни ци ма иде о ло ги је но вог фа ши стич ког по рет ка – Н. 
Ж.)“. Фран ков ци су са по себ ним за до вољ ством при ми ли од лу ку бан ске вла сти 
о рас пу шта њу ма со на у Хр ват ској. Фран ко вач ка омла ди на је, још при је об ја вљи-
ва ња од лу ке у штам пи, иле гал но штам па ла и рас ту ра ла лет ке – спи ско ве свих 
сло бод них зи да ра у Хр ват ској.

Уочи Дру гог свет ског ра та до шло је до збли жа ва ња фа ши стич ке и ри мо-
ка то лич ке кле ри кал не иде о ло ги је због по тре бе је дин стве ног исту па пре ма њи-
хо вим иде о ло шким ан ти по ди ма – ли бе ра ли ма и ко му ни сти ма. С дру ге стра не, 
ју го сла вен ско ко му ни стич ко ру ко вод ство низ го ди на је во ди ло бор бу на др жав-
ном пла ну про тив др жав них ли бе рал них на ци о нал них ин сти ту ци ја и ор га ни за-
ци ја, по ис то вје ћу ју ћи их са фа ши стич ким ор га ни за ци ја ма. Од Ор ју не, На род не 
од бра не, па до Чет ни ка, Со ко ла, фа ши стич ки пред знак је био основ на озна ка 
свих ових ор га ни за ци ја. Ме ђу тим, од је се ни 1938, под ути ца јем вањ ско по ли тич-
ких до га ђа ја у Аустри ји и Че хо сло вач кој, еви дент но је збли жа ва ње ли бе рал них 
Со ко ла и Ска у та са ко му ни сти ма на на род но фрон тов ској осно ви.
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Иде о ло шку кам па њу „ју го то та ли та ри зма“ вла да Цвет ко вић-Ма чек санк-
ци о ни са ла је за кон ским про пи си ма чи ји је циљ био оства ре ње ин сти ту ци о нал ног 
пре о бра жа ја дру штва на на ци фа ши стич кој осно ви. Због не кон со ли до ва не на ци је 
и фе де ра ли зи ра не Ју го сла ви је (из два ја ње Ба но ви не Хр ват ске у cor pus se pa ra tum), 
не мо же се го во ри ти о јед ном др жав но-ин те грал ном кон цеп ту фа ши за ци је, већ 
о фа ши за ци ји ко ја је има ла пар ци јал но и ре ги о нал но обе леж је. Др жав но прав ни 
по ло жај Ба но ви не Хр ват ске био је раз лог што про јек то ва ни вла ди ни кор по ра тив-
ни за ко ни ни су у ве ћи ни слу ча је ва ва жи ли за ту те ри то ри ју. Ме ђу тим, по ли тич-
ко и др жав но вод ство Ба но ви не Хр ват ске ис ка зи ва ло је пу ну јед но ду шност са 
цен трал ном вла дом у Бе о гра ду у при хва ћа њу и при мје ни ра сних и фа ши стич ких 
за ко на упе ре них про тив Је вре ја и ма со на (уни тар них ли бе ра ла). Вла сти Ба но ви-
не Хр ват ске су на кнад ним за ко ни ма про ши ри ва ле ва жност ових ра сних за ко на 
и на те ри то ри ју ове Ба но ви не. Се ри ја ра сних нор ма тив них ака та про тив Је вре ја 
по че ла је 5. ок то бра 1940. до но ше њем Уред бе о мје ра ма ко је су се од но си ле на 
Је вре је у по гле ду оба вља ња рад њи са пред ме ти ма људ ске ис хра не.

Упр кос при сил ног про во ђе ња из вје сних иде о ло шко-по ли тич ких кон це си-
ја пре ма Ње мач кој, др жав не вла сти ни су ре а ли зи ра ле до бар дио ан ти ли бе рал них 
мје ра. Ан ти се мит ске уред бе и фик тив на за бра на ра да сло бод ним зи да ри ма оста ли 
су углав ном мр тво сло во на па пи ру до из би ја ња ра та у Ју го сла ви ји. За бра на ра да 
ма со не ри је, ко ја се због под ло жно сти За па ду сма тра ла нај ва жни јим по ли тич ким 
ин стру мен том Ве ли ке Бри та ни је, ни је спро ве де на у прак си. Ло же су за тво ре не, 
али се ма сон ски рад у јав ном жи во ту Кра ље ви не Ју го сла ви је ипак осје ћао. 
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Ni ko la Žu tić

LI BE RA LISM AND RO MAN CAT HO LICS IN THE KING DOM 
OF YUGO SLA VIA 1918–1941

Sum mary

Hi sto ri o graphy lar gely ne glec ted the ide o lo gi cal and po li ti cal pro xi mity of li be ra-
lism and cle ri ca lism, not only of the epoch of King dom of Yugo sla via, but of the epoch of 
hi story of So uth Slavs in the 19th cen tury. Due to the dif fe rent po li ti cal, so ci o lo gi cal and 
hi sto ri cal in ter pre ta ti ons of li be ra lism, the ide o logy of glo bal li be ra lism is al so ne glec ted 
in the hu ma ni ti es. Hi sto ri ans sel dom tre a ted li be ra lism as an ide o lo gi cal in ter na ti o nal mo-
ve ment which chan ne led, and still chan cels the main ide as in po li tics, eco no mics, re li gion, 
cul tu re, sport and ot her aspects of so cial li fe. Such con nec ti ons we re re se ar ched by Fe dor 
Ni kić, le gal scho lar and li be ral ide o lo gue, in re gards to the Ort ho dox cle ri ca lism in Voj vo-
di na. So me de ca des ago, Cro a tian hi sto rian Mir ja na Gros had set ba sis for fu tu re re se arch 
on “Li be ra lism and cle ri ca lism in Cro a tian hi story of 19th and 20th cen tury.”
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РАН КА ГА ШИЋ, ви ши на уч ни са рад ник
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју                        UDK 316.72(497.11)''1918/1941''
Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11                                         930.85(497.11)''1918/1941'' 

СРП СКА КУЛ ТУ РА ИЗ МЕ ЂУ ДВА 
СВЕТ СКА РА ТА *

АПСТРАКТ: До са да шње ис тра жи ва ње кул тур ног раз во ја Ср ба по ка зу је 
да је ова те ма би ла на мар ги на ма ин те ре со ва ња до ма ће исто ри о гра фи је. 
Кул тур на исто ри ја је тек 20-их го ди на про шлог ве ка пре по зна та као по себ-
но по ље ис тра жи ва ња, за шта су пре све га за слу жни по ја ва и ути цај кул-
тур не ан тро по ло ги је на исто ри о гра фи ју. Тај тренд је на стао у по је ди ним 
европ ским зе мља ма, а по себ но зна чај но сре ди ште ис тра жи ва ња кул тур-
не ан тро по ло ги је по след њих го ди на је сте Цен тар за исто ри ју ју го и сточ не 
Евро пе Ин сти ту та за исто ри ју у Гра цу, ко ји се ина че и ба ви те ма ма из ове 
обла сти на под руч ју ју го и сточ не Евро пе.

У Ср би ји је до са да по кре нут са мо је дан све о бу хва тан про је кат за пре зен-
та ци ју кул тур не исто ри је Ср ба у це ли ни, у окви ру „Про јек та Раст ко“. Тај про је кат 
је ре зул ти рао књи гом пре глед ног ка рак те ра у ко јој је на са жет на чин при ка зан 
исто ри јат по је ди них умет нич ких гра на и кул тур них обла сти од до се ље ња Ср ба 
на Бал кан до да нас.1 Ка да је реч о кул ту ри у пе ри о ду из ме ђу два ра та, у по след-
њих де сет го ди на у на шој исто ри о гра фи ји об ја вље но је не ко ли ко књи га ко је раз-
ма тра ју ову те му из раз ли чи тих аспе ка та.2 Чи та лац ко ји же ли да стек не увид у 
глав не то ко ве кул тур не исто ри је Ср ба упу ћен је углав ном на по је ди не син те зе 
и мо но гра фи је из ра зних обла сти умет но сти, као што су ли ков не умет но сти, му-
зи ка, књи жев ност, филм, по зо ри ште. Не ки од тих ра до ва су вр хун ска де ла, на 
при мер Исто ри ја срп ске књи жев но сти Јо ва на Де ре ти ћа, ко ја је до жи ве ла не ко-

* Рад је део про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (Не)успе шна ин те гра ци ја – (не)до-
вр ше на мо дер ни за ци ја: Ме ђу на род ни по ло жај и уну тра шњи раз вој Ср би је и Ју го сла ви-
је 1921–1991 (бр. 147039) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је.

1 Срећ ко Јо ва но вић, Ог њен Ла ки ће вић, Па вле Ивић, Исто ри ја срп ске кул ту ре, Бе о град 
1994.

2 Љу бо драг Ди мић, Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 1918–1941, Бе о град 1997; 
Ра ди на Ву че тић Мла де но вић, Евро па на Ка ле мег да ну. „Цви је та Зу зо рић“ и кул тур ни 
жи вот Бе о гра да 1918–1941, Бе о град 2003; Ран ка Га шић, Бе о град у хо ду ка Евро пи. Кул-
тур ни ути ца ји Бри та ни је и Не мач ке на бе о град ску ели ту 1918–1941, Бе о град 2005.
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ли ко из да ња, или Срп ско сли кар ство 1900–1950 Ла за ра Три фу но ви ћа из 1973. 
Ме ђу тим, не до ста је де ло син те тич ког ка рак те ра о овој из у зет но зна чај ној те ми. 
При то ме, де фи ни ци ја кул ту ре и кул тур не исто ри је још увек оста је отво ре на. За-
то ов де под кул ту ром под ра зу ме ва мо ду хов но ства ра ла штво у нај ши рем сми слу, 
ко је об у хва та умет ност и на у ку. 

Пе ри од из ме ђу два свет ска ра та, та ко ђе ре ла тив но ма ло про у ча ван у до-
ма ћој исто ри о гра фи ји, из у зет но је ди на ми чан и сло жен сег мент срп ске исто ри је. 
То је вре ме ка да срп ски на род ула зи на европ ску сце ну, не са мо ди пло мат ску и 
при вред ну, чи ји је део био још од сти ца ња не за ви сно сти 1878, а у огра ни че ном 
ви ду и од сти ца ња ауто но ми је у окви ру Осман ског цар ства 1830, већ и на кул тур-
ну. Кул тур ни прав ци и стре мље ња ко ји се по ја вљу ју код Ср ба по сле 1918. го ди не, 
са да у са ста ву но ве др жа ве, Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је, го то во се у пот пу но сти 
по кла па ју са они ма ко ји су по сто ја ли у Евро пи. Шта ви ше, реч је о тен ден ци ја ма 
ко је су и у са мој Евро пи би ле но ве, што зна чи да ни је био у пи та њу кул тур ни 
тран сфер, већ исто вре ме на по ја ва истих те жњи про и за шлих из за јед нич ког ис ку-
ства Пр вог свет ског ра та. То ис ку ство ра та и еми гра ци је у пра вом сми слу је би ло 
ин тер на ци о нал но и ма сов но, што га чи ни бит но раз ли чи тим у од но су на кул тур-
не кон так те и ути ца је мир но доп ских пе ри о да ко ји су углав ном огра ни че ни на 
дру штве ну ели ту. Мо дер ни за ци ја и ур ба ни за ци ја на на шим про сто ри ма до би ла 
је та да зна ча јан под сти цај про ши ре њем др жав не те ри то ри је, што је омо гу ћи ло 
ин тен зив не кон так те из ме ђу раз ли чи тих кул тур них сре ди на, из пот пу но дру га чи-
јих др жав но прав них це ли на и кул тур них ми љеа. Бе о град та да по ста је сте ци ште 
ин те лек ту а ла ца и умет ни ка из свих кра је ва зе мље. Без об зи ра на њи хо ву на ци о-
нал ност и по ре кло, они су сво јом де лат но шћу у овој сре ди ни по ста ли део срп ске 
кул ту ре, као што су би ли део и дру гих кул ту ра из ко јих су по те кли. 

У обла сти књи жев но сти, му зи ке, ар хи тек ту ре, ли ков не, по зо ри шне умет-
но сти и на у ке, срп ска кул ту ра је упра во у ме ђу рат ном пе ри о ду по сти гла вр хун ске 
до ме те. До ма ћи филм, као ме диј и умет ност (ка ко је био пра вил но схва ћен од 
ве ли ког бро ја ин те лек ту а ла ца ен ту зи ја ста), до жи вео је та да пр ве ко ра ке и увео 
на шу кул тур ну сре ди ну на ве ли ка вра та у свет мо дер но сти. У да љем тек сту за др-
жа ће мо се на пред ста вља њу глав них то ко ва ко ји су обе ле жи ли срп ску кул тур ну 
исто ри ју овог пе ри о да. 

Об но ва и осни ва ње ин сти ту ци ја кул ту ре
У но вом др жав ном окви ру Кра ље ви не СХС срп ске ин сти ту ци је кул ту ре 

тре ба ло је да бу ду об но вље не по сле рат них ра за ра ња, а за тим да на ста ве рад у 
но вим усло ви ма ди на мич ног раз во ја уве ћа не др жа ве. Од зна чај них ин сти ту ци-
ја кул ту ре и на у ке об но вљен је рад На род ног по зо ри шта, при ват ног по зо ри шта 
Бра не Цвет ко ви ћа, Ор ке стра Кра ље ве гар де (под упра вом Ста ни сла ва Би нич ког), 
Ака де ми је на у ка, као и Тех нич ког, Прав ног и Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду.3 

3 Ста на Ђу рић Клајн, Му зич ки жи вот у гра ду из ме ђу два ра та, у: Исто ри ја Бе о гра да, III, 
Бе о град 1974, 398–409; Вла де та Те шић, Школ ство у Бе о гра ду, у: Исто ри ја Бе о гра да, III, 
Бе о град 1974, 307–319, 315.



164 Ранка Гашић Историја 20. века, 2/2008

На род но по зо ри ште је из ра та иза шло у ру ше ви на ма. Би ло је по треб но 
че ти ри го ди не (до 1922) да згра да на та да шњем По зо ри шном тр гу бу де об но-
вље на. По зо ри шне пред ста ве, али и дру ге при ред бе – би о скоп ске про јек ци је, 
ба ло ви, кон цер ти – одр жа ва ни су од 1918. у са ли хо те ла Ка си на. Рад На род ног 
по зо ри шта био је об но вљен сна га ма ру ских еми гра на та (глу мац Ју риј Ра ки тин 
и сце но граф Ле о нид Бра и ло ви ски), и по зо ри шних рад ни ка ко ји су по ти ца ли из 
кра је ва бив ше Аустро-Угар ске или су би ли шко ло ва ни у сред њо е вроп ском кул-
тур ном кру гу – ре ди те љи Ми ха и ло Иса и ло вић, ко ји је пре ра та био не мач ки 
глу мац, сли кар Јо ван Би је лић, ко ји је сту ди рао у Кра ко ву (по ре клом из Бо сне), 
Ве ли мир Жи во ји но вић Ма су ка, ко ји је сту ди је до пу нио у Не мач кој. Са ма згра да 
је об но вље на сред стви ма не мач ких ре па ра ци ја. Ан га жо ва ни су да ро ви ти ре ди-
те љи, сце но гра фи и ко сти мо гра фи. Ну шић и Кр ле жа су та да би ли пи сци ко ји су 
вла да ли бе о град ском сце ном. Управ ник Ми лан Пре дић се тру дио да ухва ти ко-
рак са европ ским тен ден ци ја ма. До вео је из За гре ба ве о ма та лен то ва ног Бран ка 
Га ве лу за ди рек то ра Дра ме. Из во ђе ни су кла си ци, ве ли ки пи сци но ви јег вре ме на 
и са вре ме ни ци, у све ту и код нас. Ко ма ди са пе ва њем и ла ке ко ме ди је и да ље су 
би ле по пу лар ни је, ма да је из во ђач ки ни во знат но по диг нут. По зо ри ште је не го-
ва ло тра ди ци ју глу ма ца – ре ди те ља, ме ђу ко ји ма су би ли Ми ха и ло Иса и ло вић, 
Бран ко Га ве ла, Ра ша Пла о вић, Ма та Ми ло ше вић. Ве ли ки про фе си о нал ни ре ди-
те љи би ли су Јо сип Ку лун џић и Бо јан Сту пи ца. До ла зи ли су и стра ни ре ди те љи 
– Ру си Ве ра Греч и По ли карп Па влов, као и не мач ки Је вре јин Ерих Хе цел, је дан 
од нај бо љих европ ских опер ских ре ди те ља тог до ба. Зна ча јан ко сти мо граф, ко ји 
је мно го по ди гао ни во пред ста ва, би ла је Ми ли ца Ба бић-Јо ва но вић. Ни во глу ме 
је та ко ђе по стао знат но ви ши.4

На ста ја ле су и но ве ин сти ту ци је, у окви ру ста рих и из ван њих. На род но 
по зо ри ште је 1920. го ди не до би ло Опе ру, а убр зо и Ба лет, као и Глу мач ко-ба лет ску 
шко лу. Ја ну а ра 1920. отво ре на је сце на код Ма ње жа, ко ју су у по чет ку ко ри сти ли 
сви ан сам бли (до пре се ље ња у згра ду на тр гу). Ка сни је је ту из во ђен по пу лар ни-
ји ре пер то ар, али и дра ме Бер нар да Шоа и Че хо ва. Но ве ин сти ту ци је би ле су и 
Удру же ње при ја те ља умет но сти „Цви је та Зу зо рић“ (осно ва но 1922)5, Бе о град ска 
фил хар мо ни ја (1923), Ко лар чев на род ни уни вер зи тет (1932), Му зеј кне за Па вла 
(1936), Му зич ка и Ли ков на ака де ми ја (1937), при ват но по зо ри ште Ду ша на Жи-
во ти ћа, као и Умет нич ко по зо ри ште, ко је је осно ва но пред Дру ги свет ски рат, а 
пред ста ве је да ва ло у згра ди Ко лар че вог уни вер зи те та и на лет њој по зор ни ци на 
Ка ле мег да ну. Бе о град ски уни вер зи тет је по сле Пр вог свет ског ра та та ко ђе ор га-
ни за ци о но об но вљен и про ши рен – осно ва ни су Ме ди цин ски, По љо при вред ни 
и Бо го слов ски фа кул тет (1920), Ве те ри нар ски (1936) и Еко ном ско-ко мер ци јал на 
ви со ка шко ла (1937), ко ја је до та да по сто ја ла са мо у За гре бу. 

Осно ва ни су и ор ке стри Му зич ког дру штва „Стан ко вић“ и Сим фо ниј ски 
ра дио ор ке стар (по сле осни ва ња Ра ди ја, 1929). Осим Бе о град ске фил хар мо ни је, 
са ве ли ким ди ри ген ти ма Сте ва ном Хри сти ћем и Ло вром Ма та чи ћем, као и Ор-

4 Ми лан Ђо ко вић, На род но по зо ри ште од 1918 до да нас, у: Исто ри ја Бе о гра да, III, Бе о град 
1974, 361–367.

5 О овом удру же њу ви де ти: Ра ди на Ву че тић-Мла де но вић, Евро па на Ка ле мег да ну. „Цви је-
та Зу зо рић“ и кул тур ни жи вот Бе о гра да 1918–1941, Бе о град 2003.
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ке стра Кра ље ве гар де, то је већ био ре спек та бил ни број му зич ких ан сам ба ла. 
Ме ђу тим, ка ко је број про фе си о нал них му зи ча ра био ре ла тив но ма ли (иако је у 
то вре ме ама тер ско му зи ци ра ње би ло ве о ма по пу лар но и ра ши ре но у срп ским 
гра ђан ским кру го ви ма), исти му зи ча ри сви ра ли су у ви ше ор ке ста ра. По ред го-
сто ва ња стра них ди ри ге на та и из во ђе ња стра них де ла, Бе о град ска фил хар мо ни-
ја је од га ји ла та лен то ва не до ма ће ди ри ген те, Ми хај ла Вук дра го ви ћа, Пре дра га 
Ми ло ше ви ћа и Во ји сла ва Вуч ко ви ћа, и из ве ла ве ли ки део до ма ћег сим фо ниј ског 
ре пер то а ра.6

Пр ви управ ник На род ног по зо ри шта по сле Пр вог свет ског ра та, Ми лан 
Пре дић, из гра дио је чвр сте осно ве Опе ре, Дра ме и Ба ле та. Уло га ру ских умет ни-
ка – еми гра на та и ов де је би ла из у зет но ве ли ка, по себ но у ба ле ту (шеф ба ле та и 
при ма ба ле ри на Је ле на По ља ко ва, Ни на Кир са но ва и Мар га ре та Фро ман). Пр ви 
ди рек тор Опе ре био је Ста ни слав Би нич ки, а од 1924. до 1935. Сте ван Хри стић, 
је дан од нај ве ћих срп ских ком по зи то ра 20. ве ка. Та да су би ли ан га жо ва ни ве ли-
ки ди ри ген ти, Кре ши мир Ба ра но вић, Иван Бре зов шек, Ло вро Ма та чић, Пре драг 
Ми ло ше вић. Ре пер то ар је про ши рен на ру ску кла си ку и на са вре ме ни ба лет, а 
при сти гла је но ва зна чај на ге не ра ци ја опер ских со ли ста – Ба хри ја Ну ри Ха џић, 
Ани та Ме зе то ва, Ме ла ни ја Бу га ри но вић, Вла де та По по вић, Жар ко и Ни ко ла Цве-
јић. Из у зет на из во ђач ка до стиг ну ћа бе о град ска Опе ра је по сти гла у дру гој по ло-
ви ни три де се тих, ка да су са стра не до шли чу ве ни ди ри гент Јо сип Ку лун џић и 
опер ски ре жи сер Ерих Хе цел, чи је су по став ке пред ста вља ле вр хун ске до ме те 
на на шој сце ни.7

На уч не ин сти ту ци је су одр жа ле кон ти ну и тет у пер со нал ном и ин сти ту ци-
о нал ном по гле ду. Ве ћи на срп ских на уч ни ка по сле 1918. на ла зи ла се у сред њем 
жи вот ном до бу, па је и у но вој др жа ви и но вим окол но сти ма пре не ла сво је ис ку-
ство и прак су из ра ни јег пе ри о да. У мла дој ге не ра ци ји на уч ни ка и ин те лек ту а ла-
ца би ло је мно го оних ко ји су то ком ра та за вр ши ли шко ло ва ње у ино стран ству, 
углав ном у Фран цу ској. Та чи ње ни ца је та ко ђе зна чај на за срп ску ин те лек ту ал ну 
исто ри ју ме ђу рат ног пе ри о да, ко ја раз ви ја ла под ја ким фран цу ским ути ца јем. У 
ин сти ту ци о нал ном по гле ду, на у ка је би ла пот пу но кон цен три са на у две ин сти ту-
ци је, Ака де ми ју на у ка и Уни вер зи тет, ко ји су пот пу но об но ви ли рад по сле 1918. 
То су би ле кон зер ва тив не уста но ве, ко је су на ста ви ле да ра де по истим прин ци-
пи ма на ко ји ма су и осно ва не. Ака де ми ја је би ла ак тив ни ја на пла ну из да ва штва. 
Об ја вљи ва ла је на уч не ре зул та те у углед ним пу бли ка ци ја ма – Глас, Спо ме ник, 
ра зни збор ни ци (за исто ри ју, је зик и књи жев ност), гру пе исто риј ских и ет но граф-
ских из во ра (ста ра срп ска гра ђа, беч ки ар хив ски спи си о Пр вом срп ском устан-
ку, ду бро вач ки ак ти и по ве ље, Ер лан ген ски ру ко пис ко ји је об ја вио Г. Ге зе ман). 
Об ја вљи ва ла је и ме мо а ре и пре пи ску по ли ти ча ра из 19. ве ка. Ака де ми ја у то 
вре ме ни је би ла ис тра жи вач ка ин сти ту ци ја, јер ни је има ла ин сти ту те са стал но 
за по сле ним на уч ни ци ма. Ор га ни зо ва ла је по је ди не ис тра жи вач ке по ду хва те, али 
са мо по вре ме но.8

6 С. Ђу рић Клајн, н. д., 400–402.
7 Исто, 408; М. Ђо ко вић, н. д., 365.
8 Ра до ван Са мар џић, На у ка у Бе о гра ду 1918–1941, у: Исто ри ја Бе о гра да, III, Бе о град 1974, 

320–335.
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Бе о град ски уни вер зи тет је имао по се бан зна чај, као на став на и на уч на ин-
сти ту ци ја. Ovaj уни вер зи тет се ни је мно го раз ли ко вао од оста лих ви со ких шко ла 
у Евро пи тог до ба, ка ко у по гле ду ор га ни за ци је, та ко и у по гле ду на уч ног ни воа 
на став ни ка. Имао је вр ло раз гра на ту де лат ност, мно го се ми на ра, од се ка, ла бо ра-
то ри ја, за во да, што је омо гу ћа ва ло ве ли ку спе ци ја ли за ци ју ка дро ва. Из ме ђу два 
ра та Уни вер зи тет се ши рио, по ди зао но ве згра де и отва рао но ве ин сти ту те, се ми-
на ре, би бли о те ке и ла бо ра то ри је, и по ред не до вољ них сред ста ва ко је је до би јао 
од др жа ве. Ме ди цин ски, Фар ма це ут ски и Тех нич ки фа кул тет су се бр зо раз ви ја-
ли, а нај ве ћи углед у то вре ме има ли су Фи ло зоф ски и Прав ни фа кул тет. 

На уч ни ка дар Уни вер зи те та, по себ но ста ри је ге не ра ци је, био је углав ном 
шко ло ван у ино стран ству. Ови на уч ни ци су из стра них цен та ра пре не ли су на-
уч не тра ди ци је и ве о ма успе шно их пре са ди ли у до ма ћу сре ди ну. Го то во у свим 
гра на ма на у ке та да су по стиг ну ти зна чај ни ре зул та ти. Ра до ви на ших на уч ни ка 
об ја вљи ва ни су у ино стран ству, они су уче ство ва ли на се ми на ри ма, сим по зи ју-
ми ма, др жа ли пре да ва ња у ино стран ству, вр ши ли раз ме ну пу бли ка ци ја, би ли 
чла но ви свет ских асо ци ја ци ја. Бе о град ски уни вер зи тет је имао зна чај но ме сто у 
свет ској на у ци и по то ме је пред ста вљао и зна ча јан кул тур ни чи ни лац у дру штву. 
По себ ни оп ште кул тур ни зна чај Уни вер зи те та био је у то ме што су уни вер зи тет-
ски рад ни ци по пу ла ри са ли на у ку, под сти ца ли кул тур но де ло ва ње у дру штву и 
ши ри ли круг ко ри сни ка ових вред но сти. Др жа ли су јав на пре да ва ња, пи са ли по-
пу лар не бро шу ре, фељ то не, члан ке и при ка зе у днев ној штам пи. На ста ву су др-
жа ли и на Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту и дру гим кул тур ним три би на ма 
у Бе о гра ду и ши ром зе мље. По сле 1918. по рас тао је број же на шко ло ва них на 
уни вер зи те ту (од 13% на по чет ку до 22% на кра ју пе ри о да, пред Дру ги свет ски 
рат), чи ме је Уни вер зи тет до при нео жен ској еман ци па ци ји.9

Срп ска на у ка ме ђу рат ног пе ри о да до сти гла је из у зет не до ме те на по љу 
ви зан то ло ги је, ар хе о ло ги је и исто ри је умет но сти, ет но ло ги је и ан тро по ге о гра фи-
је, ан тич ких сту ди ја, оп ште лин гви сти ке и про у ча ва ња са вре ме ног срп ско хр ват-
ског је зи ка, на у ке о књи жев но сти, пра ва, али и при род них на у ка – хе ми је, бо та ни-
ке, зо о ло ги је, ме те о ро ло ги је. По стиг ну ти су из у зет ни ре зул та ти у при ку пља њу, 
про у ча ва њу и об ја вљи ва њу ет но граф ске, лек си ко граф ске, исто риј ске, прав не 
и књи жев не гра ђе. Ин те лек ту ал на оства ре ња тог пе ри о да спа да ју у нај сјај ни је 
стра ни це но ви је срп ске исто ри је. 

По ја ва но вих пра ва ца – аван гард на умет ност

Срп ска умет ност из ме ђу 1918. и 1941. обе ле же на је бур ним до га ђа њи-
ма на по љу но вих умет нич ких пра ва ца, ко ји су упу ти ли иза зов тра ди ци о нал ном 
схва та њу умет но сти. Иако су та де ша ва ња би ла огра ни че на на ре ла тив но узак 
круг умет ни ка и ин те лек ту а ла ца и ни су ус пе ла да оства ре ко му ни ка ци ју са ши-
ром пу бли ком, њи хов зна чај је пр вен стве но у то ме што су на ста ла исто вре ме но 
са слич ним то ко ви ма у европ ској умет но сти. Бе о град је два де се тих го ди на про-
шлог ве ка по ста јао зна ча јан по ли тич ки, при вред ни и кул тур ни цен тар. За мах у 

9 Љу бо драг Ди мић, Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је, III, Бе о град 1997, 339–371.
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раз во ју тр го ви не и ин ду стри је и зна чај на ула га ња у ин фра струк ту ру ства ра ли су 
усло ве за раз вој умет но сти. У ме ђу рат ном пе ри о ду ов де је де ло ва ло ви ше од 500 
ли ков них умет ни ка из свих кра је ва др жа ве.10 Но во раз до бље у срп ској умет но сти 
за по че ло је сим бо лич ки отва ра њем Умет нич ког па ви љо на „Цви је та Зу зо рић“ на 
ма лом Ка ле мег да ну, ко ји је по стао фо рум за про па ги ра ње мо дер не умет но сти 
у сли кар ству, му зи ци и књи жев но сти. Ра ди про мо ви са ња аван гард них по кре та, 
срп ски пи сци, сли ка ри и му зи ча ри офор ми ли су 1919. го ди не ра зно род ну „Гру-
пу умет ни ка“. За јед нич ко уве ре ње би ло им је да сто је пред но вим вре ме ном ко је 
тре ба из ра зи ти но вим умет нич ким сти лом.

Но ве тен ден ци је и умет нич ки прав ци ко ји се ја вља ју 1920-их го ди на мо-
гу се све сти под за јед нич ки на зив „екс пре си о ни зам“. Овај по крет по ја вио се у 
Не мач кој, сред њој и се вер ној Евро пи пре Пр вог свет ског ра та, а по сле ра та је 
до жи вео вр ху нац. Био је за сту пљен у сли кар ству, му зи ци и књи жев но сти, а ка-
рак те ри сти чан је по су бјек тив ном при сту пу умет ни ка све ту, те жњи ка от кри ва-
њу на гон ских си ла у чо ве ку и по врат ку сло бо ди из ван ци ви ли за ци је. Мо дер ни-
стич ке тен ден ци је у срп ској умет но сти ја вља ју се упра во у по ме ну тим гра на ма, 
као и у ар хи тек ту ри. 

За срп ско сли кар ство ме ђу рат ног до ба ка рак те ри стич но је кон ти ну и тет 
са пред рат ним пе ри о дом, ка да се мо дер на по ја вљу је и у на шој умет но сти. Срп-
ски сли ка ри мо дер ни сти про и за шли су из пр ве до ма ће умет нич ке шко ле, ко ју је у 
Бе о гра ду др жао сло вач ки сли кар Ки ри ло Ку тлик, од 1895. до смр ти 1900. го ди не, 
ка да су је пре у зе ли Ри ста и Бе та Ву ка но вић. Они су се та да, на пре ла зу ве ко ва, 
су прот ста ви ли ака дем ском, ре а ли стич ком сти лу (чи ји је пред став ник био Урош 
Пре дић) и од ла зи ли у Мин хен на уса вр ша ва ње у ате ље Ан то на Ажбеа. Та мо су 
при ми ли ути ца је се це си је, а по сред ним пу тем и им пре си о ни зма. Све тлост и 
„plain air“, као ка рак те ри сти ке мо дер ног по кре та у сли кар ству, пред ста вља ли су 
и од ли ке срп ског сли кар ства мла де ге не ра ци је, ко ја је би ла за у ста вље на ра том. 
Срп ски им пре си о ни сти по сти гли су из у зе тан ни во и по ста ви ли те ме ље срп ског 
сли кар ства у на ред ним де це ни ја ма.11 Је дан пра вац, екс пре си о ни стич ки и фо ви-
стич ки, во ди од На де жде Пе тро вић, а дру ги, им пре си о ни стич ки, ко ји је до вео 
до ин ти ми зма и тзв. по ет ског ре а ли зма, од Ко сте Ми ли че ви ћа. 

Два де се тих го ди на у срп ском сли кар ству до шло је до пре ла ма ња из ме ђу 
ра ни јих тен ден ци ја им пре си о ни зма и се це си је, с јед не, и екс пре си о ни зма и ин-
ти ми зма, с дру ге стра не, ко ји ће до жи ве ти вр ху нац у сле де ћој де це ни ји.12 Па риз 
по ста је но ви цен тар у ко ји од ла зе срп ски умет ни ци, ма да је ста ри ја ге не ра ци ја 
још увек под ути ца јем Мин хе на. Низ умет ни ка про во ди вре ме у ате љеу Ан дре 
Ло та у Па ри зу, од ко га су пре у зе ли тзв. уме ре ни ку би зам, па је та ко, по сред но, 
Се за нов ути цај сти гао у срп ску сре ди ну. У Ло то вом ате љеу уса вр ша ва ли су се 

10 Ста ни слав Жив ко вић, Ли ков не умет но сти у Бе о гра ду до 1941, у: Исто ри ја Бе о гра да, III, 
Бе о град 1974, 377–380.

11 Срп ски сли ка ри им пре си о ни сти би ли су: Ми лан Ми ло ва но вић, Ми лош Го лу бо вић, Жи-
во рад На ста си је вић, На де жда Пе тро вић, Ви до са ва Ко ва че вић, Ко ста Ми ли че вић и дру ги 
(С. Жив ко вић, н. д., 388–390).

12 С. Жив ко вић, н. д., 388–390.
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Са ва Шу ма но вић, Мом чи ло Сте ва но вић, Зо ра Пе тро вић, Са ва Рај ко вић и мно ги 
дру ги. Ја вља се но ви, „мо ну мен тал ни стил“, по ти ску је се бо ја а ис ти че тон, док 
фор ма по ста је знат но пла стич ни ја. Ипак, у срп ском сли кар ству та да по сто ји чи-
та ва па ле та ути ца ја – од ре не сан се, фран цу ског кла си ци зма, пре ко Кан дин ског 
и екс пре си о ни зма. У дру гој по ло ви ни тре ће де це ни је, до шло је до окре та ња од 
Се за на и ку би зма пре ма Ван Го гу, фо ви сти ма, Ру оу и Бо на ру, а екс пре си о ни зам 
је на шао свој из раз у ко ло ри зму. Но ву тен ден ци ју пред ста вља и по ја ва ли ков не 
кри ти ке и уоп ште пи са ње о умет но сти, што ни је би ло ти пич но за епо ху им пре-
си о ни зма. Иде а ли два де се тих го ди на су би ли те о риј ске при ро де, што је иза зва ло 
пра ву по пла ву про гла са и ма ни фе ста.13

Три де се тих го ди на пре о вла дао је екс пре си о ни зам бо је, а глав ни пред став-
ни ци срп ског сли кар ства би ли су по но во бли ски ути ца ји ма сред ње Евро пе, тј. цен-
та ра у Бу дим пе шти, Пра гу и Кра ко ву. Екс пре си о ни стич кој стру ји у том пе ри о ду 
при па да ју Ми лан Ко њо вић и Са ва Шу ма но вић, као нај зна чај ни ји пред став ни ци, 
али и Пе тар До бро вић, Иг њат Јоб, Бран ко По по вић, Вељ ко Ста но је вић, Ни ко ла 
Бе ше вић, Ла зар Ли че но ски. Ја вља се и дру га стру ја, на зва на ин ти ми стич ком (по-
ет ски ре а ли зам), ко ја не гу је углав ном жа нр мр тве при ро де, пор тре та и ен те ри је-
ра. Њој при па да ју Мар ко Че ле бо но вић, Ма ри но Тар та ља, Ко ста Хак ман, Ми ло 
Ми лу но вић, Пе тар Лу бар да, Пе ђа Ми ло са вље вић, као и пред став ни ци мла ђе ге-
не ра ци је, Не дељ ко Гво зде но вић и Иван Та ба ко вић. Гру па „Де се то ри ца“, ко ја се 
по ја вљу је пред Дру ги свет ски рат, та ко ђе на ста вља тра ди ци је им пре си о ни зма. 
Ме ђу тим, у том пе ри о ду ја вља се но ва тен ден ци ја, тзв. ан га жо ва на умет ност, у 
ви ду над ре а ли зма и со ци јал не умет но сти. Та кво усме ре ње су има ли углав ном 
умет ни ци ле ви ча ри и ан ти фа ши сти, чи ји ан га жман по ста је на ро чи то ак ти ван у 
дру гој по ло ви ни три де се тих го ди на – Ђор ђе Ан дре је вић Кун, Мир ко Ку ја чић, 
Мо ша Пи ја де, Ра до ји ца Ное Жи ва но вић.14

По сле Пр вог свет ског ра та, под ути ца јем кон та ка та са умет ни ци ма из но-
вих кра је ва др жа ве, у срп ској умет но сти је ви ше по че ло да се раз ви ја ва јар ство, 
ко је у Ср би ји ни је би ло тра ди ци о нал но за сту пље но. Пре 1918. у Ср би ји су би ла 
ак тив на са мо три ва ја ра, сви шко ло ва ни у ино стран ству (Пе тар Убав кић, Ђор ђе 
Јо ва но вић, Си ме он Рок сан дић). Они су се ба ви ли ис кљу чи во мо ну мен тал ном 
скулп ту ром. Ка да је Ђор ђе Јо ва но вић не по сред но по сле ра та по стао управ ник 
умет нич ке шко ле, отво ре но је и оде ље ње за ва јар ство. На пре кид са ака де ми змом 
и по ја ву мо дер них тен ден ци ја у ва јар ству по себ но је ути цао ауто ри тет Ива на Ме-
штро ви ћа у срп ским умет нич ким и ин те лек ту ал ним кру го ви ма. У ме ђу рат ном 
пе ри о ду не ко ли ко ва ја ра ори јен ти са них ка екс пре си о ни зму и ку би зму до шло је 
у Бе о град. Би ли су то То ма Ро сан дић, ко ји је 1937. иза бран за пр вог рек то ра Ака-
де ми је ли ков них умет но сти, фран цу ски ђа ци Сре тен Сто ја но вић и Ри сто Сти јо-
вић, као и пра шки ђак Пе тар Па ла ви чи ни.15

У му зи ци ме ђу рат ног пе ри о да но ве тен ден ци је је та ко ђе пред ста вљао екс-
пре си о ни зам, у ли ку тзв. пра шке шко ле. Мла ди срп ски ком по зи то ри шко ло ва ни 

13 Исто, 384–388; Ла зар Три фу но вић, Срп ско сли кар ство 1900–1950, Бе о град 1973, 265–266.
14 С. Жив ко вић, н. д., 388–390.
15 Исто.
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у Пра гу (Љу би ца Ма рић, Дра гу тин Чо лић, Во ји слав Вуч ко вић, Ста ној ло Ра ји чић, 
Ми хо вил Ло гар и Пре драг Ми ло ше вић) би ли су под пот пу ним ути ца јем но вих 
то ко ва, са цен тром у Бе чу. У сво јим пр вим ра до ви ма би ли су за ин те ре со ва ни 
за им пре си о ни зам и нео кла си ци зам. Ка сни је, у осно ви њи хо вог сти ла ле жао је 
ути цај Но ве беч ке шко ле, Шен бер го ве до де ка фо ни је, по лу тон ски си стем Алој за 
Ха бе, Хин де ми тов кон цепт струк ту ре и ато нал ност. Они су пред ста вља ли аван-
гард не тен ден ци је у срп ској му зи ци али су жи ве ли ван зе мље, та ко да су мно га 
њи хо ва де ла из ве де на у ино стран ству, или ни су уоп ште би ла из ве де на. Пре ма 
то ме, њи хов ути цај на глав не то ко ве раз во ја срп ске му зи ке ни је био ве ли ки. Ве-
ћи на пред став ни ка овог прав ца, ме ђу тим, на ста ви ла је да де лу је по сле 1945.

Књи жев ност је гра на умет но сти и ин те лек ту ал ног ра да ко ја је тра ди ци-
о нал но би ла нај ви ше за сту пље на у срп ској сре ди ни. Но ве тен ден ци је и по кре ти 
сна жно су про др ли у ову област по сле 1918. го ди не. По сле Пр вог свет ског ра та 
ни је до шло до јед но став ног ожи вља ва ња не ка да шњих пра ва ца, већ до рас ки да 
са про шло шћу. Ра ни ји ауто ри те те, Бог да на По по ви ћа и Јо ва на Скер ли ћа, од ба ци-
ла је ве ћи на пред став ни ка но вих пра ва ца. Срп ска књи жев ност из ме ђу два ра та 
би ла је пот пу но у европ ским то ко ви ма. Ди на ми зам дру штве них кре та ња пре нео 
се и на књи жев ност. Два де сет го ди на по ја ви ла су се три но ва књи жев на по кре-
та: екс пре си о ни зам, над ре а ли зам и со ци јал на ли те ра ту ра. Два де се те и три де се те 
го ди не пред ста вља ју исте пе ри о де у дру штве но-исто риј ском сми слу, али ка да је 
реч о умет но сти, у пи та њу су два са свим раз ли чи та пе ри о да. У пр вом пе ри о ду 
пре о вла да вао је ан ти тра ди ци о на ли стич ки, аван гард ни, мо дер ни стич ки мо дел, а 
у дру гом – ре а ли зам и дру штве на ан га жо ва ност.16 Но ви по кре ти су по че ли да се 
оку пља ју око мо дер ни стич ких пи са ца од пре 1914. Но си о ци по кре та Мо дер не у 
књи жев но сти би ли су пи сци ро ђе ни де ве де се тих го ди на 19. ве ка – Тин Ује вић, 
Ста ни слав Ви на вер, Де сан ка Мак си мо вић, Иво Ан дрић, Ми лош Цр њан ски, Ми-
лан Бог да но вић, Мом чи ло На ста си је вић, Раст ко Пе тро вић. Иде о ло шки но си лац 
тог по кре та би ла је Ју го сло вен ска на ци о нал на омла ди на. Кон ти ну и тет са мо-
дер ни стич ком епо хом с по чет ка 20. ве ка пред ста вља и чи ње ни ца да је је дан од 
њих, С. Ви на вер, био аутор Ма ни фе ста екс пре си о ни зма. По сле 1918. основ ни 
тон срп ској књи жев но сти да ли су по врат ни ци из ра та: Ду шан Ва си љев („Чо век 
пе ва по сле ра та“), Цр њан ски (Ли ри ка Ита ке, Днев ник о Чар но је ви ћу), Дра ги ша 
Ва сић. Њи хо ва де ла ис ка зу ју про тест про тив ра та и гра ђан ског по рет ка. Иако у 
по чет ку ре во лу ци о нар но на стро је ни, не ки од њих су три де се тих го ди на на пра-
ви ли за о крет ка де сни ци (Ва сић и Цр њан ски).17

Сви по кре ти ко ји се ја вља ју у срп ској књи жев но сти од 1918. до 1929. 
го ди не (под ло кал ним на зи ви ма: су ма тра и зам, хип ни зам, зе ни ти зам и сл.) за-
пра во спа да ју у екс пре си о ни зам. Овај по крет у књи жев но сти се на до ве зу је на 
ро ман ти зам, ко ји је та ко ђе не мач ког по ре кла и са ко јим има до ста до дир них та-
ча ка (ира ци о на ли зам, сно ви, оно стра ни свет, су бјек тив ни до жи вљај, ми сти ка). 
Су прот ста вљен је ре а ли зму, као прет ход ном прав цу, по то ме што од ра жа ва лир-
ски ко смо по ли ти зам, на су прот ре ги о на ли зму ре а ли стич ких пи са ца 19. ве ка. За 

16 Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Бе о град 2004, 1021–1022.
17 Исто, 1027–1034.
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екс пре си о ни зам у књи жев но сти ти пич но је ме ша ње жан ро ва, по е зи је и про зе, 
ма да је по е зи ја ње го во основ но сред ство из ра за. Стил ски из раз екс пре си о ни стич-
ке књи жев но сти био је под јед на ко стран тра ди ци о нал ним пи сци ма и чи та о ци ма, 
као и по бор ни ци ма дру штве но ан га жо ва не ли те ра ту ре. Пи сци екс пре си о ни сти су 
пот пу но од ба ци ли кла си ци стич ки ред и ра ци о на ли зам Скер ли ћа и По по ви ћа. 

Пр ве по сле рат не го ди не про шле су у фор му ли са њу но вих сти ло ва и на-
стан ку раз ли чи тих ма ни фе ста и про гла са. По сле 1921. раз ви ло се ви ше сти ло-
ва у окви ру књи жев ног екс пре си о ни зма. Нај ек стра ва гант ни ји пред став ник био 
је Раст ко Пе тро вић, али је исто та ко ис так нут и Љу бо мир Ми цић, по зна ти ји по 
ча со пи су Зе нит и по кре ту зе ни ти зам, не го по књи жев ном ра ду. Ње гов ча со пис 
оку пио је нај ва жни је пи сце мо дер ни сте и огро ман број свет ских умет ни ка. Ма-
ни фест зе ни ти зма на пи сао је Бо шко То кин, је дан од пр вих срп ских екс пре си о-
ни ста и пи сац про грам ског члан ка Екс пре си о ни зам у Ју го сла ви ји. Око 1922. на 
крат ко се по ја вио и да да и зам, ко га је про па ги рао Дра ган Алек сић.18 По ред ових 
пред став ни ка, по ја ви ле су се и по себ не стру је, тзв. нео при ми ти ви зам и нео ро-
ман ти зам. Нео при ми ти ви зам је зах те вао по вра так на род ном ства ра ла штву, што 
је пан дан зах те ву екс пре си о ни зма за по вра так аутох то ном и аутен тич ном у чо ве-
ку. Пред став ни ци су би ли Мом чи ло На ста си је вић, Ран ко Мла де но вић, Вла ди мир 
Вел мар Јан ко вић и дру ги. Они су три де се тих го ди на та ко ђе скре ну ли ка де сни ци 
(ча со пис XX век Ран ка Мла де но ви ћа, у ко јем је са ра ђи вао и На ста си је вић). Нео-
ро ман ти ча ри су се по зи ва ли на тра ди ци ју Бран ка Ра ди че ви ћа и Ла зе Ко сти ћа. 
У њи хо вим де ли ма при су тан је сен ти мен та ли зам, скло ност ка на пред ним дру-
штве ним по кре ти ма, бо ем ство. Пред став ник је Ра де Дра и нац, ко ји је ча со пи сом 
Хип нос увео још је дан пра вац, хип ни зам, а уз ње га су би ли Мо ни де Бу ли, Ри сто 
Рат ко вић, Не над Ми тров, Жар ко Ва си ље вић.19 

Над ре а ли зам пред ста вља по се бан по крет, иако при па да мо дер ни стич ким 
стру ја ма. За раз ли ку од екс пре си о ни зма ко ји је не мач ког по ре кла, над ре а ли зам 
по ти че из Фран цу ске и у на шој сре ди ни се ја вља по чет ком три де се тих го ди на, 
као ор га ни зо ван по крет (у сли кар ству и књи жев но сти), ма да се над ре а ли сти из-
два ја ју и у прет ход ној де це ни ји ме ђу дру гим мо дер ни стич ким по кре ти ма. Овај 
по крет је био део ши рег европ ског по кре та над ре а ли зма са цен тром у Па ри зу. 
Не по сред ни пре те ча је Ги јом Апо ли нер, ко ји је 1917. пр ви упо тре био тер мин 
„над ре а ли зам“. Над ре а ли сти су зах те ва ли пре кид са сва ким тра ди ци о на ли змом 
и фор ма ли змом, са го то вим обра сци ма. Ми стич на стра на ро ман ти зма им је би-
ла бли ска. По ла зна тач ка у по ступ ку би ла је ме то да ауто мат ског пи са ња, сло бод-
них асо ци ја ци ја, из ве де на из пси хо а на ли зе. Уну тра шња ре ал ност је за њих би ла 
ствар на, а њен не по сред ни из раз са мо по е зи ја. Ка сни је је над ре а ли зам ево лу и рао 
пре ма рад нич ком по кре ту, јер је ре во лу ци ју сма трао основ ним ме то дом бор бе за 
сва ко осло бо ђе ње, укљу чу ју ћи и умет нич ко.20

Срп ски над ре а ли зам је био нај и зра зи ти ји и нај ор га ни зо ва ни ји пра вац 
срп ске ме ђу рат не аван гар де. Мар ко Ри стић, Ми лан Де ди нац, Ду шан Ма тић и 
Алек сан дар Ву чо де ло ва ли су и у пе ри о ду 1922–1930. у ча со пи си ма Пу те ви, 

18 Исто, 1034–1041.
19 Исто, 1041–1055.
20 Исто, 1098–1105.
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Све до чан ства и дру гим, али тек од 1930. они пред ста вља ју ор га ни зо ва ну гру пу, 
ко јој се при дру жу ју Оскар Да ви чо и Ђор ђе Јо ва но вић. Пр ви ко лек тив ни на ступ 
има ли су у ал ма на ху Не мо гу ће, по сле че га је на сту пио низ из да ња са про гла си-
ма. По сле 1932. гру па се раз и шла, а ве ћи на чла но ва је при шла прав цу со ци јал не 
ли те ра ту ре. Јед но је Мар ко Ри стић остао до сле дан у за сту па њу над ре а ли зма, а 
за јед но са Ми ро сла вом Кр ле жом био је кри ти чар со ци јал не књи жев но сти.21

Од 1929. ја вља се но ви по крет књи жев не ле ви це, као су прот ност аван-
гар ди два де се тих го ди на. Но си о ци по кре та би ли су ле во ори јен ти са ни пи сци 
из це ле Ју го сла ви је, а на стао је око пред у зе ћа „Но лит“ и ча со пи са Но ва ли те ра-
ту ра Па вла Би ха љи ја, Ото ка ра Кер шо ва ни ја и Ве се ли на Ма сле ше. Они су при-
хва ти ли на зив „но ви ре а ли зам“. Фи ло зоф ска осно ва овог по кре та био је марк-
си зам и по е ти ка со ци јал не ре во лу ци је. За њих је књи жев на ин спи ра ци ја би ла 
рад у фа бри ци и на њи ви, за твор, ла ђа, ма ши на, си ро ти ште и про сја ци. Кра јем 
три де се тих го ди на по крет ни је ви ше био уско ути ли та ран и об у хва тио је ши ри 
круг ле во ори јен ти са них пи са ца, бив ших над ре а ли ста, Кр ле жу и ње го ву гру пу, 
уме ре не мо дер ни сте, па чак и не ке тра ди ци о на ли сте. Но си о ци овог по кре та би-
ли су, по ред по ме ну тих, Ото Би ха љи Ме рин, Јо ван Кр шић, Ми лан Бог да но вић, 
Ве ли бор Гли го рић, Ели Фин ци, Ђор ђе Јо ва но вић.22

По сле Пр вог свет ског ра та ја вља ју се мо дер не тен ден ци је и у срп ској ар-
хи тек ту ри. По рат ни дру штве ни и при вред ни усло ви по го до ва ли су бр зом раз во ју 
гра ђе ви нар ства, а при ват но пред у зет ни штво је у овом сек то ру та ко ђе до жи ве ло 
про цват. Пе ри од из ме ђу два ра та је био од лу чу ју ћи за пре о бра жај Бе о гра да од 
ори јен тал не ва ро ши у европ ски град. У ар хи тек тон ском сми слу за то до ба је ка-
рак те ри стич на ве ли ка ра зно ли кост сти ло ва, ка ко на на шим про сто ри ма, та ко и 
у Евро пи. У тим усло ви ма, као од го вор на но ве и на гло уве ћа не по тре бе ста но ва-
ња у ве ли ким гра до ви ма, на стао је по крет за са вре ме ну ар хи тек ту ру у Не мач кој 
и Че шкој. Мо дер ни по крет је то ком два де се тих го ди на у Евро пи до жи вео пу ну 
афир ма ци ју, али се у Ср би ји по ја вио са за ка шње њем. У пр вој ге не ра ци ји срп ских 
мо дер ни ста на ла зи ли су се Ни ко ла До бро вић, Ми лан Зло ко вић, Бра ни слав Ко јић 
и Дра ги ша Бра шо ван (1887–1965). Ди рект ну ве зу са по кре том мо дер ни зма оства-
ри ла је, ме ђу тим, тек дру га ге не ра ци ја знат но мла ђих ар хи те ка та, Ми ло рад Пан-
то вић (1910–1986), Бран ко Пе три чић (1911–1984) и Јо ван Кру нић (1915–2001), 
ко ји су пред Дру ги свет ски рат ра ди ли у ате љеу Ле Кор би зјеа (1887–1966). Кра-
јем ју на 1928. у Ла Са рау код Ло за не осно ва но је Ме ђу на род но удру же ње мо дер-
них ар хи те ка та, ЦИ АМ. На слич ним осно ва ма, 12. но вем бра 1928. осно ва на је 
у Бе о гра ду „Гру па ар хи те ка та мо дер ног прав ца“, чи ји су осни ва чи би ли Ми лан 
Зло ко вић, Бра ни слав Ко јић, Јан Ду бо ви и Ду шан Ба бић. Сва че тво ри ца су сту ди-
ра ли ар хи тек ту ру из ван Ср би је. Ми лан Зло ко вић је за по чео сту ди је у Гра цу, за-
вр шио у Бе о гра ду, а по том се уса вр ша вао у Па ри зу, где је сту ди рао и Бра ни слав 
Ко јић. Јан Ду бо ви је сту ди рао у Пра гу, а Ду шан Ба бић у Бе чу. Гру па је осно ва на 
да би се пу тем из ра де ар хи тек тон ских про је ка та, њи хо вом ре а ли за ци јом и јав-
ним на сту пи ма, за ла га ла за прин ци пе мо дер не ар хи тек ту ре. У вре ме нај ве ћег 

21 Исто, 1105–1119.
22 Исто, 1120–1127.
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успо на, гру па је бро ја ла 18 чла но ва. По ред осни ва ча, у гру пи су би ли Дра ги ша 
Бра шо ван, Пе тар (1899–1991), Бран ко Кр стић (1902–1978) и Мом чи ло Бе ло брк 
(1905–1980). Пре осни ва ња „Гру пе ар хи те ка та мо дер ног прав ца“ би ло је ви ше 
по ку ша ја пре но ше ња европ ских узо ра ра ци о на ли стич ке ар хи тек ту ре. Крај 1928. 
го ди не се, да кле, мо же сма тра ти тре нут ком ка да се на срп ској ар хи тек тон ској 
сце ни де фи ни тив но кри ста ли зо вао мо дер ни стич ки по крет, пре све га осни ва њем 
„Гру пе ар хи те ка та мо дер ног прав ца“, а по том и ин ди ви ду ал ним ра дом сна жних 
ар хи тек тон ских лич но сти. По чет ком 1929. ар хи тек та Бра ни слав Ко јић је об ја вио 
про грам ски текст мо дер ни зма, ко ји је уоб ли ча вао но ви по крет и но ви пе ри од у 
раз во ју ар хи тек ту ре у Ср би ји. Текст је об ја вљен под на сло вом „Ар хи тек ту ра Бе-
о гра да“ у днев ном ли сту Вре ме. Гру па је ор га ни зо ва ла не ко ли ко из ло жби: „Пр ви 
са лон ар хи тек ту ре“ 1929. го ди не, „Пр ви Ју го сло вен ски са лон са вре ме не ар хи тек-
ту ре“ 1931. и „Дру ги ју го сло вен ски са лон са вре ме не ар хи тек ту ре“ 1933. го ди не. 
Из ла га ла је у Пра гу 1930. го ди не. На про лећ ним и је се њим са ло ни ма Умет нич ког 
па ви љо на „Цви је та Зу зо рић“ ре дов но су уче ство ва ли осни ва чи ове гру пе – Ми-
лан Зло ко вић, Бра ни слав Ко јић, Јан Ду бо ви и Ду шан Ба бић. Апри ла 1931. у па-
ви љо ну „Цви је та Зу зо рић“ отво ре на је „Из ло жба не мач ке ли ков не умет но сти“, 
ко ја је зна чај но ути ца ла на раз вој мо дер ног по кре та у Ср би ји и опре де ље ње ар-
хи те ка та пре ма овом прав цу.23 У ча со пи су Ар хи тек ту ра, ко ји је од ок то бра 1931. 
до сре ди не 1934. уре ђи вао Дра гу тин Фа тур, бе о град ски мо дер ни сти Б. Ко јић, Б. 
Мак си мо вић, М. Зло ко вић, М. Бе ло брк и, на ро чи то, Н. До бро вић има ли су за па-
жен пу бли ци тет об ја вљи ва њем сво јих тек сто ва. Го ди не 1934, по сле го то во ше-
сто го ди шњег де ло ва ња, гру па је рас пу ште на на ини ци ја ти ву са мих чла но ва. У 
то вре ме град ња у Ср би ји, по себ но у Бе о гра ду, до би ја ка рак те ри сти ке мо дер не 
ар хи тек ту ре, па овај пра вац у сва ком по гле ду пре о вла ђу је.24

Тра ди ци о нал но и мо дер но – су ко би и ко ха би та ци ја

Су ко би и спо је ви тра ди ци о нал ног и мо дер ног ве ро ват но чи не су шти ну 
кул тур ног раз во ја сва ке сре ди не. То сва ка ко ни је по себ на ка рак те ри сти ка срп ске 
кул ту ре. Ме ђу тим, ка ко исто ри ја кул ту ре има пе ри о де стаг на ци је и пе ри о де ди-
на ми ке бит на од ли ка сва ког ди на мич ног пе ри о да раз во ја је упра во ди хо то ми ја 
из ме ђу тра ди ци о нал ног и мо дер ног. Ме ђу рат ни пе ри од је је дан од нај ди на мич ни-
јих пе ри о да у исто ри ји срп ске кул ту ре (али и уоп ште, у исто ри ји срп ске/ју го сло-
вен ске др жа ве и дру штва), па је у том кон тек сту ова про бле ма ти ка ве о ма бит на. 
Тра ди ци о нал но и мо дер но па ра лел но жи ви и по вре ме но се су ко бља ва у срп ском 
сли кар ству, му зи ци, књи жев но сти и ар хи тек ту ри. Ап со лут ни из раз мо дер ног у 
та да шњој срп ској кул ту ри пред ста вљао је филм, као но ви ме диј и умет ност. 

У ли ков ној умет но сти, по сле на ле та аван гард них пра ва ца, сре ди ном два-
де се тих го ди на ус по ста вља ју се два па ра лел на то ка – је дан тра ди ци о на ли стич ки, 

23 Бра ни слав Ко јић, Ар хи тек ту ра из ме ђу два свет ска ра та, у: Исто ри ја Бе о гра да III, Бе о-
град 1974, 185–188; Slo bo dan Mal di ni, Be o grad ska Mo der na, mal di nis. blog spot. com; Р. В. 
Мла де но вић, н. д., 79, 187.

24 Slo bo dan Mal di ni, Be o grad ska Mo der na, mal di nis. blog spot. com
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и дру ги је те жио но вим иза зо ви ма, раз ли чи тим од оних из ра них два де се тих.25 
Та да су у Бе о град по че ли да до ла зе број ни умет ни ци из свих кра је ва Ју го сла ви је, 
по себ но по сле бо рав ка у Па ри зу (Ма ри но Тар та ља, Иг њат Јоб, Ми ло Ми лу но вић, 
Пе тар Лу бар да, Не дељ ко Гво зде но вић, Иван Та ба ко вић, Сто јан Ара ли ца). У то 
вре ме до ла зи до за о кре та ка тра ди ци о нал ном сли кар ству, по себ но у ра до ви ма 
Јо ва на Би је ли ћа и ње го вих след бе ни ка и уче ни ка.26 У тре ћој де це ни ји би ле су 
ак тив не гру пе „Зо граф“ и „Об лик“, ко је су пред ста вља ле по ла ри за ци ју из ме ђу 
тра ди ци о нал ног и мо дер ног. Гру па „Зо граф“ се за ла га ла за вра ћа ње тра ди ци ји, 
а про тив при хва та ња свих ути ца ја са За па да. Ме ђу ње ним чла но ви ма би ли су 
Жи во рад На ста си је вић, Ва са По мо ри шац, ва јар Или ја Ко ла ро вић и ар хи тек та Бог-
дан Не сто ро вић. На су прот њи ма, гру па „Об лик“, осно ва на 1927, те жи ла је што 
бр жој ин те гра ци ји са умет нич ким трен до ви ма на За па ду. Њу су чи ни ли Бран ко 
По по вић, Вељ ко Ста но је вић, Јо ван Би је лић, Ма ри но Тар та ља, Пе тар До бро вић, 
ва ја ри Пе тар Па ла ви чи ни, То ма Ро сан дић и Сре тен Сто ја но вић.27 Срп ски екс-
пре си о ни зам имао је та да ло кал не ва ри ја ци је: Ва са По мо ри шац, Иван Ра до вић 
и Вељ ко Ста но је вић по ку ша ва ли су да спо је умет ност Ви зан ти је и срп ског сред-
њег ве ка са кул ту ром За па да. По мо ри шац, као „екс пре си о ни ста фор ме“, бо ра вио 
је у Лон до ну и био ин спи ри сан сли кар ством Ви ли је ма Блеј ка. Као члан гру пе 
„Зо граф“, за ла гао се за тра ди ци о на ли зам. Са дру ге стра не, Вељ ко Ста но је вић је, 
као па ри ски ђак, био под ути ца јем ку би зма, а Иван Ра до вић бли зак фу ту ри зму 
и ку би зму. „Гру па умет ни ка“, пред во ђе на Пе тром До бро ви ћем и Си бе Ми ли чи-
ћем, ства ра ла је под сна жним ути ца јем Се за на и Ан дре Ло та.28

Ка да је реч о му зич ком ства ра ла штву, у срп ској му зи ци тог пе ри о да би ло 
је ком по зи то ра тра ди ци о нал не ори јен та ци је (Ко ста Ма ној ло вић, Јо сип Сла вен-
ски), али и оних окре ну тих у пот пу но сти аван гар ди (Пра шка шко ла). Ме ђу тим, 
вр ху нац срп ске му зи ке у овом пе ри о ду, мо же се ре ћи и уоп ште, пред ста вља де ло 
три ком по зи то ра – Сте ва на Хри сти ћа, Пе тра Ко њо ви ћа и Ми ло ја Ми ло је ви ћа. У 
њи хо вом ства ра ла штву на шле су од је ка ка ко тра ди ци о нал не, та ко и но ве, им пре-
си о ни стич ке и екс пре си о ни стич ке тен ден ци је, као и ра зно вр сни стра ни ути ца ји. 
Њи хо во ства ра ла штво је би ло пот пу но у са вре ме ним то ко ви ма и на вр ло ви со-
ком умет нич ком ни воу. Они ни су би ли са мо ком по зи то ри, већ и му зич ки ства-
ра о ци у ши рем сми слу – ди ри ген ти, ру ко во ди о ци уста но ва, му зич ки кри ти ча ри 
и есе ји сти, пи сци уџ бе ни ка и ис тра жи ва чи на род не му зи ке. По ра зно вр сно сти 
сво је де лат но сти на ро чи то се ис ти че Ми ло је Ми ло је вић. На при ме ру ова три 
ком по зи то ра нај бо ље се по ка зу је ква ли та тив ни на пре дак ко ји да је успе шан спој 
тра ди ци о нал ног и мо дер ног.29

Слич но се до го ди ло и у срп ској књи жев но сти ме ђу рат ног пе ри о да. По ред 
по ме ну тих но вих стру ја, ве ли ки број пи са ца при па дао је тзв. тра ди ци о нал ној, 
гра ђан ској књи жев но сти, ко ја се ства ра ла око кул тур них уста но ва – Ака де ми је, 

25 Л. Три фу но вић, н. д., 266.
26 С. Жив ко вић, н. д., 384–388.
27 Л. Три фу но вић, н. д., 269; С. Жив ко вић, н. д., 388.
28 С. Жив ко вић, н. д., 384–388. 
29 С. Ђу рић Клајн, н. д., 398–409.
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Уни вер зи те та, Ма ти це срп ске. Срп ски књи жев ни гла сник је био три би на за ове 
пи сце (ма да је оста вљао про стор и за мо дер ни сте), као и ча со пис Ми сао, ко ји је 
са мо у по чет ку био мо дер ни стич ки. Овој стру ји су при па да ли Бра ни слав Ну шић, 
Вељ ко Пе тро вић, Јо ван Ду чић, Иси до ра Се ку лић, Де сан ка Мак си мо вић, Гви до 
Тар та ља и Сте ван Ја ко вље вић. Тра ди ци о нал на кри ти ка и есе ји сти ка не го ва на је 
на Уни вер зи те ту и Ака де ми ји на у ка, а ње ни но си о ци су би ли бра ћа Бог дан и Па-
вле По по вић, чи ју тра ди ци ју су сле ди ли Пе тар Ко лен дић, Ђу ро Га ве ла, Мла ден 
Ле ско вац и Ми лан Ка ша нин.30 Ме ђу тим, и ов де је вр ху нац до стиг нут у де ли ма 
два књи жев ни ка, Ива Ан дри ћа и Ми ло ша Цр њан ског, за ко је је ка рак те ри сти чан 
успе шан спој тра ди ци о нал ног и мо дер ног. Њи хо во де ло пред ста вља вр хун ске 
до ме те срп ске књи жев но сти уоп ште.31

У ме ђу рат ној срп ској ар хи тек ту ри реч је та ко ђе о еклек ти ци зму и па ра-
лел ном по сто ја њу раз ли чи тих сти ло ва, тра ди ци о нал них и мо дер них. С јед не 
стра не, мо дер ни сти су сма тра ли да ар хи тек ту ра мо ра сле ди ти по тре бе др жа ве, 
дру штва и по је дин ца, а да се но вим ма те ри ја ли ма и кон струк ци ја ма мо ра на мет-
ну ти це лис ход ност и ра ци о нал ност. Та ко је пи сао Ни ко ла До бро вић у тек сту 
„У од бра ну са вре ме ног гра ди тељ ства“. За ње га је прин цип „l’art pu or l’art“ био 
ан ти со ци ја лан. Ипак, то ми шље ње ни су де ли ли мно ги дру ги ар хи тек ти ко ји су 
ра ди ли у сти лу еклек ти ци зма, ака де ми зма и се це си је. Ма да је мо дер ни зам и у 
овој обла сти кра јем епо хе за вла дао на на шим про сто ри ма, ме ђу рат ни пе ри од у 
срп ском гра ди тељ ству обе ле жи ле су раз ли чи те тен ден ци је и ути ца ји, а па ра лел-
ни жи вот тра ди ци је и мо дер ни зма оста вио је упе ча тљив траг на ли цу срп ских 
гра до ва, по себ но Бе о гра да. 

Кул ту ра мо дер но сти – до ма ћи филм 
као но ви вид умет но сти 20. ве ка

Још пре Пр вог свет ског ра та у Ср би ји је би ло пи о ни ра и ен ту зи ја ста 
фил ма. Ср би ја је у том по гле ду ухва ти ла ко рак са све том: пр ва филм ска про јек-
ци ја у Ср би ји до го ди ла се 1896, не по сред но по сле пр ве свет ске про јек ци је фил-
ма у Па ри зу. По сле 1918, ме ђу тим, по ја ви ли су се фил мо фи ли ин те лек ту ал ци 
– глум ци, но ви на ри, пи сци. Они су схва та ли филм као умет ност, иако др жав не 
струк ту ре тог до ба, а и са ма пу бли ка, ни су има ли та кав од нос. Филм је за њих 
пре све га био ро ба, ко ја је слу жи ла за за ба ву пу бли ке и про па ганд не ци ље ве др-
жа ве. Ми ни стар ство про све те би ло је за о ку пље но при зна тим и тра ди ци о нал ним 
умет но сти ма, а филм је био у над ле жно сти Ми ни стар ства фи нан си ја. Ме ђу тим, 
та да су у Бе о гра ду сни мље ни и пр ви до ма ћи фил мо ви. Осно ва на је Др жав на ра-
ди о ни ца за из ра ду фил мо ва при Ми ни стар ству на род ног здра вља, са за дат ком 
да сни ма здрав стве но-про свет не фил мо ве. Та ко су на ста ле со ци јал не ме ло дра-
ме на те му ал ко хо ли зма: „Тра ге ди ја на ше де це“ (1922), „За ко ру хле ба“, „Грех 
ал ко хо ла“ и „Док тор То ке ра ма“ (1923). Ме ђу тим, већ 1925, Ми ни стар ство здра-

30 Ј. Де ре тић, н. д., 1081–1097.
31 Оп шир ни је о де лу Ан дри ћа и Цр њан ског у ме ђу рат ном пе ри о ду: Ј. Де ре тић, н. д., 1055–

1080.
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вља је ли кви ди ра ло ову уста но ву због не до стат ка сред ста ва.32 Два де се тих го ди-
на у Ср би ји је осно ва но не ко ли ко при ват них филм ских пред у зе ћа: „Но ва ко вић 
филм“ Ко сте Но ва ко ви ћа, „Ар ти стик филм“ Ан дри је Гли ши ћа и За ри је Ђо ки ћа, 
„Адри ја На ци о нал“ Ран ка Јо ва но ви ћа и Ми лу ти на Иг ња че ви ћа, „Ма чва филм“ 
Слав ка Јо ва но ви ћа, „По бе да филм“ Јо си па Но ва ка. Сви ти филм ски ен ту зи ја сти 
ула га ли су ве ли ка сред ства у про из вод њу фил мо ва, а сни ми ли су ве ли ки број 
филм ских жур на ла и до ку мен тар них фил мо ва, као и не ке игра не фил мо ве, ме-
ђу ко ји ма има и са чу ва них. „Но ва ко вић жур нал“ је филм ска хро ни ка зби ва ња у 
Бе о гра ду и Ср би ји и да нас пред ста вља дра го це ну исто риј ску гра ђу за про у ча ва-
ње на ше про шло сти. 

Продуцентu „Но ва ко вић жур на ла“ Ко сти Но ва ко ви ћу при па да из у зет-
но ме сто у раз во ју срп ског фил ма. По стру ци је био фар ма це ут и вла сник пред-
у зе ћа „Но ва ко вић филм“, осно ва ног 1928. Сни мао је до ку мен тар не фил мо ве, 
углав ном о кра љев ској по ро ди ци и жи во ту у Бе о гра ду, а узор му је био аме рич-
ки за бав ни филм. Ба вио је уво зом и ди стри бу ци јом не мих фил мо ва, а у хо те лу 
„Па риз“ отво рио је 1929. сво ју пр ву би о скоп ску дво ра ну (био је вла сник че ти ри 
би о ско па у Бе о гра ду). Сни мио је фил мо ве „Краљ чарлс то на и ве се ле ку па чи це“ 
(1927), „Гре шни ца без гре ха“ (1928), „Ко сов ски бој“ (1939). Но ва ко вић је био 
је ди ни про ду цент, ре ди тељ и сни ма тељ ко ји је у том пе ри о ду ус пео да одр жи ак-
тив ност. На пре дак у филм ском по сло ва њу по ка зао се до 1929, ка да је осно ва но 
„Адриа На ци о нал а. д за про из вод њу до ма ћих фил мо ва“, са укуп но 47 ак ци о на-
ра. Ме ђу тим, пред у зе ће је ли кви ди ра но 1933. због фи нан сиј ског не у спе ха фил-
мо ва, „Кроз бу ру и огањ“ и „На ка пи ји Ори јен та“. Ти пи чан при мер ка ко је филм 
та да сма тран за ро бу пред ста вља и слу чај „Ар ти стик фил ма“ Ан дре Гли ши ћа и 
За ха ри ја Ђо ки ћа, осно ва ног 1926, ко ји се ба вио ди стри бу тер ским по сло ви ма, 
про ме том тех нич ког ма те ри ја ла и сни ма њем ре пор та жа по по руџ би ни. Ипак, 
по след њи филм сни мљен у Бе о гра ду пред Дру ги свет ски рат (фе бру а ра 1941), 
„При ча јед ног да на“ ре ди те ља Мак са Кал ми ћа, по ка зу је да је био до стиг нут из-
ве стан ни во ква ли те та у до ма ћем фил му.33 

Игра ни фил мо ви „Све ра ди осме ха“, „Ру да ре ва сре ћа“ („По бе да филм“, 
1926), „Краљ чарлс то на“ (1927), „Гре шни ца без гре ха“ (1929) Ко сте Но ва ко ви ћа 
и „Кроз бу ру и огањ“ (1930) Ран ка Јо ва но ви ћа и Ми лу ти на Иг ња че ви ћа до но си-
ли су са мо гу бит ке, те та ко ни је дан од ових пи о ни ра фил ма у Ср би ји ни је ус пео 
да одр жи кон ти ну и ра ну про из вод њу игра ног фил ма. Сви до ма ћи фил мо ви су 
до жи ве ли фи нан сиј ски фи ја ско, због че га су ди стри бу те ри и би о ско пи од 1933. 
пот пу но за тво ри ли вра та до ма ћој филм ској про дук ци ји. Ста ње на филм ском тр-
жи шту Кра ље ви не Ју го сла ви је би ло је ина че ве о ма не по вољ но за до ма ћи филм: 
вла сни ци би о ско па би ли су оп те ре ће ни ве ли ким по ре зи ма, тр жи ште је би ло 
пре пла вље но јеф ти ним и до брим уве зе ним фил мо ви ма (аме рич ким, не мач ким, 
фран цу ским), а за шти та до ма ћег фил ма ни је би ла ор га ни зо ва на. Го ди не 1931. 
осно ван је „Ју го сло вен ски про свет ни филм“, по вла шће но пред у зе ће (до би ја ло 
је др жав не на руџ би не) ко је је до 1941. го ди не сни ми ло мно го до ку мен тар них 

32 Пе тар Волк, Исто ри ја ју го сло вен ског фил ма, Бе о град 1986, 72–89; Љ. Ди мић, н. д., 326–338.
33 П. Волк, н. д., 72–89.
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фил мо ва о Ју го сла ви ји, углав ном са чу ва них, као и За дру га за при вред ни филм, 
ко ја је има ла суб вен ци је за до ку мен тар не и на мен ске фил мо ве. Ју го сло вен ски 
про свет ни филм во дио је Ми лан Мар ја но вић, као шеф Цен трал ног прес би роа. 
Он је био љу би тељ фил ма, па је обез бе дио зна чај не по руџ би не од др жа ве. На 
ње го ву ини ци ја ти ву 1931. је до нет За кон о уре ђе њу про ме та фил мо ва ко ји је, 
по ред оста лог, оба ве зи вао ди стри бу те ре и ки не ма то гра фе да при ка зу ју до ма ће 
фил мо ве у од ре ђе ном про цен ту. Био је то ве ли ки под стрек за пи о ни ре фил ма у 
Ср би ји, и са мо то ком 1932. го ди не у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји сни мље но је ви ше 
фил мо ва не го у це ло куп ном пе ри о ду од кра ја Пр вог свет ског ра та. Та да је сни-
мљен филм „Са ве ром у Бо га“ Ми хај ла Ал. По по ви ћа, нај ам би ци о зни ји и нај у-
спе шни ји срп ски игра ни филм сни мљен до Дру гог свет ског ра та. Аутор фил ма 
по ка зао је ве ли ко по зна ва ње филм ског из ра за и ис тан чан сми сао за ком по зи ци ју 
филм ског ка дра. Под при ти ском ино стра них ди стри бу те ра фил мо ва и до ма ћих 
вла сни ка би о ско па, 1933. го ди не уки ну ти су па ра гра фи за ко на ко ји су шти ти ли 
до ма ћи филм, та ко да се про из вод ња по но во све ла на ма ло број не филм ске жур-
на ле и до ку мен тар не фил мо ве.34

Три де се тих го ди на филм је по стао би знис, ко ји су фи нан си ра ли при ват-
ни пред у зи ма чи и стра ни ка пи тал. Не ко ли ко фил мо ва је на пра вље но за по тре бе 
ра зних кор по ра ци ја. Та ко је Ан гло-ју го сло вен ско пе тро леј ско дру штво фи нан си-
ра ло 1930. го ди не до ку мен тар ни филм о пу те ви ма у Ју го сла ви ји, а Јо сип Но вак 
је 1929. сни мио филм „Ру да ре ва сре ћа“, по по руџ би ни вла сни ка руд ни ка „Јер-
ма“, ко ји је же лео да ре кла ми ра сво ју про из вод њу.35 Фран цу ско-ју го сло вен ско 
тр го вач ко дру штво у Бе о гра ду осно ва ло је „Фран цу ско-ју го сло вен ски филм“ за 
про мет фран цу ских фил мо ва. Оштра бор ба за ју го сло вен ско тр жи ште во ђе на је 
из ме ђу аме рич ких и не мач ких ком па ни ја. У Па ри зу је 1930. филм ско тр жи ште 
је по де ље но из ме ђу САД и Не мач ке. Ју го сло вен ско тр жи ште је та да при па ло 
не мач ком „То бис фил му“ из Бер ли на. Ова ку ћа је вр ши ла при ти сак на ју го сло-
вен ску вла ду да до зво ли осни ва ње њи хо вог мо но пол ског пред у зе ћа, што јој је 
по шло за ру ком не по сред но пред Дру ги свет ски рат. Та ко је 1939. го ди не осно-
ван „Те сла филм д. д.“ за осни ва ње, уре ђе ње, во ђе ње и пре у зи ма ње по сто је ћих 
ју го сло вен ских ки не ма то гра фа, син хро ни за ци ју стра них фил мо ва и про да ју до-
ма ћих фил мо ва. Ова филм ска ку ћа је оства ри ла по слов ну екс пан зи ју уз по моћ 
не мач ког ка пи та ла. Убр зо је аме рич ки филм пот пу но по ти снут, а „Те сла филм“ 
је скло пио уго во ре са нај ве ћим не мач ким про ду цент ским ку ћа ма о ге не рал ном 
за ступ ни штву за Ју го сла ви ју. Ди стри бу те ри су ко нач но пред рат пот пу но за вла-
да ли филм ским тр жи штем.36

 Филм је пред ста вљао је дан од нај а трак тив ни јих сим бо ла мо дер ног до-
ба. Раз до бље по сле 1918. би ло је вре ме бр зо пле тих по ку ша ја, ко ји су се ло ше за-
вр ша ва ли. Афир ма ци ја фил ма је ду го тра јан про цес, па сто га до ма ћи филм та да 
ни је мо гао да ти озбиљ на де ла. Иако Бе о град из ме ђу два ра та ни је по стао цен тар 
филм ске ин ду стри је, ипак је ство ре на ак тив на гру па фил мо фи ла и ин те лек ту а-

34 П. Волк, н. д., 78; Љ. Ди мић, н. д., 326–338.
35 П. Волк, н. д., 88.
36 Исто, 100–104.
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ла ца ко ји су има ли сен зи би ли тет за но ви ме диј и „сед му“ умет ност и схва та ли 
филм ви ше као умет ност, а не са мо као ро бу. Срп ски филм је као но ви и скуп 
ме диј мно го за о ста јао за ве ћи ном европ ских зе ма ља, где су у то до ба ства ра не 
осно ве за на ци о нал ну филм ску про из вод њу. Ипак, филм ски ама те ри зам је узео 
ма ха, а ство ре на је филм ска кри ти ка и пу бли ци сти ка ко ја ни је за о ста ја ла иза 
европ ског ни воа. 

Удру же ња и умет нич ка јав ност 
као део кул ту ре гра ђан ског дру штва

Удру жи ва ње гра ђа на на ба зи про фе си о нал не де лат но сти или слич ног ми-
шље ња и за јед нич ке дру штве не де лат но сти, ти пич на је по ја ва гра ђан ског дру штва 
ко ја је у Евро пи на ро чи то при сут на од епо хе про све ти тељ ства. Ње на функ ци ја је 
увек би ла кре и ра ње јав ног мње ња и ства ра ње фо ру ма ко ји тре ба да пред ста вља ју 
ал тер на ти ву уре ђи ва њу дру штва „од о зго“, тј. од стра не про све ће ног мо нар ха (ка-
ква је би ла прак са у Евро пи). Срп ско гра ђан ско дру штво има ло је 1918. го ди не 
иза се бе већ ду гу исто ри ју раз во ја, на ро чи то ка да је реч о гра ђан ству из бив ше 
Аустро-Угар ске мо нар хи је. Ства ра ње про фе си о нал них удру же ња, по кре та ње ча-
со пи са и ли сто ва, отва ра ње чи та о ни ца и фор ми ра ње ра зних ама тер ских дру шта-
ва бит на је од ли ка срп ског гра ђан ства, као и сва ког дру гог. Ме ђу рат ни пе ри о ду 
пред ста вља вр ху нац раз во ја срп ског гра ђан ства, ко је у свом кла сич ном ви ду не-
ста је по сле 1945. го ди не, да би се ка сни је об но ви ло у са свим дру гим усло ви ма, 
у епо хи ко ја се не мо же у пра вом сми слу на зва ти „гра ђан ском“. Ак тив но сти ове 
вр сте би ле су та да мно го број не. У сва ком слу ча ју, ова те ма за слу жу је де таљ ни-
ју исто ри о граф ску об ра ду. Сле ди кра так осврт на не ке од ових по ја ва у срп ском 
дру штву ме ђу рат ног пе ри о да. 

По сле бур ног пе ри о да два де се тих го ди на, од 1929. го ди не ста би ли зо ва-
не су дру штве не при ли ке за раз вој умет но сти. Др жа ва и по је дин ци су по че ли 
да из два ја ју све ве ћа сред ства за умет ност, а отво рен је и ве ћи број из ло жбе них 
про сто ра. Умет ник и дру штве на сре ди на сра ста ју у це ли ну – умет ник је са да 
про фе сор, ди пло ма та, чи нов ник, и ти ме вр ло да ле ко од сте ре о тип ног схва та ња 
умет ни ка као бо е ма. Ства ра ла штво се при ла го ђа ва зах те ви ма сре ди не, али са 
дру ге стра не, умет ност успе ва да по диг не укус и ни во пу бли ке, ко ја по чи ње да 
ак тив но су де лу је у раз во ју умет но сти ку по ви ном и ко лек ци о нар ством.37 Да кле, 
у ли ков ним умет но сти ма пу бли ка по чи ње ак тив ни је да су де лу је тек три де се тих 
го ди на. Му зич ка умет ност код Ср ба у овом по гле ду има ду жу тра ди ци ју. Му зич-
ки ама те ри зам, на ро чи то у ви ду пе вач ких дру шта ва, на ста вља бо га ту тра ди ци ју 
19. ве ка. Култ не го ва ња хор ске му зи ке био је на ро чи то раз ви јен у срп ском гра-
ђан ству. Од ра ни је су би ли ак тив ни Пр во бе о град ско пе вач ко дру штво, хо ро ви 
„Оби лић“ и „Стан ко вић“. Го ди не 1924. осно ван је Ју жно сло вен ски пе вач ки са-
вез, чи ме су озва ни че ни број ни кон так ти пе вач ких дру шта ва у ју жно сло вен ским 
зе мља ма, ко ји тра ју од 19. ве ка. Ово је до бар при мер ка ко удру жи ва ње гра ђа на 
ра ди за јед нич ке де лат но сти, на ама тер ској осно ви, има ши ри дру штве ни па и 

37 Л. Три фу но вић, н. д., 268.
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по ли тич ки зна чај, ка ко пре, та ко и по ства ра њу за јед нич ке др жа ве. По ред то га, 
овај са вез је имао и чи сто умет нич ки зна чај, по што је др жао ве о ма ви сок из во-
ђач ки ни во. У том прав цу ишле су и дру ге слич не ак тив но сти – одр жа ва ње ју-
го сло вен ске му зич ке из ло жбе 1926, на ко јој су при ка за ни ру ко пи си, штам па не 
ком по зи ци је, до ку мен ти, књи ге и ча со пи си из свих де ло ва зе мље; так ми че ње 
хо ро ва 1929. и 1930, ак тив но сти ка мер ног ор ке стра Col le gi um mu si cum од 1925, 
ко ји је из во дио ба рок на де ла пра ће на увод ним пре да ва њем. Нај ве ћи до при нос 
по пу ла ри за ци ји умет нич ке му зи ке и раз во ју му зич ке кул ту ре срп ског гра ђан ства 
да ли су Удру же ње при ја те ља умет но сти „Цви је та Зу зо рић“ и Ко лар чев на род ни 
уни вер зи тет. Удру же ње је рас пи си ва ло кон кур се за ком по зи ци је до ма ћих ауто-
ра и ор га ни зо ва ло кон цер те до ма ћих ком по зи то ра са увод ним пре да ва њи ма. На 
Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту одр жа ва ни су „му зич ки ча со ви“ са пре да ва-
њи ма и кон цер ти ма.38

При ват не шко ле и пе да го шко де ло ва ње умет ни ка из ван др жав них ин сти-
ту ци ја има ло је та ко ђе огро ман зна чај за раз вој умет но сти и пре но ше ње раз ли-
чи тих ути ца ја и тра ди ци ја, по себ но због ре ла тив но бли ског од но са ко ји се на 
при ват ним ча со ви ма ства ра из ме ђу учи те ља и уче ни ка. Пр ва срп ска умет нич ка 
шко ла Ки ри ла Ку тли ка би ла је при ват на, као и Срп ска му зич ка шко ла, ко ју су 
осно ва ли Сте ван Мо кра њац, Цвет ко Ма ној ло вић и Ста ни слав Би нич ки. У ме ђу-
рат ном пе ри о ду ове шко ле су већ би ле по др жа вље не, али су до тле ус пе ле да ство-
ре зна ча јан умет нич ки ка дар и да оста ве траг у исто ри ји срп ске кул ту ре. По сле 
1918. ни је би ло пра ве при ват не шко ле, али је би ло не ко ли ко умет ни ка ко ји су 
при ват но да ва ли ча со ве ка сни је по зна тим умет ни ци ма, па је та ко њи хов ути цај 
био зна ча јан. Јо ван Би је лић је од 1926. стал но да вао при ват не ча со ве, а ње го ви 
по зна ти уче ни ци би ли су Па вле Ва сић, Ђор ђе По по вић, Пе ђа Ми ло са вље вић, 
Ни ко ла Гра о вац, Алек са Че ле бо но вић.39

Умет ни ци су фор ми ра ли гру пе исто ми шље ни ка, ко је су се обра ћа ле по-
себ ним со ци јал ним сло је ви ма ста нов ни штва, или иде о ло шки срод ним де ло ви ма 
дру штва. Код ли ков них умет ни ка, је зик умет нич ке фор ме био је исти, а раз ли ка 
је би ла у те мат ској ори јен та ци ји. На јед ној стра ни би ле су гру пе „Об лик“, „Два-
на е сто ри ца“ и „Де се то ри ца“, ко ји су пред ста вља ли ре пре зен та тив не то ко ве гра-
ђан ске умет но сти, на дру гој пред став ни ци тра ди ци о нал не умет но сти – кон зер-
ва тив на „Ла да“ и про мо те ри „на ци о нал ног сти ла“, гру па „Зо граф“, а на тре ћој 
со ци јал не те жње око гру па „Жи вот“ и „Са лон не за ви сних“.40 Мла ди пи сци су се 
оку пља ли око ча со пи са, ко ји су за пра во би ли пан дан гру па ма ли ков них умет ни-
ка. Ка ко су ти ча со пи си обич но би ли крат ко трај ни, иста гру па пи са ца ја вља ла се 
око раз ли чи тих фо ру ма – ли сто ва, еди ци ја и из да вач ких ку ћа. Та ко су Дра ги ша 
Ва сић, Ви на вер, Тин Ује вић, Раст ко Пе тро вић пр во би ли оку пље ни око ча со пи са 
Про грес, а за тим у „Бе о град ској ли те рар ној за јед ни ци – Ал фа“ и мо дер ни стич кој 
би бли о те ци „Ал ба трос“. Слич не гру пе исто ми шље ни ка пред ста вља ли су Зе нит 
Љу бо ми ра Ми ци ћа, Хип нос Ра да Дра ин ца, Но во чо ве чан ство и Но ва бра зда. На 

38 С. Ђу рић Клајн, н. д., 408.
39 С. Жив ко вић, н. д., 377–380.
40 Л. Три фу но вић, н. д., 269.
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мо дер ни стич ким по зи ци ја ма био је ча со пис Ми сао (1919–1937), а об но вље ни Срп-
ски књи жев ни гла сник на тра ди ци о нал ним. У слу ча ју ова два ча со пи са, ме ђу тим, 
по де ла ни је би ла та ко стрикт на, па је ту об ја вље но и „Об ја шње ње Су ма тре“ М. 
Цр њан ског.41 Ар хи тек ту ра се и на пла ну струч них удру же ња по твр ди ла као је дан 
вид умет но сти. До Дру гог свет ског ра та ар хи тек ти су ус пе ли да се у ор га ни за-
ци о ном по гле ду еман ци пу ју од гра ђе вин ских ин же ње ра. По ред по ме ну те Гру пе 
ар хи те ка та мо дер ног прав ца, ко ја је пред ста вља ла удру же ње исто ми шље ни ка, 
на стао је и Клуб ар хи те ка та у окви ру Удру же ња ју го сло вен ских ин жи ње ра и ар-
хи те ка та, као и Сек ци ја про јек та на та у Ин жи њер ској ко мо ри (1925).42

Од из у зет ног зна ча ја за ши ре ње и раз вој кул ту ре би ла је струч на и оп шта 
штам па, као и из да ва штво. У ве ли ким днев ним ли сто ви ма, По ли ти ка и Вре ме, 
као и у Срп ском књи жев ном гла сни ку и ча со пи су Ми сао на ла зи ли су про стор тек-
сто ви из свих обла сти кул ту ре. У обла сти умет но сти зна ча јан је био Умет нич ки 
пре глед, као гла си ло Му зе ја кне за Па вла, за тим му зич ки ча со пи си ко ји су, иако 
ма ло број ни, би ли ипак број ни ји у од но су на пе ри од пре Пр вог свет ског ра та.43 
Из да вач ка де лат ност је мно го на пре до ва ла у ме ђу рат ном пе ри о ду. При ват ни из-
да ва чи су об ја вљи ва ли ве ли ки број на уч них де ла. По зна ти из да ва чи би ли су Пе-
тар Пе тро вић, вла сник „На род ног де ла“, Ге ца Кон, али и Ста но је Ста но је вић, 
зна ме ни ти исто ри чар ко ји се ба вио и из да ва штвом: об ја вио је На род ну ен ци кло-
пе ди ју СХС, еди ци ју „Срп ски на род у 19. ве ку“ и „Би о гра фи је зна ме ни тих љу-
ди“, а из да вао је и два ча со пи са – Гла сник Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду и 
Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис. Та на уч на де ла по сти лу су би ла при сту пач на 
ши ро кој пу бли ци, па су на тај на чин срп ски из да ва чи овог пе ри о да мно го до при-
не ли по пу ла ри за ци ји на у ке.44

Сту ден ти Бе о град ског уни вер зи те та пред ста вља ли су из у зет но ак ти ван 
део ин те ли ген ци је и је дан од ва жних по кре та ча мо дер ни за ци је дру штва. Они су 
би ли ве о ма ва жна дру штве на гру па уну тар гра ђан ског дру штва и дру штве не ели-
те, ко је пред ста вља ју со ци јал ни оквир за раз вој кул ту ре. Сту дент ска удру же ња 
из ме ђу два ра та би ла су из у зет но број на. Они су та ко ђе би ли ак тив ни и у кул тур-
ним уста но ва ма, уче ство ва ли су на три би на ма, ор га ни зо ва ли струч не екс кур зи је, 
раз ме не и прак су, пре да ва ња, кон цер те и књи жев не ве че ри. На са мом Уни вер зи-
те ту сту ден ти су има ли два умет нич ка удру же ња – Ака дем ско пе вач ко дру штво 
„Оби лић“ и Ака дем ско по зо ри ште, ко је је има ло драм ску, му зич ку, књи жев ну 
и ли ков ну сек ци ју. Сту ден ти су по кре та ли кул тур не ак ци је у уну тра шњо сти зе-
мље, то ком лет њих рас пу ста и по по врат ку са сту ди ја, ка да су као мла ди струч-
ња ци по ста ја ли но си о ци кул тур ног жи во та у сво јим сре ди на ма. Ор га ни зо ва ли 

41 Ј. Де ре тић, н. д., 1023–1080.
42 Б. Ко јић, н. д., 185–188. 
43 Му зич ки гла сник од 1922, из ла зио го ди ну да на; Му зи ка, из ла зио 1928–29, уред ник Ми-

ло је Ми ло је вић; Гла сник Му зич ког дру штва „Стан ко вић“ 1928–1941, са про ме ње ним 
име ном у Му зич ки гла сник, уред ни ци Ми лен ко Жив ко вић и Ста на Ђу рић Клајн; Звук 
1932–1936, уред ник Ста на Риб ни кар. Од 1939. до ра та из ла зи ла је и Сла вен ска му зи ка, 
гла си ло Дру штва при ја те ља сла вен ске му зи ке ко је је во дио Пе тар Ко њо вић, а се кре тар 
и спи ри тус мо венс био Во ји слав Вуч ко вић. (С. Ђу рић Клајн, н. д., 405).

44 Р. Са мар џић, н. д., 325.
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су анал фа бет ске те ча је ве, осни ва ли на род не уни вер зи те те, фор ми ра ли хо ро ве и 
ди ле тант ске гру пе.45

 Љу би те љи фил ма, као но ве умет но сти, би ли су та ко ђе ве о ма ор га ни зо-
ва ни у ра зним клу бо ви ма и дру штви ма, као и ак тив ни на стра ни ца ма бе о град ске 
штам пе. Фе бру а ра 1924. осно ван је Клуб фил мо фи ла, ко ји је по кре нуо пи са ње и 
пре во ђе ње књи га о фил му, ма ни фе ста ци је, збо ро ве и пре да ва ња и фор ми рао пр ву 
филм ску би бли о те ку. Фил мо фи ли су се оку пља ли и у Ака дем ском умет нич ком 
дру штву на Уни вер зи те ту, где је по сто јао по се бан сту дио за прак тич не ве жбе из 
глу ме, ре жи је и сни ма ња. По кре ну ти су и ча со пи си, као Филм и мо да (1927) и 
Филм ска зве зда (1928). Клуб и Ака дем ска гру па фу зи о ни са ли су се 1928. У на-
ред ним го ди на ма осни ва но је ви ше удру же ња крат ког ве ка – Клуб фил мо фи ла 
СХС, за не го ва ње до ма ћег филм ског ства ра ла штва (1928), Ју го сло вен ски филм-
ски клуб (1930) и Ју го сло вен ско филм ско дру штво (1932). Ка ко су у Бе о гра ду 
би ли ве о ма по пу лар ни, слич ни клу бо ви су ства ра ни и ши ром зе мље.46 

*
Срп ска кул ту ра ме ђу рат ног до ба обе ле же на је из град њом кул тур них ин-

сти ту ци ја, по ја вом но вих умет нич ких пра ва ца, ин тер ак ци јом из ме ђу тра ди ци о-
нал ног и мо дер ног, као и ши ро ким уче шћем обра зо ва не пу бли ке у кул тур ним 
ак тив но сти ма и кон зу ми ра њу умет нич ких де ла. Упра во у овом пе ри о ду срп ска 
кул ту ра је до сти гла вр хун ске до ме те у обла сти књи жев но сти, му зи ке, ар хи тек ту-
ре, ли ков не умет но сти, по зо ри шта и на у ке. Сво је пр ве озбиљ ни је ко ра ке на пра-
вио је та да и срп ски филм, као но ви вид умет но сти мо дер ног до ба. Из во ђач ки 
ни во у му зи ци и дра ми бит но је по диг нут у од но су на пе ри од пре Пр вог свет ског 
ра та. Умет ност је до би ла ја чу по др шку ин сти ту ци ја, али и број них дру штве них 
гру па и ен ту зи ја ста. Дру штве ни ми ље у ко јем се раз ви ја ла срп ска кул ту ра по сле 
Пр вог свет ског ра та био је обе ле жен са јед не стра не стра ним ути ца ји ма (ме ђу 
нај ва жни ји ма су до при нос ру ске еми гра ци је и срп ских ин те лек ту а ла ца – фран-
цу ских ђа ка), а са дру ге, уче шћем умет ни ка и ства ра ла ца из свих кра је ва Ју го-
сла ви је, ко ји су по ста ли део срп ске кул тур не сце не.

Раз вој но вих тен ден ци ја срп ске кул ту ре по сле 1918. го ди не од ви јао се 
па ра лел но са слич ним тен ден ци ја ма у Евро пи. Та да је пр ви пут у исто ри ји, као 
ре зул тат за јед нич ког ис ку ства свет ског ра та, до шло до исто вре ме не по ја ве истих 
умет нич ких пра ва ца у Евро пи и на на шим про сто ри ма, што је зна чи ло уво ђе ње 
срп ске кул ту ре у глав не то ко ве европ ске кул тур не сце не. 

45 Љ. Ди мић, н. д., 339–371. 
46 П. Волк, н. д., 72–89; Љ. Ди мић, н. д., 326–338.
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Ran ka Ga šić

SER BIAN CUL TU RE IN THE IN TER WAR PE RIOD

Sum mary

Ser bian cul tu re of the in ter war pe riod was cha rac te ri zed with cre a tion of cul tu-
ral in sti tu ti ons, emer gen ce of new ar ti stic mo ve ments, in ter ac tion bet we en tra di ti o nal and 
mo dern, as well as the wi de par ti ci pa tion of edu ca ted pu blic in cul tu ral ac ti vi ti es and in 
con sump tion of works of art. In this pe riod Ser bian cul tu re re ac hed its he ights in li te ra tu re, 
mu sic, ar chi tec tu re, pa in ting, the a ter and sci en ce. Ser bian ci ne ma, as a new ar ti stic me di-
um of mo dern ti mes, ma de its fi rst steps. Per for ming in mu sic and dra ma was con si de rably 
im pro ved in com pa ri son with the pre war ti mes. Art was sup por ted mo re ve he mently by 
the sta te in sti tu ti ons, but al so by so cial gro ups and ent hu si asts. So cial mi li eu in which Ser-
bian cul tu re was de ve lo ping af ter the war was co lo red with fo re ign in fl u en ces (Rus sian 
emi gra tion and Ser bian in tel lec tu als edu ca ted in Fran ce), and cha rac te ri zed with par ti ci-
pa tion of ar tists and per for mers from all parts of Yugo sla via. All tho se in fl u en ces be ca me 
parts of the Ser bian cul tu ral sce ne.
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Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју                                 94(=163.41)''1945/1981''
Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11                                       94(497.1)''1945/1981''

СР БИ У ЈУГОСЛАВИЈИ 1945-1974 *

Прегледни чланак

АП СТРАКТ: Чла нак ра ђен на осно ву из во ра и ли те ра ту ре пра ти раз вој 
срп ске др жав но сти, по ло жај срп ског на ро да у Ју го сла ви ји 1945–1974, основ-
не то ко ве и пре лом не до га ђа је ко ји су обе ле жи ли овај пе ри од. Ко хе зи о ни 
фак то ри ко ји су зе мљу др жа ли на оку пу, као што су би ли Ко му ни стич ка 
пар ти ја, Ју го сло вен ска на род на ар ми ја и из над све га не при ко сно ве на уло га 
Јо си па Бро за Ти та, ла га но су фе де ра ли зо ва ни и уру ша ва ни, а Ти то ва смрт 
је озна чи ла по че так кра ја ју го сло вен ске фе де ра ци је.

СРБИ НА КРАЈУ РАТА
Искуства из рата

Срп ски на род је из Дру гог свет ског ра та, ко ји је на ју го сло вен ским про-
сто ри ма имао обе леж ја гра ђан ског, ме ђу на ци о нал ног и вер ског су ко ба раз ли чи-
тих по ли тич ких гру па ци ја, на ци о нал но сти и ве ра од ко јих је био са здан ју го сло-
вен ски мо за ик, иза шао са огром ним и трај ним ожиљ ци ма. Ге но цид над Ср би ма 
у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској (НДХ), ко ји у ју го сло вен ској исто ри о гра фи ји 
ни је био те мељ но из у чен, а по сле рас па да зе мље у срп ској а по себ но у хр ват ској 
исто ри о гра фи ји и по ли ти зо ван, оста вио је те шке де мо граф ске и на ци о нал не по-
сле ди це на срп ски на род.1 Ра ди ус по ста вља ња но вих од но са у др жа ви тај ге но-

* Рад је део про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (Не)успе шна ин те гра ци ја – (не)до-
вр ше на мо дер ни за ци ја: Ме ђу на род ни по ло жај и уну тра шњи раз вој Ср би је и Ју го сла ви-
је 1921–1991 (бр. 147039) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је.

1 У ју го сло вен ској исто ри о гра фи ји по сто је кон тро верз ни по да ци о укуп ним људ ским гу-
би ци ма Ју го сла ви је у Дру гом свет ском ра ту. У зва нич ним до ку мен ти ма ју го сло вен ске 
вла де, ста ти стич кој, исто ри о граф ској и по ли ти ко ло шкој ли те ра ту ри нај ви ше се спо ми-
ње број од 1.706.000 жр та ва. Тај број је са мо про це на укуп них де мо граф ских гу би та ка 
ко ју је не по сред но по сле ра та из вр ши ла Ре па ра ци о на ко ми си ја при вла ди Де мо крат ске 
Фе де ра тив не Ју го сла ви је (ДФЈ), об ја вље на у из ве шта ју Људ ске и ма те ри јал не жр тве 
Ју го сла ви је у рат ном пе ри о ду 1941–1945 за по тре бе Ме ђу са ве знич ке кон фе рен ци је (18 
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цид је био по ти снут и „за бо ра вљен“ у ни ве ла ци ја ма о бор би и стра да њу свих 
ју го сло вен ских на ро да и на род но сти. Иако исто риј ски то ни је би ло тач но (ни ти 
су се сви на ро ди под јед на ко бо ри ли про тив фа ши зма ни ти су под јед на ко стра да-
ли у ра ту), по ли тич ки је би ло вр ло ко ри сно. Ме ђу на ци о нал на мр жња ни је јав но 
ис по ља ва на, ни ти је до ла зи ло до ве ли ких екс це са. Буч на кам па ња о брат ству и 
је дин ству, ре ше ном на ци о нал ном пи та њу на ба зи рав но прав но сти свих на ро да и 
на род но сти, али и њи хо вог „осло ба ђа ња од ве ли ко срп ског угње та ва ња“, ри го ро-
зне за кон ске ме ре за иза зи ва ње на ци о нал не не тр пе љи во сти и ну ђе на пер спек ти ва 
бо љег жи во та у со ци ја ли зму ре ла ти ви зо ва ли су на ци о нал не ани мо зи те те.2 

Упо ре до са ге но ци дом срп ски на род је пре тр пео огро ман ег зо дус на по-
је ди ним под руч ји ма НДХ, Ко со ва и Ма ке до ни је. Збе го ви и бе жа ни је, пре се ља ва-
ња и де пор та ци је, по па ље на се ла и уни ште на имо ви на би ли су део жи во та срп-
ског ста нов ни штва на под руч ји ма на ко ји ма су фор ми ра не кви слин шке др жав не 
тво ре ви не. На гра ни ца ма, из ме ђу не при ја те ља по де ље не Ср би је, го то во да ни је 
би ло при ја тељ ски рас по ло же них ре жи ма, а про тив срп ског на ро да окре ну те су 
и ма њи не ко је су жи ве ле у Ср би ји (Нем ци, Ал бан ци, му сли ма ни и др.). Ако су 
уоп ште обра зла га ни или прав да ни та кви по ступ ци, то је чи ње но син таг мом о 
ве ли ко срп ском угње та ва њу у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји.3

оште ће них са ве знич ких зе ма ља) за ре па ра ци је у Па ри зу 1945. Ме ђу са ве знич ка ко ми си ја 
за ре па ра ци је, ак том до не тим 13. де цем бра 1945. у Па ри зу, усво ји ла је ову број ку. Во де-
ће лич но сти ју го сло вен ске др жа ве су у по сле рат ном пе ри о ду опе ри са ле овим по дат ком 
у раз ли чи тим при ли ка ма. У го во ру на љу бљан ском уни вер зи те ту ма ја 1945. Ти то је ре-
као да су ствар не жр тве Ју го сла ви је то ком Дру гог свет ског ра та из но си ле 1,7 ми ли о на. 
Осим овог по сто је и дру ги по да ци ко је да је мо та бе лар но:

        Д. Во гел ник       И. Лах         Б. Ко чо вић      В. Жер ја вић
 Демо граф ски гу би ци 2.854.000 2.120.000 1.985.000 2.022.000
 Стварни гу би ци 1.814.000 1.014.000 1.027.000
 Стварне жр тве Ср ба    487.00    530.000

 Уп. Дол фе Во гел ник, Де мо граф ски гу би ци Ју го сла ви је у Дру гом свет ском ра ту, Ста ти сти-
ч ка ре ви ја, 1/1952, Бе о град 1952, 32; Иван Лах, Истин ски де мо граф ски гу би ци Ју го сла ви је 
у Дру гом свет ском ра ту, Ста ти стич ка ре ви ја, бр. 2–3, Бе о град 1952; Бо го љуб Ко чо вић, 
Жр тве Дру гог свет ског ра та у Ју го сла ви ји, Лон дон 1985, 160; Vla di mir Žer ja vić, Gu bi ci 
sta nov ni štva Ju go sla vi je u Dru gom svjet skom ra tu, Za greb 1989, 32. Жи во ти је Ђор ђе вић у 
ра ду Гу би ци ста нов ни штва Ју го сла ви је у Дру гом свет ском ра ту, (Бе о град 1997, 181) на-
во ди да су укуп ни де мо граф ски гу би ци Ју го сла ви је из но си ли 2.825.000 од че га је, пре ма 
овом ауто ру, уби је но 1.607.000 Ср ба. 

2 Ма ја 1945. За ко но дав ном од бо ру При вре ме не на род не скуп шти не под не та су два пред ло-
га крат ких за ко на (све га по 5 за кон ских па ра гра фа): „О за шти ти рав но прав но сти на ро да 
и гра ђа на ДФЈ“ и „О ка жња ва њу иза зи ва ња на ци о нал не, ра сне или вер ске мр жње, раз до-
ра, не тр пе љи во сти и ома ло ва жа ва ња“. По сле кри ти ке опо зи ци о них по сла ни ка, по себ но 
М. Гро ла, ови пред ло зи су спо је ни у је дан За кон о за бра ни иза зи ва ња на ци о нал не, ра сне 
и вер ске мр жње и раз до ра. За кон је ин кри ми ни сао сва ко огра ни ча ва ње гра ђан ских пра-
ва као и сва ко пру жа ње по вла сти ца и пред но сти гра ђа ни ма ДФЈ у за ви сно сти од на ци о-
нал не, ра сне или вер ске при пад но сти, као кри вич но де ло ко је на ру ша ва „на че ло рав но-
прав но сти на ро да и гра ђа на, и брат ство и је дин ство на ро да ДФЈ као основ не те ко ви не 
НОБ-е“. За ма сов не не ре де са уби стви ма За кон је пред ви ђао и смрт ну ка зну. Ви де ти: А. 
Пет ко вић, По ли тич ке бор бе за но ву Ју го сла ви ју, Бе о град 1988, 115.

3 Под руч ја на ко ји ма су жи ве ле ма њи не, као што су област Ко со ва и Вој во ди не, одво је на 
су од Ср би је и при по је на ма тич ним др жа ва ма – Ал ба ни ји (Ве ли кој Ал ба ни ји) или Ма ђар-
ској. Од при пад ни ка на ци о нал них ма њи на фор ми ра не су вој не фор ма ци је ко је су уче ство-
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Та кво ста ње је до дат но ком пли ко ва ла по де ла срп ског на ро да из ме ђу не-
ко ли ко по ли тич ких оп ци ја или по кре та. За Ср бе је пе ри од 1941–45. обе ле жен 
тра гич ним су ко бом два ри вал ска по кре та от по ра, ко ји су би ли по де ље ни око 
стра те ги је и по ли тич ких и иде о ло шких ци ље ва бор бе. Тај су коб је до вео до отво-
ре ног гра ђан ског ра та у зе мљи, а ње гов ис ход у окви ру оп штег ра та оруж јем тре-
ба ло је да од лу чи пи та ње вла сти и об ли ка др жав ног и по ли тич ког си сте ма. У 
бор би Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је (КПЈ) ко ја је пред во ди ла пар ти зан ски 
по крет и мо нар хи ста, на ци о на ли ста и ан ти ко му ни ста у Ју го сло вен ској вој сци 
у отаџ би ни (ЈВуО – чет ни ци) пре ла ма ли су се раз ли чи ти ин те ре си и по ли ти ке 
стра них фак то ра. Део срп ског на ро да ван Ср би је, по себ но у Хр ват ској и Бо сни 
и Хер це го ви ни, опре де лио се за на род но о сло бо ди лач ки по крет (НОП), пред ста-
вљао ње го ву удар ну сна гу и био про та го ни ста иде је о брат ству и је дин ству у 
об но вље ној Ју го сла ви ји. У са мој Ср би ји на род је, до брим де лом, остао па си ван 
или на кло њен мо нар хи ји и чет нич ком по кре ту ко ји се пред ста вљао ње ним за-
штит ни ком. Из ве шта ји стра них ми си ја ко је су то ком ра та бо ра ви ле у Ју го сла ви-
ји бе ле же кон ста та ци ју да пар ти зан ски по крет у Ср би ји у за вр шној фа зи ра та 
ни је од ли ко вао фа на ти зам ко ји је на дру гим ме сти ма био ње го ва ва жна ка рак те-
ри сти ка, да је „до не кле пре ви ше не за ви сан у од но су на по кре те у оста лим де ло-
ви ма зе мље“ и да се ви ше осла њао на Ве ли ку Бри та ни ју и Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве не го на Со вјет ски Са вез, као на глав ни узор и по др шку. „Би ло је мно го 
Ср ба ко ји би ра ди је ви де ли ка ко за пад ни Са ве зни ци осло ба ђа ју зе мљу не го да 
то чи ни Цр ве на ар ми ја.“4 

Удар пар ти зан ских сна га на Ср би ју из ве ден са про сто ра Бо сне и Цр не 
Го ре, чи ју су ве ћи ну чи ни ли Ср би из за пад них де ло ва зе мље, и со вјет ских сна га 
са ис то ка, по том њи хо во спа ја ње, а пре то га про ме на бри тан ске по ли ти ке пре ма 
по кре ти ма у Ју го сла ви ји (ус кра ћи ва ње по ли тич ке и вој не по др шке Ми ха и ло ви-
ће вом и по ма га ње Ти то вом по кре ту) опре де ли ли су суд би ну Ср би је и Ју го сла-
ви је и бу дућ ност ју го сло вен ских на ро да и про сто ра. Сви оста ли по кре ти би ли 
су по ра же ни.

По сле стра хо ви тих по ко ља, ге но ци да и ме ђу соб не омра зе ју го сло вен ских 
на ро да вас по ста вља ње Ју го сла ви је пред ста вља ло је ма гло ви то ре ше ње без ре ал-
них прет по став ки. Ме ђу тим, уну тра шње и ме ђу на род не окол но сти омо гу ћи ле 
су пар ти зан ским сна га ма да на кра ју ра та об но ве Ју го сла ви ју као ре во лу ци о нар-
но пре у ре ђе ну зе мљу. Ослон цем на СССР у спољ ној по ли ти ци и на пар тиј ско-
по ли циј ски и вој ни апа рат у уну тра шњој, за по че ла је жи вот но ва ју го сло вен ска 
фе де ра ци ја, цен тра ли зо ва на и за сно ва на на пар тиј ској све мо ћи и ак ци о ној фор-
му ли брат ства и је дин ства.

ва ле у рат ним су ко би ма. Од при пад ни ка не мач ке ма њи не у Ју го сла ви ји фор ми ра ни су 
са мо стал ни ба та љо ни, по ли циј ске је ди ни це и 7. СС ди ви зи ја „Принц Еуген“. У Сан џа ку 
је од тзв. Сан џач ког са мо за штит ног пу ка ав гу ста 1944. фор ми ра на ле ги ја „Крем плер“ са 
4.000 сан џач ких му сли ма на, а на Ко со ву 21. СС ди ви зи ја „Скен дер бег“. Ви де ти: Осло бо-
ди лач ки рат на ро да Ју го сла ви је 1941–1945, Бе о град 1958; Па вле Џе ле то вић Ива нов, 21. 
СС ди ви зи ја Скен дер бег, Бе о град 1987, 89. 

4 Ви де ти: Из ве штај ма јо ра Џо на Хе ни ке ра Меј џо ра о Ср би ји април–но вем бар 1944, Исто-
ри ја 20. ве ка, бр. 2/1996, 153–176 (при ре дио М. Па вло вић).
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За ре во лу ци о нар но пре у ре ђе ну Ју го сла ви ју за ла га ли су се и срп ски ко му-
ни сти, ко ји су бес по го вор но при хва ти ли хи по те ку Ср ба као угње тач ког на ро да, 
ра ди кал но се бо ре ћи про тив ве ли ко срп ске хе ге мо ни је – иде о ло шког сте ре о ти па 
на ко ме је пре у ре ђе на Ју го сла ви ја. Но ва др жа ва пра вље на је на прин ци пу по ми-
ре ња, за бо ра ва про шло сти и рав но те же, што је у прак си пред ста вља но као осло-
бо ђе ње свих на ро да од тзв. ве ли ко срп ског угње та ва ња.

ПО ЛИ ТИЧ КА И ЕКО НОМ СКА СТВАР НОСТ 
СРП СКОГ НА РО ДА НА КРА ЈУ РА ТА

Про дор пар ти за на у Ср би ју и ула зак Цр ве не ар ми је на ју го сло вен ско 
под руч је и њи хо ва за јед нич ка деј ства у је сен 1944. окон ча ли су илу зи је оста лих 
по ли тич ких и вој них гру па ци ја о то ме да ће Ју го сла ви ју спа сти ко му ни зма. Они 
ко ји се ни су пре да ли или при кљу чи ли пар ти зан ским сна га ма под бор бом су се 
по вла чи ли пре ма за пад ним де ло ви ма зе мље на да ју ћи се по мо ћи са ве зни ка. Део 
ко ји се под ко ман дом ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа по ву као на под руч је Бо сне, у на ме-
ри да се вра ти у Ср би ју, био је раз би јен од над моћ ни јих пар ти зан ских сна га, а 
сам Ми ха и ло вић се са ма лим бро јем офи ци ра и вој ни ка скри вао по бо сан ским 
пла ни на ма све до по чет ка 1946. го ди не.

Ула зе ћи у гра до ве и се ла пар ти зан ска власт се су о ча ва ла са прак тич ним 
пи та њи ма функ ци о ни са ња упра ве и обез бе ђи ва ња хра не, стру је, во де и го ри ва. 
Хро ни чан про блем не ста ши це тран спорт них сред ста ва ре ша ван је ан га жо ва-
њем со вјет ских вој них пре во зних сред ста ва и оби ла том по мо ћи УНР РЕ.5 Ста ри 
ад ми ни стра тив ни апа рат но ва власт је „чи сти ла“ хап ше њи ма, от пу шта њем са 
по сла и ли кви да ци ја ма, али у том до ме ну ни је ра ди кал но при ме њи ва ла „ре во-
лу ци о нар не екс пе ри мен те и дра стич не чист ке“ за др жа ва ју ћи до бар део пре ко 
по треб них слу жбе ни ка на ра ни јим ме сти ма, али не и на ру ко во де ћим. И док је 
по сто ја ла из ве сна уме ре ност пре ма др жав ним чи нов ни ци ма, по себ но струч ња-
ци ма из ра зних обла сти, из у зе тан ре во лу ци о нар ни ра ди ка ли зам но ва власт је 
по ка за ла пре ма но си о ци ма по ра же них по ли ти ка ста рог ре жи ма и иде о ло ги ја. 
Уз не ми ру ју ћи гла со ви о ма сов ним хап ше њи ма, ри го ро зним пре су да ма и тај ним 
ли кви да ци ја ма од стра не Оде ље ња за за шти ту на ро да (ОЗН-а), сти гли су и до 
бри тан ског пар ла мен та.6 

Још увек не ма пре ци зних по да та ка о ко му ни стич ким од ма зда ма по сле 
осло бо ђе ња Ср би је 1944. го ди не. Ме клејн, шеф бри тан ске ми си је при Вр хов ном 

5 Е. Кар дељ, Про бле ми на ше со ци ја ли стич ке из град ње, I, Бе о град 1954; Б. Пе тра но вић, 
По моћ УНР РЕ Ју го сла ви ји, Исто ри ја XX ве ка, Збор ник ра до ва II, Бе о град 1961. 

6 Мар та 1945. у До њем до му бри тан ског пар ла мен та по ста вље но је пи та ње о бро ју Ју го-
сло ве на ко ји ма је су ђе но од стра не „спе ци јал них ан ти фа ши стич ких и вој них су до ва“. Ен-
гле ски ам ба са дор из Бе о гра да је у из ве шта ју Фо рин офи су на вео са мо об ја вље не по дат ке 
пре ма ко ји ма је у Ср би ји осу ђе но на смрт 165 а у Вој во ди ни 75 ли ца, ис та кав ши да има 
до ста осу ђе них на ро би ју, да вој ни су до ви су де ци ви ли ма и сл. У ве зи са овим пи та њем 
ам ба са дор Сти вен сон је раз го ва рао са Кар де љем, ко ји му је обе ћао да ће тра же не ин фор-
ма ци је до ста ви ти што пре, али је не ги рао по сто ја ње кон цен тра ци о них ло го ра. Ви де ти: 
Ђ. Трип ко вић, При ли ке у Ју го сла ви ји и Ве ли ка Бри та ни ја 1945–1948, Бе о град 1990, 32. 
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шта бу НОВЈ, на во ди да је пр вих не ко ли ко да на по сле осло бо ђе ња са мо у Бе о гра-
ду ухап ше но 5.000 ли ца од че га је 3.000 за др жа но у при тво ру. Ок то бра и но вем-
бра, а не што ма ње на ред них ме се ци, чак је и ди ри го ва на штам па до но си ла пре-
су де вој них су до ва из ве ли ког бро ја ме ста у Ср би ји о по гу бље њи ма са рад ни ка 
оку па то ра. Но вем бра 1944. об ја вље но је да је са мо у Бе о гра ду по гу бље но 105 
ли ца. Слич но је би ло у дру гим кра је ви ма Ср би је (у Ле сков цу су у са мо два са оп-
ште ња вој них су до ва на ве де на име на 30 ли ца осу ђе них на смрт „због кри вич них 
де ла ве ле и зда је, шпи ју на же, по ма га ња не при ја те ља и мо би ли за ци је људ ства за 
не при ја тељ ске ре до ве“; у Ни шу је за пр вих де сет да на од ула ска пар ти зан ских 
је ди ни ца ухап ше но ви ше од 1.000 љу ди итд.). Пре ма не пот пу ним по да ци ма од 
за вр шет ка ра та па до кра ја 1953. ухап ше но је 230 пра во слав них све ште ни ка (не 
ра чу на ју ћи ка жња ва ња по За ко ну о пре кр ша ји ма, ко ја су та ко ђе би ла број на) 
због „са рад ње са оку па то ром и кви слин зи ма, ја та ко ва ња од мет ни ци ма и не при-
ја тељ ске про па ган де“.7

Не ма ре ле вант них по да та ка ни ти про це не о укуп ним жр тва ма срп ског 
на ро да у то ку Дру гог свет ског ра та. Пре ма ис тра жи ва њи ма по је ди них ауто ра, 
на под руч ју Ср би је по ги ну ло је 160.626 гра ђа на, док је 102.309 би ло оне спо со-
бље но. У Ср би ји су 323.652 ли ца ин тер ни ра на, за тво ре на и ли ше на сло бо де на 
раз не на чи не. На под руч ју Вој во ди не уби јен је 44.651 ста нов ник, док је на ра ти-
шту по ги ну ло 14.069 бо ра ца. На Ко со ву и Ме то хи ји по ги ну ла су 6.203 пар ти зан-
ска бор ца. По да ци о бро ју ци вил них жр та ва ни су по зна ти.8 На под руч ју Ср би је 
је спа ље но, оште ће но или сру ше но 147.593 стам бе них згра да (укуп но 822.237 у 
Ју го сла ви ји) уни ште на 201, а оште ће не 902 основ не шко ле, сру ше но 450 а оште-
ће но 800 пра во слав них цр ка ва итд.9

Кра јем 1944. и по чет ком 1945. у две обла сти, ко је ће до би ти ауто ном ни 
ста тус у окви ру Ср би је, за ве де на је вој на упра ва. Још док ни је би ло осло бо ђе но 
чи та во под руч је Вој во ди не на ред бом вр хов ног ко ман дан та Ти та од 17. ок то бра 
1944. ми ли та ри зо ва на је власт на под руч ју Ба на та, Ба ра ње и Бач ке. Осим еко-

7 Од за вр шет ка ра та до апри ла 1953. осу ђе на су 1.403 све ште ни ка свих вер ских за јед ни ца 
у ФНРЈ. Ви ше о то ме, Рад ми ла Ра дић, Ве ром про тив ве ре, Бе о град 1995, 306.

8 М. Ми тро вић, Дру штве но-еко ном ске про ме не и ор га ни за ци ја упра вља ња при вре дом у Ср-
би ји 1942–1952, Бе о град 1988, 36–38; Ј. По пов, На род ни фронт у Вој во ди ни 1944–1953, 
Но ви Сад 1986, 54. В. Жер ја вић твр ди да је у СР Ср би ји „умр ло у зе мљи“ 273.000 љу ди 
од че га 190.000 Ср ба, 7.000 Хр ва та, 15.000 му сли ма на, 14.000 Ал ба на ца, 24.000 Не ма ца, 
14.000 Је вре ја итд. Пре ма овом ауто ру на про сто ру Ср би је ван по кра ји на на стра да ло је 
142.000 Ср ба, 13.000 му сли ма на, 7.000 Је вре ја итд. На под руч ју Вој во ди не на стра да ло 
је 45.000 Ср ба, 6.000 Хр ва та, 23.000 Не ма ца, 7.000 Је вре ја итд. На про сто ру Ко со ва на-
стра да ло је 3.000 Ср ба, 1.000 Хр ва та и 1.000 Сло ве на ца, 14.000 Ал ба на ца, 2.000 му сли-
ма на итд. Ви де ти: V. Žer ja vić, Gu bi ci sta nov ni štva Ju go sla vi je u Dru gom svjet skom ra tu, 66, 
73. Б. Ко чо вић је за под руч је СР Ср би је на шао 541.000 укуп них де мо граф ских гу би та ка, 
Жер ја вић 612.000, а Ж. Ђор ђе вић чак 926.000 (од че га на под руч ју Ср би је ван по кра ји на 
544.000, Вој во ди ни 205.000 и Ко со ву 177.000). – Ж. Ђор ђе вић, Гу би ци ста нов ни штва 
Ју го сла ви је у Дру гом свет ском ра ту, Бе о град 1997, 182. 

9 Ин фор ма тив ни при руч ник о Ју го сла ви ји, књ. I, Бе о град 1948, 27–30. Уп. Н. Жив ко вић, 
Рат на ште та ко ју је Не мач ка учи ни ла Ју го сла ви ји у Дру гом свет ском ра ту, Бе о град 
1975; Р. Ра дић, Ве ром про тив ве ре – др жа ва и вер ске за јед ни це у Ср би ји 1945–1953, Бе-
о град 1995, 125–132.
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ном ских раз ло га (ефи ка сно при ку пља ње хра не са тог под руч ја за по тре бе вој-
ске и тзв. опу сто ше них кра је ва у Цр ној Го ри и Сан џа ку), циљ вој не упра ве био 
је де фи ни ти ван об ра чун са де лом не мач ке на ци о нал не гру пе ко ја је оста ла на 
овим про сто ри ма. По чет ком 1945. уки ну та је вој на упра ва у Вој во ди ни, али је 
исто вре ме но уве де на на Ко со ву због ма сов не по бу не ал бан ског ста нов ни штва. 
Ба ли сти (ал бан ски на ци о на ли сти, са рад ни ци оку па то ра) на па ли су 2. де цем бра 
1944. Уро ше вац, а 23. де цем бра Гњи ла не. Ал бан ски уста ни ци, пред во ђе ни Ша-
ба ном По лу жом и Аде мом Во цом, по сле те шких бор би на под руч ју Дре ни це и 
пла ни не Чи че ви це по ра же ни су од ју го сло вен ске ар ми је. Пре ма про це на ма, број 
ал бан ских уста ни ка кре тао се око 10.000.10

По ли тич ки жи вот у Ср би ји од ви јао се у ат мос фе ри стра ха, не за до вољ ства 
де ла на ро да и пре ду гог три јум фа ли зма по бед ни ка ко ји је ру шио све оно што је 
иде о ло шки озна ча ва но за но си о це ста рог ре жи ма и уз буч ну про па ганд ну кам па-
њу озна ча ва но као ре ак ци ја од но сно кон тра ре во лу ци ја. По ред пре тре са, за тва ра-
ња и по гу бље ња без суд ских про це са, од у зи ма на је рат на до бит и кон фи ско ва на 
имо ви на тзв. на род них не при ја те ља и озна че них са рад ни ка оку па то ра. Ве ли ка 
ин ду стриј ска по стро је ња ко ја ни су би ла оште ће на пре шла су у др жав не ру ке. 
Но во фор ми ра ни спе ци јал ни су до ви за су ђе ње про тив срп ске на ци о нал не ча сти, 
не по зна ти у прав ној те о ри ји и прак си, из ри ца ли су као ка зну гу би так на ци о нал не 
ча сти, ко ја је ре дов но под ра зу ме ва ла кон фи ска ци ју имо ви не. Ни жи ор га ни ових 
су до ва фор ми ра ни су у свим ва жни јим кул тур ним, на уч ним и спорт ским уста но-
ва ма са за дат ком „про ве ра ва ња ча сти и мо рал ног ин те гри те та по је ди них гра ђа на, 
по пра ви лу углед ни јих, ма те ри јал но бо ље сто је ћих и обич но при пад ни ка ста рог 
ре жи ма“. Био је то фрон тал ни удар на при ват не пред у зет ни ке и ин ду стри јал це 
чи је су фа бри ке ра ди ле у то ку ра та, ин те ли ген ци ју, кул тур не рад ни ке и ви со ке 
офи ци ре вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је у Ср би ји ко ји ни су ак тив но са ра ђи ва ли 
са ко му ни сти ма11 – атак на ин сти ту ци је на ко ји ма је по чи ва ло срп ско дру штво.

Еко ном ска ствар ност ју го сло вен ских на ро да, а са мим тим и срп ског, би ла 
је из у зет но те шка. Огром на ма те ри јал на ште та, по па ље на се ла, по ру ше ни пу те-
ви, мо сто ви и пру ге, уни штен по љо при вред ни ин вен тар и сточ ни фонд, не ис пу-
ње ни пла но ви се тве и оп шта не ста ши ца на мир ни ца би ли су нај ве ћи про бле ми 
но вих вла сти. При мар ни узро ци не за до вољ ства ко је се ја вља ло у де лу на ро да 
про ис ти ца ли су ма ње из по ли тич ких, а ви ше из еко ном ских раз ло га. Ста нов ни-
штво је „обо си ло и ого ли ло у ме ри ко јој је те шко на ћи по ре ђе ња“. Се ља ци ма је 
хро нич но не до ста ја ло обу ће, оде ће, со ли, ше ће ра, по љо при вред ног ин вен та ра 
и „све га оста лог“. Пре ма јед ној ан ке ти, у зи му 1945. пре ко 60% се о ске школ ске 
де це ни је по ха ђа ло шко лу због не до стат ка обу ће. У по је ди ним сре зо ви ма Ср би је 
чак 70% се ља ка ни је имао аде кват ну обу ћу. Ста нов ни штво је оску де ва ло и у оде-
ћи, сред стви ма за одр жа ва ње хи ги је не и ар ти кли ма за ис хра ну. Вла да ла је ве ли ка 

10 С. Др ље вић, Вој на упра ва на Ко сме ту, За вр шне опе ра ци је за осло бо ђе ње Ју го сла ви је, 
Бе о град 1986.

11 Не ма збир них по да та ка о бро ју ли ца ко ја су осу ди ли ови су до ви. Ви ше о то ме: М. Ми-
тро вић, Су до ви ча сти у Ср би ји по сле Дру гог свет ског ра та, Го ди шњак за дру штве ну 
исто ри ју, св. 2, 1994, 123–139.
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не ста ши ца про из вод них сред ста ва, по себ но у по љо при вре ди, ко ји су на срп ском 
се лу би ли де фи ци тар ни и пре ра та. Све ово је ути ца ло на со ци јал но, здрав стве но 
и по ли тич ко ста ње и рас по ло же ње ста нов ни штва у Ср би ји. У не ким кра је ви ма 
зе мље, по ред исто вет них про бле ма, по сто јао и про блем ис хра не (Сан џак, Бо сна 
и Хер це го ви на, Цр на Го ра).12 Док су Ср би ја и ис точ на по ло ви на зе мље би ле сло-
бод не, на дру гом кра ју Ју го сла ви је рат не опе ра ци је су окон ча не тек 15. ма ја 1945. 
По след ња упо ри шта не мач ке вој ске и уста ша, ње них нај вер ни јих рат них са ве зни-
ка на ју го и сто ку, сру ше на су или на пу ште на де се ти ну да на по сле па да Бер ли на 
(пар ти зан ске сна ге су ушле у За греб тек 8. ма ја). На под руч ју Сло ве ни је, као и у 
Аустри ји и Ита ли ји, на шао се ве ли ки број вој ни ка по ра же них вој ски и гру па. Је-
дан бри тан ски из ве штај на во ди да се у Ис три на ла зио од ред Ср ба „... ко ји бро ји 
15.000 љу ди, на о ру жа них ан ти ко му ни ста до бро во ља ца, ко је пред во ди ге не рал Не-
дић, и мно го број не из бе гли це“. На гра ни ци пре ма Ита ли ји би ло је 12.000–15.000 
чет ни ка из се вер ног де ла Дал ма ци је, ко је је пред во дио пра во слав ни све ште ник 
Мом чи ло Ђу јић. Фелд мар шал Алек сан дер је у де пе ши од 17. ма ја из ве стио да 
се на под руч ју ју жне Аустри је на ла зи ло 35.000 чет ни ка, од ко јих је 11.000 већ 
ева ку и са но у Ита ли ју, 25.000 уста ша и око 200.000 из бе гли ца.13 Не ма по у зда них 
по да та ка о то ме ко ли ко је при пад ни ка ан ти пар ти зан ских сна га ко је су из бе гле у 
Аустри ју и вра ће не од бри тан ских вој них вла сти по би је но око Ко чев ског ро га 
у Сло ве ни ји. У не ким ра до ви ма спо ми ње се 26.000 ко му ни стич ких про тив ни ка 
ко је су са ве зни ци пре да ли Ти ту, а што их је „рав но во ди ло у смрт“.

По сле за вр шет ка ра та у из бе гли штву се по ра зним осно ва ма на шло ви ше 
сто ти на хи ља да Ју го сло ве на, од че га ве ли ки број Ср ба. По сле ви ше обе ћа них 
ам не сти ја од стра не но ве вла сти и по ме ра ња ро ко ва за по вра так део из бе гли ца 
се вра тио у зе мљу, али је зна тан број остао у еми гра ци ји, нај ви ше у зе мља ма за-
пад не Евро пе, САД и Ла тин ске Аме ри ке.14 Осим при пад ни ка по ра же них вој ски 
(чет ни ка, љо ти ће ва ца и дру гих) у еми гра ци ји је остао ве ћи број срп ских пред-
рат них по ли ти ча ра (Сло бо дан Јо ва но вић, Ми лан Га ври ло вић, Бо жи дар Вла јић, 
Дра ги ша Цвет ко вић и дру ги).

Иако је у зе мљи рат био за вр шен и но ва власт се ин сти ту ци о на ли зо ва ла 
у по је ди ним кра је ви ма, по себ но у на ци о нал но и вер ско ме шо ви тим сре ди на ма, 

12 Ре зул та ти ан ке те о по тре ба ма се ла Ср би је и Ко сов ско-ме то хиј ске обла сти у ин ду стриј-
ским про из во ди ма, Бе о град 1946, 102; Ку пов на моћ се ла Ср би је и Ко сов ско-ме то хиј ске 
обла сти 1939/1940, Бе о град 1946, 28; М. Па вло вић, От куп на по ли ти ка и от куп у НР 
Ср би ји 1945–1952, Бе о град 1994, 30–50. 

13 PRO, War Of fi  ce (WО), 204/1523; X/М-8412. Ју го сло вен ски ди си ден ти – Ме мо ран дум 
пот пу ков ни ка гро фа Јо ха на де Сал са са ве знич кој Вр хов ној ко ман ди за Сре до зе мље, 28. 
април 1945; Де пе ша бри тан ског ам ба са до ра из Бе о гра да Рал фа Сти вен со на, 28. април 
1945. PRO, FO 371–48812; Де пе ше фелд мар ша ла Алек сан де ра, 17. мај 1945, PRO WO, 
106/4059; NAF 974 и 975. 

14 M. J. Pro ud fo ot, Euro pien Re fu ges 1939–1952. A Stady in For ced Po pu la tion Mo ve ment, Lon-
don 1957, 159; Ж. Кне же вић, По да ци о ју го сло вен ској еми гра ци ји Ју го сло ве ни ра се ље на 
ли ца, По ру ка, Лон дон 1958, 11–18. Ју го сло вен ска вла да је 23. ав гу ста 1945. до не ла За кон 
о ам не сти ји ко ји је пред ви ђао гу би так др жа вљан ства за све Ју го сло ве не ко ји се до 15. 
но вем бра те го ди не не вра те у зе мљу. Ка ко од зив ни је био ве ли ки, рок је у ви ше на вра та 
про ду жа ван (март 1946, април 1946, 30. јун 1947).
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при ли ке још увек ни су би ле сре ђе не. На тим под руч ји ма опе ри са ле су за о ста ле 
чет нич ке и уста шке гру пе, ко је су на ста вља ле бор бу про тив но ве вла сти. Нај ве ћа 
гру па, ко ју је пред во дио ге не рал Ми ха и ло вић, де ло ва ла је у ис точ ној Бо сни где 
је јед но вре ме др жа ла фронт на Озре ну и Тре ба ви, а ка сни је под бор бом ма не-
ври са ла по пла нин ским бес пу ћи ма Бо сне у крај њој на ме ри да се вра ти у Ср би ју. 
Ја ке пар ти зан ске сна ге уни шти ле су ову гру па ци ју по ло ви ном ма ја 1945. у не ми-
ло срд ној бор би на оба ли Је зе ри це и на ушћу Су тје ске у Дри ну. Том при ли ком је, 
пре ма не ким по да ци ма, по ги ну ло 9.235 чет нич ких бо ра ца и ви ше од 300 офи ци-
ра. Дра жа Ми ха и ло вић се спа сао са ма лим бро јем вој ни ка. И по ред овог по ра за, 
на под руч ју Бо сне опе ри са ло је још 20.000 при пад ни ка уста шких, чет нич ких и 
дру гих фор ма ци ја (нај ви ше око Ко тор Ва ро ши, Пр ња во ра, Срб ца). Ју на 1945. 
са мо у Бо сни би ло је 11.500 чет ни ка под вођ ством ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа, ко ји 
су у ма њим гру па ма на ста ви ли ак тив ност и то ком 1946. го ди не.15

Хва та ње Дра же Ми ха и ло ви ћа и ње го во спек та ку лар но су ђе ње, за јед но 
са чла но ви ма из бе глич ке и Не ди ће ве вла де (њих 24, од ко јих је 11 осу ђе но на 
смрт), озна чи ло је крај по ли ти ке рав но гор ског по кре та и по сле рат не ге ри ле. На 
овом су ђе њу се у ства ри су ди ло пред рат ној Ју го сла ви ји, од но сно но си о ци ма 
по ли ти ке пред рат них вла да. Ме ђу осу ђе ни ма би ли су пред сед ни ци и ми ни стри 
пред рат них или рат них вла да – Сло бо дан Јо ва но вић, Бо жи дар Пу рић, Мом чи ло 
Нин чић, Пе тар Жив ко вић, Ми лан Га ври ло вић, Ла зар Мар ко вић и мно ги дру ги. 
Су ђе њем се на сто ја ла по ву ћи па ра ле ла из ме ђу Не ди ће ве и из бе глич ке вла де, од-
но сно њи хо ве на вод но исто вет не по ли ти ке то ком ра та. То ком ју на и сеп тем бра 
на ве ли ким про це си ма по је ди ним чла но ви ма уста шке вла де на че лу са до глав-
ни ком Ми лом Бу да ком и уста шком вој ном ру ко вод ству (укуп но 34), 11 ли ца је 
осу ђе но на смрт. Ве ли ких суд ских про це са би ло је и 1946–47. го ди не.16

У Хр ват ској су уста шке гру пе „Кри жа ри“ на ста вља ле ак ци је про тив ор га-
на вла сти, по себ но од бор ни ка по се ли ма. Сре ди ном 1945. слу жбе ни ци бри тан ске 
ам ба са де про це њи ва ли су да се у Хр ват ској на ла зи 1.000 на о ру жа них уста ша, 
ко ји ни су пред ста вља ли ди рект ну вој ну прет њу ре жи му. Пре ма из ве шта ји ма 
Упра ве др жав не без бед но сти (УДБ-е) уста шке гру пе су ма ја 1946. на под руч ју 
БИХ и Хр ват ске уби ле 135 љу ди, опљач ка ле ве ћи број за дру га и на не ле ште те 
же ле знич ким и ПТТ ко му ни ка ци ја ма. Њи ма су се при дру жи ва ле гру пе уста ша 
уба ци ва не из Аустри је и Ита ли је са ци љем да ор га ни зу ју ши ре опе ра ци је (Ерих 
Ли сак, уста шки пу ков ник, до шао је у зе мљу у дру гој по ло ви ни 1945. ка ко би 
ко ор ди ни рао рад „кри жа ра на те ре ну“; гру па Љу бе Ми ло ша, уста шког бој ни ка, 
ко ме је са 50-ак уста ша су ђе но 1948. итд.).17

15 Пут бор бе и стра да ња Авал ског кор пу са Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни – Са Дра жом 
у по бе ду или смрт, Глас Ка над ских Ср ба, Винд зор, ок то бар 1957; В. Ка зи ми ро вић, Ср-
би ја 1918–1945, књ. IV, Кра гу је вац 1996. 

16 Су ђе ње чла но ви ма по ли тич ког и вој ног ру ко вод ства ор га ни за ци је Дра же Ми ха и ло ви ћа 
(сте но граф ске бе ле шке), Бе о град 1945. Ју го сло вен ска штам па је ис црп но из ве шта ва ла о 
про це си ма. Ви де ти: Бор ба, По ли ти ка, 6–10. јун 1945; 28. јул–6. ав густ 1945; 10. јун–15. 
јул 1946. 

17 Су ђе ње гру пи уста шких те ро ри ста и шпи ју на са Љу бом Ми ло шем на че лу, Бор ба, 12–17. 
јул, 10–20. ав густ 1948.
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ПР ВЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ И ЕКО НОМ СКЕ МЕ РЕ НО ВЕ ВЛА СТИ
Ре а ли за ци ја спо ра зу ма Ти то-Шу ба шић

Осло ба ђа њем ве ћег де ла зе мље КПЈ је, осим учвр шћи ва ња вла сти на 
тим про сто ри ма, во ди ла бит ку за ме ђу на род но тј. са ве знич ко при зна ње. Иако су 
не при ко сно ве но др жа ли власт у зе мљи и вла да ли без ика квог от по ра (осим ору-
жа них пре па да за о ста лих чет нич ких и уста шких гру па), са ослон цем на СССР 
са ко јим су у апри лу 1945. скло пи ли уго вор о при ја тељ ству, ко му ни сте је пут за 
ме ђу на род но при зна ње но вог ре жи ма во дио пре ко спо ра зу ма са ле гал ном вла-
дом ко ја се од по чет ка ра та на ла зи ла у Лон до ну. Краљ Пе тар II Ка ра ђор ђе вић, 
без чвр сте по ли ти ке и ја сног ста ва, на при ти сак Бри та на ца за пред сед ни ка сво је 
вла де и пре го ва ра ча са вођ ством КПЈ иза брао је др Ива на Шу ба ши ћа, пред рат ног 
ба на Ба но ви не Хр ват ске, ко ји је тре ба ло да за сту па ин те ре се из бе глич ке вла де, 
мо нар хи је и уоп ште Кра ље ви не Ју го сла ви је. Краљ се од ре као услу ге срп ских по-
ли ти ча ра на при ти сак Ен гле за ко ји о њи ма ни су има ли ви со ко ми шље ње.18 Та ко 
се де си ло да о из у зет но зна чај ним пи та њи ма бу дућ но сти зе мље од лу чу ју Хр ва ти 
Ти то и Шу ба шић. „Би ло нам је ја сно“, пи ше Кар дељ у сво јим се ћа њи ма, „да ње-
му (Шу ба ши ћу) лич но ни је мно го ста ло до Кра ља и ње го вог по врат ка, али му је 
ста ло до ста рог дру штве ног по рет ка и од бра не ин те ре са оних стра них си ла ко је 
шти те ње га и по ли тич ке кру го ве ко ји ма је он при па дао“.19 Сам Шу ба шић је на 
за јед нич кој сед ни ци са пар ти зан ским вођ ством кра јем 1944. из ја вио да „пи та ње 
Кра ља, с об зи ром на све мо мен те, ја сма трам ви ше те о риј ским но прак тич ним 
пи та њем“.20 Раз вој до га ђа ја на вео је бри тан ске ана ли ти ча ре да за кљу че да је Ти-
то „про гу тао Ба на“ и да се Шу ба ши ће ва вла да пре тво ри ла у од бор за оба вља ње 
спољ них по сло ва у ин те ре су НОП-а на ро да Ју го сла ви је и ње них ру ко во де ћих 
вој но-по ли тич ких те ла. Пар ти зан ске по гле де за сту па ли су још Е. Кар дељ, В. Ба-
ка рић и Ј. Смо дла ка, а тек сто ве спо ра зу ма пра ви ли су Ти то и Кар дељ. Срп ског 
по ли ти ча ра ко ји би бра нио ин те ре се мо нар хи је или Ср би је у тим пре го во ри ма 
ни је би ло ни са јед не стра не, осим Ђи ла са, ко ји ни је за сту пао срп ски већ иде о-
ло шки ин те рес.21

18 Ар хив Јо си па Бро за Ти та, (АЈБТ) фонд Кан це ла ри ја мар ша ла Ју го сла ви је (КМЈ), II-9а/11; 
За пи сник са са стан ка чла но ва НКОЈ и чла но ва Пре зи ди ју ма АВ НОЈ-а са јед не и с дру-
ге стра не са г. др. Шу ба ши ћем, пред сед ни ком Кра љев ске вла де одр жа ног 15–16. ју на 
1944. У за пи сни ку сто ји да је Шу ба шић ре као: „Ја сам у ово ме ча су, го спо до, у функ ци-
ји пред сед ни ка кра љев ске вла де и у ово ме ча су у функ ци ји ба на Хр ват ске, ко ји је дру ги 
од лу чу ју ћи фак тор. Те шко је има ти све те функ ци је, а има ти исто вре ме но и сво је лич не 
на зо ре и гле да ња, али као пред став ник сво га хр ват ско га на ро да ја сам го спо до, сав ваш. 
(По зи ва се на свој апел ко ји је упу тио хр ват ском на ро ду 1942. го ди не са по зи вом да се 
сви Хр ва ти ста ве под ко ман ду Ти та)“; Уп. Сло бо дан Јо ва но вић, За пи си о про бле ми ма и 
љу ди ма 1941–1944, Лон дон 1976, 59–73. 

19 Е. Кар дељ, Свје до че ња, Исто риј ско-ме мо ар ски при ло зи, Са ра је во 1984, 197.
20 АЈБТ, фонд На ци о нал ни ко ми тет осло бо ђе ња Ју го сла ви је (НКОЈ), 90; За пи сник са за јед-

нич ке сјед ни це НКОЈ-а и пред став ни ка кра љев ске ју го сло вен ске вла де у Лон до ну, ко ја 
је одр жа на 19. ав гу ста 1944. Шу ба шић је из ја вио да су пар ти за ни је ди на ору жа на сна га 
и да ће те као та ква оста ти и по сле свр шет ка ра та.

21 Ви де ти: За пи сни ци НКОЈ-а и при вре ме не вла де ДФЈ 1943–1945, при ре ди ли Б. Пе тра но-
вић и Љ. Мар ко вић, Бе о град 1991, 3–76.
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Спо ра зу ми ма из ме ђу Ти та, во ђе НОП-а и Шу ба ши ћа, пред сед ни ка кра-
љев ске вла де, на Ви су и у Бе о гра ду ју на и но вем бра 1944, као и пре по ру ка ма 
са ве зни ка са Јал те о фор ми ра њу за јед нич ке вла де, про ши ре њу АВ НОЈ-а по сла-
ни ци ма по след ње пред рат не ју го сло вен ске скуп шти не и ве ри фи ка ци ји за ко но дав-
них ака та АВ НОЈ-а од стра не За јед нич ке скуп шти не, по чет ком 1945. ства ра не 
су прет по став ке за нор ма ли зо ва ње по ли тич ког жи во та и по ми ре ње су прот ста-
вље них ин те ре са по ли тич ких сна га у зе мљи и оних у из бе гли штву, укљу чу ју ћи 
и кра ља Пе тра. Спо ра зу ми су пред ви ђа ли ства ра ње је дин стве не вла де, сло бо ду 
штам пе, збо ра, до го во ра и по ли тич ког ор га ни зо ва ња, обра зо ва ње на ме сни штва 
ко је је тре ба ло да шти ти ин те ре се кра ља у пе ри о ду до из бо ра, про ши ре ње АВ-
НОЈ-а не ком про ми то ва ним по сла ни ци ма (оним ко ји ни су са ра ђи ва ли са Нем ци-
ма) пред рат не ју го сло вен ске скуп шти не и ства ра ње При вре ме не на род не скуп-
шти не, ра ти фи ка ци ју од лу ка и за кон ских ака та АВ НОЈ-а. Ни за спо ра зу ме ни 
за пре по ру ке ни је би ла пред ви ђе на аде кват на кон тро ла, а њи хо во из вр ше ње пре-
пу ште но је са мо јед ној стра ни, са иде о ло шки ор га ни зо ва ном вој ском и тај ном 
по ли ци јом, ко ја је већ има ла оре ол по бед ни ка у ра ту.

Ко му ни сти су на чел но при хва ти ли пре по ру ке са ве зни ка, али до го во ре ни-
су до след но из вр ша ва ли. При ли ком обра зо ва ња за јед нич ке вла де, ко јој су од мах 
да ли атри бут при вре ме на, кључ не ре со ре за др жа ли за се бе – Ти то је био пред-
сед ник вла де и ми ни стар од бра не. Од по ли ти ча ра ко ји су до шли из Лон до на М. 
Грол је био пот пред сед ник вла де, Шу ба шић ми ни стар спољ них по сло ва а Шу теј 
ми ни стар без порт фе ља. Вла да је би ла са ста вље на од 16 чла но ва на ци о нал ног ко-
ми те та, 6 „ис так ну тих при пад ни ка НОП-а и 6 чла но ва Кра љев ске вла де“.22 Ма да 
је у вла ди има ло ода не љу де и од лу чу ју ћи ути цај, вођ ство КПЈ ни је при да ва ло 
зна чај овом те лу. Цен тар по ли тич ког од лу чи ва ња био је у кон спи ра тив ном те лу 
КПЈ – По лит би роу, за ко га се ни је тач но зна ло ни где ни ка да за се да. Иако је др-
жа ла све кон це вла сти у сво јим ру ка ма, КПЈ је све до 1948. де ло ва ла кон спи ра-
тив но. Осим са ве зне вла де, апри ла и ма ја 1945. фор ми ра не су вла де фе де рал них 
је ди ни ца што је, из ме ђу оста лог, тре ба ло да пред ста вља кон кре ти за ци ју фе де ра-
тив ног др жав ног устрој ства. У тим вла да ма пред сед ни ци и ми ни стри кључ них 
ре со ра та ко ђе су би ли по зна ти ко му ни сти.23

Спо ра зу ми ма Ти то-Шу ба шић ута на че но је да ин те ре се кра ља Пе тра до 
из бо ра за Уста во твор ну скуп шти ну шти ти тро чла но На ме сни штво. По сле ви-
ше ме сеч них пре го во ра краљ је за на ме сни ке име но вао Ср ђа на Бу ди са вље ви ћа, 
Ср би на из Хр ват ске, Ан ту Ман ди ћа, Хр ва та и Ду ша на Сер не ца, Сло вен ца. У са-
оп ште њу је ис та као ка ко је за на ме сни ке хтeo да име ну је Ми ла на Гро ла, Ју ра ја 
Шу те ја и Ду ша на Сер не ца, али да кан ди да ту ре Гро ла и Шу те ја ни су би ле при-
хва тљи ве за НКОЈ. Про блем су би ли пред став ни ци Ср ба у На ме сни штву, бу ду ћи 
да су Ти то и Кар дељ од би ли пред лог да Грол бу де на ме сник, „јер би се око ње га 
оку пља ла ре ак ци ја“. Та ко се де си ло да у На ме сни штву ни је би ло пред став ни ка 

22 АЈБТ, КМЈ, II-56/2, Пред лог са ста ва при вре ме не вла де ДФЈ, (без да ту ма). 
23 На че лу вла де Ср би је био је др Бла го је Не шко вић, Хр ват ске др Вла ди мир Ба ка рић, Ма ке-

до ни је Ла зар Ко ли шев ски, Бо сне и Хер це го ви не Ро до љуб Чо ла ко вић, Ср бин, члан ЦК и 
По лит би роа КП. – А. Пет ко вић, По ли тич ке бор бе за но ву Ју го сла ви ју, Бе о град 1988, 103. 
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из Ср би је, ко ја је сло ви ла за упо ри ште мо нар хи је. Чла но ви На ме сни штва ни су 
по ка зи ва ли ве ћу ак тив ност у за шти ти кра ље вих ин те ре са и њи хов рад имао је 
ви ше про то ко лар ни не го ствар ни зна чај.24

Пре по ру ке са ве зни ка са Јал те о про ши ре њу АВ НОЈ-а „не ком про ми то-
ва ним“ по сла ни ци ма скуп шти не из 1938. го ди не ко му ни сти су ту ма чи ли на свој 
на чин. Ком про ми то ва ни су, по њи ма, би ли сви ко ји ни су са ра ђи ва ли са НОП-ом, 
а не са мо они ко ји су са ра ђи ва ли са Нем ци ма. По сле про ве ре пре ко Од бо ра за 
про ши ре ње АВ НОЈ-а на чи јем че лу се на ла зио Кар дељ и уз по моћ ОЗН-е, од 373 
по сла ни ка по след ње пред рат не ју го сло вен ске скуп шти не у про ши ре ни АВ НОЈ 
ушло је 37 (7 из Ср би је, 15 из Хр ват ске, 5 из Ма ке до ни је, по 3 из Сло ве ни је, Бо сне 
и Хер це го ви не и Вој во ди не и 1 из Цр не Го ре). У про ши ре ни АВ НОЈ уве де ни су 
и пред став ни ци по ли тич ких стра на ка и гру па: по 13 из Де мо крат ске и Хр ват ске 
се љач ке стран ке, 12 из Зе мљо рад нич ке, по 11 из Са мо стал не де мо крат ске и Ре-
пу бли кан ске стран ке, 8 из На род не се љач ке и 1 из Со ци јал де мо крат ске стран ке. 
У АВ НОЈ је ушло и 13 „ис так ну тих по је ди на ца“. Пред ви ђе них 6 по сла ни ка Ра-
ди кал на стран ка ни је де ле ги ра ла у ово те ло.25 Про ши ре ни АВ НОЈ, ко ји је до био 
на зив При вре ме на на род на скуп шти на, одо брио је све за ко не ко је је АВ НОЈ до нео 
и из гла сао но ве за ко не. Је ди ну опо зи ци ју пру жи ли су по сла ни ци Де мо крат ске 
стран ке ко је је Грол увео у ово те ло. При вре ме на на род на скуп шти на је оза ко ни-
ла све те ко ви не НОП-а и до не ла за ко не ко ји су во ди ли уки да њу мо нар хи је.

Краљ Пе тар ни је обез бе дио сво је ин те ре се, а мо нар хи стич ке стран ке 
ни су се по ја ви ле на по сле рат ној по ли тич кој по зор ни ци у Ср би ји. Кра ље ва пре-
пи ска са Чер чи лом до ју ла 1945. и по след њи по ку ша ји да спа се мо нар хи ју ни су 
на и шли на раз у ме ва ње бри тан ске по ли ти ке ни са мог Чер чи ла, ко ји су се већ би-
ли опре де ли ли за Ти та. У На ме сни штво ко је је тре ба ло да шти ти кра ље ве ин те-
ре се ни су иза бра ни ње го ви кан ди да ти, већ они за ко је је Ти то дао са гла сност, 
ни ти је би ло Ср би на из Ср би је. Ко му ни сти су ства ра ли ан ти мо нар хи стич ко рас-
по ло же ње ор га ни зу ју ћи ма ни фе ста ци је про тив кра ља, нај ви ше у Ср би ји ка ко би 
се по ка за ло да је он из гу био упо ри ште и ме ђу Ср би јан ци ма. Пут ка фор мал ном 
про гла ше њу ре пу бли ке био је отво рен. То је учи ње но, по сле из бо ра, 29. но вем-
бра 1945. на дво го ди шњи цу Дру гог за се да ња АВ НОЈ-а. У Де кла ра ци ји о про-
гла ше њу ФНРЈ, ко ју су пот пи са ли сви по сла ни ци, оп ту же на је мо нар хи ја као 
„нај ве ћа смет ња ства ра њу но ве Ју го сла ви је“ и „глав ни кри вац и за све по ступ ке 
не на род них ре жи ма“. На осно ву то га и „сло бод но из ра же не во ље свих на ро да 
Ју го сла ви је“ мо нар хи ја је уки ну та, а краљ Пе тар II и ди на сти ја Ка ра ђор ђе ви ћа 
лишeни свих пра ва. Ју го сла ви ја је про гла ше на ре пу бли ком, а др жа ва је до би ла 
име Фе де ра тив на На род на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја (ФНРЈ). Ме ђу тим, пар ла мен-

24 АЈБТ, НКОЈ-90, За пи сник са сед ни це чла но ва НКОЈ и Ју го сло вен ске кра љев ске вла де 
из Лон до на, 26. фе бру ар 1945. Уп. Д. Ше пић, Вла да Ива на Шу ба ши ћа, За греб 1983; С. 
Ко са но вић, Ју го сла ви ја: би ла је осу ђе на на смрт, За греб 1984. 

25 М. Пи ја де је ре као да од 310 по сла ни ка пред рат не скуп шти не, за ко је су при ку пље ни по-
да ци, са мо је дан по ги нуо у бор би про тив Не ма ца као пар ти зан, јед ног су стре ља ли Нем-
ци, се дам уста ше и тро ји цу чет ни ци, а у за ро бље ни штву је би ло не ко ли ко. Ве ли ки број 
се ком про ми то вао са рад њом са оку па то ри ма, па су ве ћи ном по бе гли са њи ма, до ста је 
осу ђе но од на род них су до ва, а не ки су се још кри ли од вла сти. – По ли ти ка, 32. мај 1945.
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тар на и стра нач ка тра ди ци ја у Ср би ји би ла је још жи ва и тре ба ло је уни шти ти и 
ство ри ти мо ни стич ко дру штво. То је учи ње но пре ко На род ног фрон та.

ЗА ТИ РА ЊЕ ПО ЛИ ТИЧ КОГ ПЛУ РА ЛИ ЗМА У ЗЕ МЉИ
На род ни фронт – тран сми си ја пар ти је

По ли тич ки жи вот у зе мљи ко му ни сти су ор га ни зо ва ли пре ко ма сов них 
по ли тич ких ор га ни за ци ја – На род ног фрон та, омла дин ских, син ди кал них или 
жен ских ор га ни за ци ја, од ко јих су на пра ви ли обич не тран сми си је за из вр ша ва-
ње по ли тич ких и еко ном ских за да та ка. Ти ме је оства ре на и кон тро ла пар ти је 
над на ро дом. У 24.145 основ них ор га ни за ци ја На род ног фрон та у Ју го сла ви ји 
то ком 1945. го ди не би ло је укљу че но око 8 ми ли о на љу ди, ско ро сва ки пу но ле-
тан Ју го сло вен.

На род ни фронт (ду го ан ти фа ши стич ки фронт) по за ми сли вођ ства КПЈ 
пред ста вљао је ши ро ку по ли тич ку ор га ни за ци ју ко ја је об у хва та ла све на пред не 
по је дин це или гру пе, под ра зу ме ва ју ћи и по ли тич ке стран ке. Стран ка ма ко је су 
при хва ти ле про грам фрон та, као је ди ни ис пра ван и на пре дан, до зво ље но је да 
као по ли тич ке гру па ци је при сту пе НФ. Сва ки дру ги про грам озна чен је ре ак ци-
о нар ним и не при ја тељ ским. То се по себ но од но си ло на стран ке ко је су же ле ле 
да ван ове ор га ни за ци је ис так ну свој про грам и ство ре стра нач ке ор га ни за ци је. 
Де мо крат ска стран ка М. Гро ла, ко ја ни је хте ла да при сту пи На род ном фрон ту, 
на па да на је као ре ак ци о нар на стран ка чи ја се за ла га ња за де мо кра ти ју не мо гу 
оства ри ти ми мо фрон тов ске ор га ни за ци је. Да би по спе ши ли рас цеп у Де мо крат-
ској стран ци ко му ни сти су у НФ уву кли исто ми шље ни ке или по тај не чла но ве 
КП из ове стран ке да ју ћи тој гру пи, осим уно сних по ло жа ја, ши рок пу бли ци тет 
и мо гућ но сти да на па да Гро ла и „ње го ву кли ку“ као ре ак ци о нар ну. Ову гру пу 
пред во ди ли су В. Зе че вић, ми ни стар уну тра шњих по сло ва и М. Ца ре вић. Овај 
при мер по ка зу је да је КПЈ на пи та њу ула ска у На род ни фронт на пра ви ла сна жну 
по ли тич ку ди фе рен ци ја ци ју у ре до ви ма пред рат них по ли тич ких стра на ка, раз би-
ја ју ћи их или по ли тич ки умрт вљу ју ћи.26

Стран ке ко је су ушле у На род ни фронт убр зо су из гу би ле стра нач ка обе-
леж ја. Иако на чел но до зво ље но опо зи ци о но ми шље ње и де ло ва ње у НФ, по ка-
за ло се тра гич ним у слу ча ју Дра го љу ба Јо ва но ви ћа и ње го ве На род не се љач ке 
стран ке. Од са рад ни ка у НФ и јед ног од ње го вих се кре та ра, Д. Јо ва но вић је за-
вр шио као по ли тич ки про тив ник и осу ђе ник.27

ПРЕ ГЛЕД ПО ЛИ ТИЧ КИХ СТРА НА КА

Пре ма са ве знич ким пре по ру ка ма са Јал те, ко је је при хва ти ла у анек су 
Бе о град ског спо ра зу ма Ти то-Шу ба шић од 7. де цем бра 1944, КПЈ је до зво ли ла 

26 Ви ше о то ме: Б. Пе тра но вић, На род ни фронт у по ли тич ком си сте му Ју го сла ви је 1945–
1949, Ис тра жи ва ња, Но ви Сад 1979; В. Ко шту ни ца и К. Ча во шки, Стра нач ки плу ра ли зам 
или мо ни зам, Бе о град 1983.

27 М. Па вло вић, Дра го љуб Јо ва но вић и ко му ни сти, Збор ник „Дра го љуб Јо ва но вић – на уч-
ник, по ли ти чар, стра дал ник“, Ниш 1993, 149–155.
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„об на вља ње“ ста рих по ли тич ких стра на ка из тре нут них по ли тич ких раз ло га, 
ма да је ње на ду го роч на стра те ги ја би ла за бра на сло бод ног по ли тич ког ор га ни-
зо ва ња. На по сле рат ној по ли тич кој по зор ни ци у Ју го сла ви ји по ја ви ло се де сет 
по ли тич ких стра на ка, не ра чу на ју ћи КПЈ, од че га на под руч ју Ср би је де вет. Све 
по ме ну те стран ке об но ви ле су фор мал но де лат ност до је се ни 1945, под но се ћи 
при ја ву над ле жним ор га ни ма, осим КПЈ. До бар део ових стра на ка, ко је су пре 
ра та би ле мар ги нал ног по ли тич ког зна ча ја, са ра ђи вао је са ко му ни сти ма у На род-
ном фрон ту, што их је во ди ло обеш чла њи ва њу, ти хој аси ми ла ци ји и ко нач ном 
не стан ку са по ли тич ке сце не.28 Про цес њи хо вог га ше ња углав ном је окон чан до 
су ко ба са Ин фор ма ци о ним би ро ом (ИБ) 1948. го ди не. Са мо не ко ли ко стра на ка, 
од но сно гру па у њи ма, за др жа ло је до сле дан опо зи ци о ни став.

Ре пу бли кан ска стран ка

Ре пу бли кан ска стран ка, под вођ ством Ја ше Про да но ви ћа, пре ра та је пред-
ста вља ла ма ло ути цај ну по ли тич ку гру па ци ју ко ја се за ла га ла за ре пу бли кан ски 
об лик вла да ви не. По сле ра та вођ ство КПЈ при да ва ло је овој стран ци по се бан зна-
чај, да ју ћи ње ним во ђа ма ми ни стар ске и дру ге по ло жа је (Ја ша Про да но вић је у 
при вре ме ној вла ди по стао ми ни стар за Ср би ју) а за уз врат до би ја ју ћи ло јал не 
са ве зни ке у На род ном фрон ту. Од нос Ре пу бли кан ске стран ке пре ма НФ ис ти цан 
је као при мер са рад ње КПЈ са дру гим стран ка ма. Стран ка се до 1947. уто пи ла у 
На род ни фронт, али је њен ор ган Ре пу бли ка из ла зио до сре ди не 50-их го ди на.29 

Стран ка је за про ши ре ни АВ НОЈ тре ба ло да де ле ги ра 11 по сла ни ка, а 
са мо њој је омо гу ће но да на пр вим по сле рат ним из бо ри ма за Скуп шти ну на ро да 
ис так ну соп стве ну ли сту итд.30

Иако се ве ћи број ре пу бли ка на ца за ла гао за са рад њу са ко му ни сти ма у 
НФ, би ло је и љу ди ко ји су се про ти ви ли то ме. Члан Глав ног од бо ра Ан то ни је 
То до ро вић ис ту пио је про тив са рад ње са ко му ни сти ма, а по том на пу стио стран ку 
са обра зло же њем да је ко му ни стич ки ре жим „дик та тор ски, фа ши стич ки, амо ра-
лан и скроз ан ти срп ски“. На ро чи то је за ме рао то што „КП срп ски про стор це па 
на не ко ли ко де ло ва без да о то ме пи та срп ски на род, а хр ват ски и сло ве нач ки 
про стор оста вља не дир нут... што у дру штву нај го рих не при ја те ља срп ског на ро-

28 М. Па вло вић, По ли тич ки про гра ми Де мо крат ске, На род не ра ди кал не, Ју го сло вен ске ре пу-
бли кан ске, Со ци ја ли стич ке и Со ци јал де мо крат ске стран ке из 1945, Исто ри ја XX ве ка, 
1/1985, 119–155. 

29 Ко му ни сти су Ја шу Про да но ви ћа сма тра ли из ван ред ним чо ве ком и прем да је по не кад 
кри ти ко вао власт, по себ но ло кал не ор га не и ак ти ви сте, са рад ња је би ла ко рект на све до 
ње го ве смр ти 1948. го ди не. Фа во ри зо ва ње Ре пу бли кан ске стран ке огле да ло се и у то ме 
што је по сле осло бо ђе ња Ср би је Мо ша Пи ја де по ну дио Про да но ви ћу да по кре не лист 
обе ћав ши му по моћ, чи ме би се опо вр гле кри ти ке да у зе мљи не ма ни јед ног опо зи ци о-
ног ли ста.

30 По ред Си ни ше Стан ко ви ћа, ко ји је био но си лац ли сте НФ Ју го сла ви је за Скуп шти ну 
на ро да (дру ги скуп штин ски дом), КПЈ је до зво ли ла да Ја ша Про да но вић бу де но си лац 
ли сте НФ Ср би је за овај скуп штин ски дом (та ли ста је би ла „при по је на“ пр вој ли сти). 
За пи сни ци ЈНОФ-а и НФ Ср би је 1944–1948. Б. Пе тра но вић, М. Зе че вић, Ју го сло вен ски 
фе де ра ли зам, иде је и ствар ност, књ. 2, 201–202.
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да – Ар на у та, Бу га ра и Ма ђа ра – ре ша ва о бу дућ но сти јад ног срп ског на ро да ван 
гра ни ца прет ку ма нов ске Ср би је... што фор ми ра ју ћи фе де рал ну је ди ни цу Ср би је, 
без не ких кла сич них кра је ва Ра шке, Ко со ва, При зре на, Ско пља, Ме то хи је, При ле-
па, Зе те и Бо сне, хо ће да до ка же да су це ло куп на бор ба и ра то ви срп ског на ро да 
у про шло сти би ли им пе ри ја ли стич ки а не ра то ви за ује ди ње ње, што штам пом 
и јав ном ре чи сво јих нај зва нич ни јих фак то ра на сва ком ко ра ку не ми ли це уда ра 
по срп ском обра зу, го во ре ћи о ве ли ко срп ској хе ге мо ни ји и не до зво ља ва ју ћи срп-
ском на ро ду да се од то га бра ни“.

На род на се љач ка стран ка

На род на се љач ка стран ка је осно ва на 1940. одва ја њем од Зе мљо рад нич-
ке стран ке. На ње ном че лу ста јао је др Дра го љуб Јо ва но вић, про фе сор уни вер зи-
те та, ко ји је стран ци да вао по себ но обе леж је, због че га се о њој че сто го во ри ло 
као о Дра го љу бо вој стран ци. Ка ко је од по стан ка ра чу на ла да на ле ви ци не ма 
не при ја те ља, стран ка је на по чет ку ра та са ра ђи ва ла са КПЈ у от по ру оку па то ру, 
али је сма тра ла да при то ме тре ба са чу ва ти жи вот ну сна гу на ро да и на ци о нал ну 
част. По сле са стан ка са вођ ством КПЈ 5. ју на 1941 „на пра вљен је спо ра зум о са-
рад њи и стал ном до ди ру“. Ме ђу тим, Д. Јо ва но вић ни је оти шао у пар ти за не и рат 
је „пре спа вао у Бе о гра ду“. По осло бо ђе њу Бе о гра да но ва власт га је на крат ко 
ухап си ла, а по том узе ла за са рад ни ка, прем да је КПЈ од ње га и ње го ве стран ке 
увек за зи ра ла као од мо гу ће опо зи ци је. На сед ни ци По лит би роа, по чет ком 1945, 
Ти то је за Д. Јо ва но ви ћа ре као да је опа сан и да га се тре ба чу ва ти.31

Стран ка Дра го љу ба Јо ва но ви ћа, иако ма ло број на, би ла је ор га ни за ци о но 
и иде о ло шки чвр ста гру па ци ја ко ју је КП же ле ла да укљу чи у На род ни фронт, 
чи не ћи јој уступ ке. Јо ва но ви ћу је ну ђе но ам ба са дор ско ме сто у Мо скви (да би 
га се ота ра си ли, ка ко је он сма трао). Ка да је он то од био и НСС, фе бру а ра 1945, 
при шла На род ном фрон ту Јо ва но вић је по стао је дан од се кре та ра фрон та и на-
род ни по сла ник. На су прот ко му ни сти ма, На род ни фронт је за ми шљао као са вез 
стра на ка, или бар две глав не стран ке, рад нич ке и се љач ке, што би по ње го вом 
ми шље њу би ло га рант де мо кра ти је. 

Дра го љуб Јо ва но вић се про ти вио скуп штин ским ме ра ма и за ко ни ма, по-
себ но За ко ну о за дру га ма, ко ји је оце нио као „нож у ле ђа се ља штву“. На сто јао 
је да очу ва сво ју стран ку („ми смо за је дан фронт са ко му ни сти ма, али не и за 
јед но пар тиј ски си стем“) и ар ти ку ли ше њен ин те рес по ве зу ју ћи се са опо зи ци о-
ним гру па ма у Зе мљо рад нич кој и Хр ват ској се љач кој стран ци. Услед тих не сла-
га ња ко му ни сти су га нај пре дис кре ди то ва ли у стран ци, да ју ћи уно сне по ло жа је 
ње го вим опо нен ти ма. Ма ја 1947. ухап си ли су га, а ок то бра исте го ди не осу ди ли 
на де вет го ди на стро гог за тво ра „због не при ја тељ ског ра да, по ве зи ва ња са за пад-
ним оба ве штај ним слу жба ма и са рад ње са Влат ком Ма че ком“ (уз гред, ње го ва 
пре пи ска са Ма че ком ишла је пре ко по ве ре ни ка УДБ-е).32 По што је ав гу ста 1946. 

31 АЈ, фонд ЦК СКЈ, За пи сник са сед ни це По лит би роа, 31. март 1945.
32 Д. Јо ва но вић, је пи сао: „Ми смо стран ка, и то ствар на сна га, не по је дин ци ко ји ни шта не 

пред ста вља ју, као дру ги ко ји су при шли (ми сли НФ). Ми мо ра мо до би ти ре а лан ути цај 
у во ђе њу по сло ва. Не би ти лут ке и фи гу ран ти. Они (ко му ни сти) мо ра ју ви де ти да не мо-
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из стран ке ис кљу чен ге не рал ни се кре тар Д. Јо ва но вић, са не ко ли ко ис так ну тих 
чла но ва, фрак ци ја стран ке ко ја је са ра ђи ва ла са ко му ни сти ма ав гу ста 1946. за-
тра жи ла је но ву за кон ску об но ву ра да стран ке, а ка сни је по кре ну ла ак ци ју (иза 
ко је је ста ја ла КП) за ује ди ње ње са Са ве зом зе мљо рад ни ка у је дин стве ну Зе мљо-
рад нич ку стран ку.

Оста ле стран ке у На род ном фрон ту

Од оста лих стра на ка тре ба спо ме ну ти Зе мљо рад нич ку стран ку (Са вез 
зе мљо рад ни ка) ко ја је би ла по де ље на на ви ше фрак ци ја и ни је пред ста вља ла 
озбиљ ну по ли тич ку сна гу, за тим Со ци ја ли стич ку и Со ци јал де мо крат ску стран-
ку. По себ но је ин те ре сант на Са мо стал на де мо крат ска стран ка. Као стран ка Ср ба 
у Хр ват ској, по сле ра та ни је има ла ути ца ја ни у Ср би ји ни у Хр ват ској. Би ла је 
све де на на сво је вођ ство, ко ме су ко му ни сти да ва ли ми ни стар ске и дру ге ви со ке 
по ло жа је. Је дан од ње них во ђа, др Са ва Ко са но вић, за ко га је еми гра ци ја го во ри-
ла да је „ко ри сна бу да ла“, ушао је у При вре ме ну на род ну скуп шти ну и у при вре-
ме ној вла ди био ми ни стар ин фор ма ци ја, а ка сни је ам ба са дор у Ва шинг то ну; др 
Ср ђан Бу ди са вље вић је био је дан од на ме сни ка, а др Хин ко Кри зман по сла ник. 
Стран ка је ло јал но са ра ђи ва ла у НФ спро во де ћи ње гов про грам.

По је ди ни чла но ви Глав ног и Из вр шног од бо ра и „мно ги ви ђе ни ји чла но-
ви стран ке“, на че лу са пот пред сед ни ком др Бу дом Бо шко ви ћем, 16. сеп тем бра 
1945. кон ста то ва ли су да су ге не рал ни се кре тар стран ке С. Ко са но вић и пот пред-
сед ник Х. Кри зман на сво ју ру ку ушли у НФ и вла ду, са мо вла сно де ле ги ра ли 
11 чла но ва у про ши ре ни АВ НОЈ и из бе га ва ли са зи ва ње глав ног од бо ра, чи ме 
су пре кр ши ли ста тут и тра ди ци је стран ке. Ови чла но ви и при ста ли це СДС ни су 
же ле ли да са ра ђу ју са НФ, оце њу ју ћи да то ни је ор га ни за ци ја ство ре на на ба зи 
рав но прав но сти стра на ка већ са мо ве штач ки оквир за ис кљу чи ву вла да ви ну КП. 
Ова гру па чла но ва СДС ни је ус пе ла да раз ви је ве ћу ак тив ност.33

Де мо крат ска стран ка 

Од не ка да моћ не Де мо крат ске стран ке (ДС) по сле ра та је оста ла са мо 
гру па љу ди ко ји су по ку ша ва ли да за др же по ли тич ку са мо стал ност и ожи ве стра-
нач ку ак тив ност, су прот ста вља ју ћи ре во лу ци о нар ној иде о ло ги ји КП сво је ра зло-
жне по гле де гра ђан ске ли бе рал не де мо кра ти је за пад ног ти па. У то ку оку па ци је 
стран ка је би ла дез ор га ни зо ва на. Ми лан Грол, Бо жа Мар ко вић и Бо ка Вла јић су 
еми гри ра ли и уче ство ва ли у свим из бе глич ким вла да ма (осим у Пу ри ће вој). У 
зе мљи су по је ди ни пред став ни ци де мо кра та са ра ђи ва ли са пред сед ни ком вла де 
Ми ла ном Не ди ћем, а не ки са по кре том Дра же Ми ха и ло ви ћа, али не као де ле га-
ти стран ке већ на сво ју ру ку. Од де мо кра та НОП-у су при шли др Иван Ри бар, 
Вла да Зе че вић и низ чла но ва стран ке из уну тра шњо сти зе мље ко ји су из ра та 
иза шли као „до след ни ко му ни сти.“

гу са ми и да не мо гу без нас. Мо ра ју де ли ти вођ ство са на ма пре све га. Без то га не мо же 
би ти ствар не са рад ње“. – АЈ, Д. Јо ва но вић, По ли тич ке ус по ме не, Ме мо а ри, књ. VII, 165, 
196–197.

33 Де мо кра ти ја, 4. ок то бар 1945.
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По по врат ку у зе мљу Ми лан Грол је на ин си сти ра ње Бри та на ца, уз са гла-
сност Ру са и при ста нак Ти та, ушао у при вре ме ну вла ду као пр ви пот пред сед ник. 
Био је то усту пак Ср би ма у вла ди, по што их је у На ме сни штву (ор га ну ко ји је 
шти тио ин те ре се кра ља) пред ста вљао др Ср ђан Бу ди са вље вић, Ср бин из Хр ват-
ске. Од 27 чла но ва Из вр шног од бо ра, иза бра них на кон гре су стран ке 1939, по сле 
ра та би ло је 11 ак тив них. Грол их на сво ју ру ку узео за по сла ни ке у При вре ме ној 
на род ној скуп шти ни (ПНС), а по ну ду да уђе у На род ни фронт је од био. 

Основ ни по ли тич ки зах те ви ДС ис так ну ти у про грам и на пи си ма у Де-
мо кра ти ји, а по себ но у исту па њи ма де мо кра та у При вре ме ној скуп шти ни, би ли 
су: сло бо да, со ци јал на, на ци о нал на, по ли тич ка, гра ђан ска, мо рал на и по себ но 
лич на, ко ја је по њи ма зна чи ла од су ство сва ког за стра ши ва ња, при ну де, ар би трар-
ног хап ше ња и ухо ђе ња. Да би се по сти гла та сло бо да, по схва та њу де мо кра та, 
тре ба ло је ожи ве ти ме ђу соб но по ве ре ње, не по ве ћа ва ти уз не ми ре ност „док три-
нар ном ис кљу чи во шћу јед не иде о ло ги је“, по ти сну ти оп шти страх.

Де мо кра ти су у на че лу при хва та ли фе де ра ци ју: „Да нас у прин ци пу не-
ма мо ни шта про тив шест фе де рал них је ди ни ца и ви ше од тог бро ја. Оно што 
нас ин те ре су је то су ме ри ла по ко ји ма се оне кро је, објек тив на, ко ја од го ва ра ју 
и рас по ло же њу и по тре ба ма на ро да јед ног кра ја с јед не стра не, а с дру ге обез бе-
ђу ју здрав од нос фе де рал них је ди ни ца и це ли не, као јед ног при род ног ор га ни-
зма. Ако је на род у Цр ној Го ри за до во љан гра ни ца ма сво је фе де рал не је ди ни це 
и жи вот ним усло ви ма ко је му она обез бе ђу је, не ка му бу де. Али је из ве сно да 
ар гу мен ти за јед но не са мо са мо у прав но не го и фе де рал но из два ја ње Цр не Го ре, 
не мо гу би ти ни еко ном ски ни на ци о нал ни из ра же ни у за ми шље ној на род но сти. 
Ди ску си ја о на род но сти уоп ште бес циљ на је: сва ки део на ро да би ће оно што осе-
ћа да је. Ка да је реч о Ма ке до ни ји за Ср бе је ис пред сен ти мен та оста ло пи та ње 
плу ћа. И то је оно што се на на шој стра ни пре све га има на уму ка да се под вла-
чи не де љи вост ли ни је Мо ра ве и Вар да ра. И фе де ра лан по ло жај Ма ке до ни је ми 
про су ђу је мо са мо тим жи вот ним ин те ре сом при вре де, кул ту ре, жи вог оп ти ца ја 
вред но сти ма те ри јал них и мо рал них, и уто ли ко на ци о нал них у ши рем сми слу. 
Ако се да нас ја вља ју ре зер ве, оне су иза зва не тен ден ци ја ма ис кљу чи во сти, су жа-
ва ња фе де рал ног окви ра Ма ке до ни је на јед ну кул тур ну аутар хи ју не при род ну, не-
са вре ме ну, ко ја на ро ду По вар дар ја не обез бе ђу је усло ве жи вот ног на прет ка, док 
на род на овој дру гој стра ни, у По мо ра вљу, уз не ми ру је као тен ден ци ја но ве бра не 
при род ном раз во ју не на ци о нал ног не го оп штег жи во та“, пи сао је Грол.34

Сма тра ју ћи да сва ка фе де ра ци ја има пар ти ку ла ри стич ких и се па ра ти стич-
ких еле ме на та, ко ји пред ста вља ју глав ни узрок не до вољ не сна ге фе де рал не др жа-
ве, де мо кра ти су тра жи ли „да се фе де рал на др жа ва за сни ва на тре зве ној и ре ал ној 
оце ни при ли ка и од но са“, да сва ка на ци о нал на гру па уче ству је у за јед нич ким 
др жав ним по сло ви ма, да се на род у це лој фе де ра ци ји по ве же пре ко по ли тич ких 
пар ти ја и да се во ди ра чу на о на ци о нал ним гру па ма ко је су сна гом, број ном и 
еко ном ском, или ге о граф ским по ло жа јем глав ни стуб фе де ра ци је.35

Сво је по гле де чла но ви ДС из но си ли су и пре ко не дељ ног по ли тич ког 
гла си ла Де мо кра ти ја, ко је је, пре ма ре чи ма ен гле ског по сла ни ка, из ла зи ло у ви-

34 Де мо кра ти ја, 27. сеп тем бар 1945.
35 Исто.
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ше од 110.000 при ме ра ка и чи ји је глав ни уред ник био Ми лан Грол, а из да вач 
Ни ко ла Д. Је ре мић.36

По ли тич ки дис кре ди то ва ни и осу ђе ни као но си о ци ре ак ци је, за тим из ло-
же ни по ку ша ји ма да бу ду раз би је ни пре ко де мо кра та у На род ном фрон ту, а по-
себ но М. Ца ре ви ћа, ми ни стра пра во су ђа Ср би је и В. Зе че ви ћа, пр вог ми ни стра 
уну тра шњих по сло ва, а без мо гућ но сти да ус по ста ве ор га ни за ци о ну струк ту ру 
стран ке, де мо кра те су све ли ак тив ност на лич не кон так те и са стан ке са Гро лом, 
по сте пе но се га се ћи. Иако ни је по сто ја ла стра нач ка ор га ни за ци ја, већ са мо љу-
ди за ко је се зна ло да су при пад ни ци Де мо крат ске стран ке, ко му ни сти су це ни-
ли да „сна га стран ке не ле жи у ње ној ор га ни за ци ји, већ у рас по ло же њу на ро да 
за ње ну иде о ло ги ју.“

Тра го ви по је ди нач ног де ло ва ња де мо кра та ви дљи ви су све до 1956. го-
ди не. Грол је све до смр ти 1952. био спре ман на са рад њу са КП под усло ви ма 
од ко јих ни је од у ста јао, оче ку ју ћи по пу шта ње ко му ни ста. По сле ње го ве смр ти, 
де мо кра ти су адво ка та Ни ко лу Ђо но ви ћа сма тра ли ше фом стран ке. 

Ра ди кал на стран ка

Од Ра ди кал не стран ке по сле ра та је оста ло са мо име и низ по је ди на ца, 
фрак ци ја и ко те ри ја (на ста лих још пре ра та). Ла зар Мар ко вић, је дан од стра нач ких 
пр ва ка, на во ди да је Ра ди кал на стран ка има ла око ми ли о на чла но ва, не је дин стве-
них и по де ље них у се дам фрак ци ја. Ње на ствар на по ли тич ка моћ би ла је го то во 
за не мар љи ва. При ла го ђа ва ју ћи се но вој си ту а ци ји стран ка у про гра му ни је по-
ми ња ла мо нар хи ју ни ре пу бли ку, али је оста ла на мо нар хи стич ким по зи ци ја ма, 
чак и он да ка да је би ло ја сно да је мо нар хи ји у Ју го сла ви ји до шао крај.

По сле ра та фрак ци је и ко те ри је стран ке оста ле су па сив не. Но ми нал ни 
шеф стран ке био је Аца Ста но је вић. По вра так пот пред сед ни ка стран ке Ми ло ша 
Три фу но ви ћа у зе мљу ни је ожи вео ње ну по ли тич ку ак тив ност. Ра ди кал на стран-
ка се уве ли ко на да ла кра ље вом по врат ку, уз енер гич ну ин тер вен ци ју Ен гле ске 
и Аме ри ке, али и СССР-а. Ак тив ност ра ди ка ла сво ди ла се на ве зе са оста лим 
гра ђан ским по ли ти ча ри ма у вла ди или скуп шти ни. Њи хо ве на де би ле су упр те 
у Гро ла и ње го ву ак тив ност.37

Ти то је сре ди ном 1945. го ди не по слао сво ја ко ла у Кња же вац по Ацу Ста-
но је ви ћа, но ми нал ног ше фа ра ди ка ла, ко ји је на сле дио Ни ко лу Па ши ћа по сле 
ње го ве смр ти 1926. го ди не. По ли ти ка је 27. ју ла до не ла фо то гра фи ју Ти та и Ста-
но је ви ћа и из ве штај о са стан ку, чи ме се ства рао ути сак да ра ди ка ли по др жа ва ју 
На род ни фронт. Ме ђу тим, Ста но је вић је ре као Ти ту да су зе мљи „по треб не сло-
бо де и да без то га не ма са рад ње“.38 Ра ди ка ли ни су при сту пи ли На род ном фрон-

36 Пр ви број се по ја вио 27. сеп тем бра 1945, а по след њи, осми, ни је иза шао због „од лу ке 
гра фич ких рад ни ка да га не штам па ју“. КП је уз по моћ ско је ва ца ор га ни зо ва ла за бра ну 
про да је Де мо кра ти је и, ко нач но, ње но уки да ње. 

37 АЈ, фонд Пре зи ди јум На род не скуп шти не ФНРЈ. фасц. 6. Др Ла зар Мар ко вић, Ра ди кал-
на стран ка у да на шњи ци (без да ту ма). 

38 По ли ти ка, 27. јул 1945.
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ту (ма да је ма ња гру па са ра ђи ва ла у ње му) ни ти је пред ви ђе них шест по сла ни ка 
стран ке ушло у про ши ре ни АВ НОЈ, чи ме су ме ста ра ди ка ла оста ла упра жње на 
до кра ја за се да ња ПНС. 

Ра ди ка ли су у свом про гра му тра жи ли: ис пу ње ње спо ра зу ма Ти то-Шу ба-
шић и обе ћа ња да тих у Де кла ра ци ји вла де од 7. мар та 1945, на ро чи то у по гле ду 
га ран то ва ња лич них сло бо да, сло бо де од стра ха, сло бо де ве ро и спо ве сти и са ве-
сти, сло бо де го во ра и штам пе, збо ра и удру жи ва ња; де мо би ли за ци ју вој ске и рас-
пу шта ње ми ли ци је ко ју су сма тра ли ор га ном јед не пар ти је; ре дов но не за ви сно 
суд ство у ко је би цео на род имао по ве ре ња („а не да суд бу де пар тиј ски ин стру-
ме нат, јед не пар тиј ске са мо во ље“); уки да ње пре ких и вој них су до ва за ци ви ле; 
по вла че ње свих за ко на ко је је до не ла При вре ме на на род на скуп шти на и њи хо во 
за ме њи ва ње ли бе рал ни јим по ли тич ким за ко ни ма; ор га ни зо ва ње но вих оп шти на 
и рас пи си ва ње сло бод них из бо ра за оп штин ске са мо у пра ве; рас пи си ва ње из бо-
ра за Уста во твор ну скуп шти ну на осно ву но вих за ко на, а под кон тро лом јав ног 
мње ња сло бод ног де мо крат ског све та („Са мо на овај на чин до ћи ће до из ра жа ја 
су ве ре на во ља на шег на ро да ка ко га је Ра ди кал на стран ка вас пи та ва ла да је он 
из вор и уто ка вла сти“).39

Крат ко трај но по ли тич ко де ло ва ње стра на ка у Ср би ји по сле ра та ви ше 
је ве за но за спољ но по ли тич ке а ма ње за уну тра шње раз ло ге. КПЈ је до зво ли ла 
фор мал ну об но ву стра на ка, бо ље ре ћи вр хо ва стра на ка јер ни је до зво ља ва ла стра-
нач ко ор га ни зо ва ње по зе мљи, до ка зу ју ћи на тај на чин сво ју „де мо кра тич ност“. 
Ме ђу тим, у ње ној иде о ло ги ји и стра те ги ји ни је би ло ме ста за дру ге стран ке или 
по ли тич ке по гле де. Да би лак ше и без бол ни је не у тра ли са ла стран ке КПЈ је при-
да ва ла На род ном фрон ту зна чај је ди не на пред не по ли тич ке ор га ни за ци је, при 
че му је све оно што ни је ушло у ту ор га ни за ци ју пред ста вља но као ре ак ци ја и 
кон тра ре во лу ци ја ко ју тре ба уни шти ти.

По ли тич ке стран ке су би ле ра зо ре не и дез ор га ни зо ва не у то ку ра та. За вр-
ше так ра та до че ка ле су ор га ни за ци о но и по ли тич ки не спрем не. По сле 1944. ви-
ше су пред ста вља ле остат ке пред рат них стра на ка не го ор га ни зо ва ну по ли тич ку 
сна гу. КПЈ ни је би ло те шко да их ре ла тив но бр зо раз би је и аси ми лу је, по себ но 
ако се има на уму да за тај циљ ни је би ра ла сред ства.

Тра го ви стра нач ког жи во та у по сле рат ној Ју го сла ви ји нај ви ше су ви дљи-
ви у Ср би ји и код срп ских по ли тич ких стра на ка, ма да их је би ло и у Хр ват ској. 
Ср би ја је, ви ше од дру гих фе де рал них је ди ни ца, има ла бо гат пар ла мен тар ни жи-
вот, ко ји се од ви јао у не за ви сној зе мљи (за раз ли ку од дру гих обла сти) и у ре ла-
тив но де мо крат ској ат мос фе ри. Стра нач ке тра ди ци је су због то га би ле из у зет но 
бо га те, а от по ри ко му ни стич кој дик та ту ри нај жи ла ви ји и нај ду жи. 

У Ср би ји је, ви ше не го у дру гим фе де рал ним је ди ни ца ма, би ла раз ви је на 
опо зи ци о на ак тив ност. За де мо крат ске прин ци пе устрој ства др жа ве ак тив но су 
се за ла га ли пред став ни ци де мо крат ске и дру гих стра на ка. По себ но ме сто при-
па да Ми ла ну Гро лу, ко ји је у из у зет но те шким усло ви ма ин си сти рао на ус по ста-
вља њу де мо крат ског по рет ка и прав не др жа ве.

39 М. Па вло вић, По ли тич ки про гра ми..., Исто ри ја XX ве ка, 1/1985, 133–137.
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ПО ЛИ ТИЧ КА ЕМИ ГРА ЦИ ЈА

Ју го сло вен ска по ли тич ка еми гра ци ја мо же се услов но по де ли ти на по-
ли тич ки и вој ни део. Ра су та по свим кон ти нен ти ма, на ци о нал но по де ље на и дез-
ор га ни зо ва на, без по ли тич ког прав ца, она је, ма да је по ку ша ва ла, ма ло учи ни ла 
за про ме ну ста ња у зе мљи, као што је ма ло учи ни ла и за соп стве ни по ло жај ван 
до мо ви не. Вој на еми гра ци ја (при пад ни ци по ра же них вој ски и гру па) би ла је ста-
ци о ни ра на у при хват ним ло го ри ма у Ита ли ји, Аустри ји, Егип ту итд., ода кле je 
расељаванa ши ром све та. Не по сред но по сле ра та би ло је по ку ша ја ор га ни зо ва ња 
ових је ди ни ца, ко ји ма је под гре ва на на да да ће се вра ти ти у зе мљу и сру ши ти ко-
му ни зам. Краљ је оби ла зио из бе глич ке ло го ре по Евро пи у на ме ри да од вој ни ка 
из бе глих по сле ра та и вој них за ро бље ни ка из 1941. ко ји се ни су вра ти ли у зе мљу 
офор ми вој ску ко ја би сру ши ла Ти та. Би ле су то пра зне на де, по себ но што на та-
кву ње го ву ак тив ност ни су бла го на кло но гле да ле ни Бри та ни ја ни САД.

Но ва власт је део љу ди из вој не и по ли тич ке еми гра ци је тре ти ра ла као 
рат не зло чин це и сход но са ве знич ким од лу ка ма из Мо скве 1943. тра жи ла је од 
Ко ми си је ОУН за рат не зло чин це у Лон до ну њи хо во из ру че ње. Су де ћи пре ма зах-
те ви ма ју го сло вен ске стра не, рат них зло чи на ца ју го сло вен ских др жа вља на би ло 
је 1.828, од че га је из ру че но 208, углав ном оних ко ји су се за те кли у со вјет ској 
оку па ци о ној зо ни. Ме ђу из ру че ни ма би ли су Ми лан Не дић, пред сед ник вла де у 
Ср би ји то ком ра та (из ру чен од за пад них са ве зни ка), Дра ги Јо ва но вић, ми ни стар 
др жав не без бед но сти и управ ник гра да Бе о гра да, Ле он Руп ник, пред сед ник оп-
шти не Љу бља на то ком ра та и ге не рал пред рат не ју го сло вен ске вој ске, Слав ко 
Ква тер ник, до глав ник, мар шал и ми ни стар до мо бран ства у НДХ (по глав ник Ан те 
Па ве лић ни је из ру чен), Вла ди мир Ко шак, ми ни стар фи нан си ја у уста шкој вла ди 
и мно ги дру ги. Сви из ру че ни су углав ном осу ђе ни на смрт не ка зне.40 По ли тич ки 
љу ди ко ји су оста ли у еми гра ци ји по ра зним осно ва ма41 по ку ша ва ли су сво јим 
ак ци ја ма ако не да про ме не а оно бар успо ре ход ка ко му ни стич кој дик та ту ри у 
зе мљи. Краљ Пе тар II, иако ува жа ван, по себ но од вој ног де ла еми гра ци је, осим 
оби ла за ка ло го ра и не ко ли ко огла ша ва ња ни је мно го ура дио на про ме ни ста ња 
у зе мљи (умро је у еми гра ци ји 1970).

У Лон до ну, се ди шту ве ћег де ла ју го сло вен ске по ли тич ке еми гра ци је, од 
бив ших ми ни ста ра и дру гих по ли ти ча ра ав гу ста 1945. осно ван је Ју го сло вен ски 
на ци о нал ни од бор на че лу са Сло бо да ном Јо ва но ви ћем,42 пред сед ни ком вла де 

40 До ку мен ти из исто ри је Ју го сла ви је – Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то-
ра и ње го вих по ма га ча из II свет ског ра та, при ре ди ли М. Зе че вић и Ј. По по вић, Бе о град 
1996. 

41 Краљ Пе тар II са це ло куп ном ди на сти јом, ми ни стри или ди пло мат ски пред став ни ци пред-
рат не Ју го сла ви је (Сло бо дан Јо ва но вић, пред сед ник вла де, Ми лан Га ври ло вић, ми ни стар 
и шеф Зе мљо рад нич ке стран ке, Јо ван Ба ња нин, пот пред сед ник Ју го сло вен ске на ци о нал-
не стран ке, Вје ће слав Вил дер, пред сед ник Из вр шног од бо ра Са мо стал не де мо крат ске 
стран ке, Ми лош Три фу но вић, пот пред сед ник Ра ди кал не стран ке, Кр ста Ми ле тић, члан 
Из вр шног од бо ра Ра ди кал не стран ке, Дра ги ша Цвет ко вић, пред сед ник вла де ко ја је пот-
пи са ла при ступ Трој ном пак ту и мно ги дру ги.

42 Сло бо дан Јо ва но вић, члан и пред сед ник Срп ске кра љев ске ака де ми је, ауто ри тет у обла-
сти устав ног и др жав ног пра ва, пред сед ник Срп ског кул тур ног клу ба, све до 1941. из бе-
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у еми гра ци ји, прав ни ком и исто ри ча рем.43 Осим ор га ни зо ва ња по ли тич ке еми-
гра ци је и ста ра ња о ра се ље ним ли ци ма из Ју го сла ви је, Од бор је пред став ка ма 
ме ђу на род ним фо ру ми ма и уче шћем на ску по ви ма по ку ша вао да скре не па жњу 
на за во ђе ње ко му ни стич ке дик та ту ре у зе мљи и ука же на од го вор ност са ве зни ка 
ко ји су по зи ва ни да ин тер ве ни шу у ко рист сло бо де, де мо кра ти је и пар ла мен та ри-
зма у Ју го сла ви ји.44 У дру гим при ли ка ма Од бор се та ко ђе обра ћао ми ни стри ма 
и Скуп шти ни УН, али без успе ха. 

га вао је ди рек тан по ли тич ки ан га жман. По сле пре вра та 27. мар та 1941. ушао је у „вла ду 
по ли тич ких стра на ка свих де ло ва на ро да“, али су га до га ђа ји од ве ли у еми гра ци ју у ко-
јој је де ло вао као по ли тич ка лич ност све до смр ти. У др жав ним по сло ви ма уче ство вао 
је са мо у пр ве три рат не го ди не – пот пред сед ник вла де ге не ра ла Си мо ви ћа, пред сед ник 
вла де од ја ну а ра 1942. до ју на 1943. и пот пред сед ник у вла ди Ми ло ша Три фу но ви ћа 
ју ни–ав густ 1943. Иако се са ве то вао са њим, краљ Пе тар га ни је слу шао до но се ћи, на 
пре по ру ку Бри та на ца, че сто по гре шне од лу ке, ком пли ку ју ћи свој и она ко те жак по ло-
жај. (Бри тан ци ни су има ли по зи тив но ми шље ње о Јо ва но ви ћу као по ли ти ча ру, као ни о 
ве ћи ни срп ских по ли ти ча ра ко ји су се на ла зи ли у Лон до ну). Као пред сед ник вла де Јо ва-
но вић се за ла гао за ускла ђи ва ње ге ри ле Д. Ми ха и ло ви ћа са са ве знич ким ак ци ја ма у Сре-
до зе мљу, пот по ма жу ћи чет нич ки по крет (Ми ха и ло вић је у ње го вој вла ди био ми ни стар 
вој ске). Био је за вас по ста вља ње Ју го сла ви је, на но вим осно ва ма и са ре де фи ни са ним 
уста но ва ма ко је би омо гу ћи ле ета бли ра ње де мо кра ти је. Ја ке Ју го сла ви је, по ње му, ни је 
мо гло би ти без „ја ког Срп ства“, исто та ко као што се „ја ко Срп ство“ не мо же оства ри ти 
без „ја ке Ју го сла ви је“. Ис ти цао је да то исто и Хр ва ти мо гу ре ћи за хр ват ство и Сло вен-
ци за сло вен ство. Ју го сло вен ска фе де ра ци ја би омо гу ћи ла Ср би ма, Хр ва ти ма и Сло вен-
ци ма да за јед нич ки во де др жав не по сло ве, без не ги ра ња на ци о нал не ин ди ви ду ал но сти. 
Ње го ва три ја ли стич ка фе де ра ци ја ко си ла се са про јек том ко му ни ста (фе де ра ци ја са 6 
је ди ни ца). – Уп. А. Pav ko vić, Slo bo dan Jo va no vic, An Un sen ti men tal Ap pro ach to Po li tics, 
Bo ul der 1993, 193–207.

43 По ли тич ки ан га жман и жи вот Сло бо да на Јо ва но ви ћа (1896–1958) пред ста вља про то-
тип суд би не ве ли ке пле ја де срп ских по ли ти ча ра и на уч ни ка, ко ји су се сти ца јем ра зних 
окол но сти на шли на тру сном тлу по ли ти ке и ре во лу ци о нар ном сме ном вла сти у зе мљи 
би ли дис кре ди то ва ни, од ба че ни и ко нач но осу ђе ни као не при ја те љи на ро да и др жа ве. 
По сле пре стан ка рат них ак тив но сти у зе мљи Јо ва но вић је остао у еми гра ци ји „да пе ром 
и реч ју на ста ви бор бу за сло бо ду Ју го сла ви је“, и био, и по ред по од ма клих го ди на, вр ло 
ак ти ван. Ко му ни сти му ни су опро сти ли по ли тич ко ан га жо ва ње и по моћ ко ју је пру жао 
њи хо вом нај ве ћем про тив ни ку Д. Ми ха и ло ви ћу (Јо ва но вић је по ма гао по крет Ми ха и ло-
ви ћа али је у ви ше на вра та тра жио од ње га ак тив ни ји ан га жман у ру ше њу ко му ни ка ци ја 
пре ма Со лу ну, пре кид са рад ње са Ита ли ја ни ма и Не ди ћем и из бе га ва ње су ко ба са пар-
ти за ни ма, уко ли ко се не би ра ди ло о ну жној са мо од бра ни, сма тра ју ћи да гра ђан ски рат 
у зе мљи ко ри сти са мо не при ја те љу). Жи ван Кне же вић, За пи си о про бле ми ма и љу ди ма 
1941–1944, Лон дон 1976.

44 У пр вом апе лу упу ће ном кон фе рен ци ји тро ји це ми ни ста ра ино стра них по сло ва Ве ли ке 
Бри та ни је, СССР-а и САД у Лон до ну 10. сеп тем бра 1945, Од бор је тра жио да са ве зни ци, 
са гла сно обе ћа њи ма и мо рал ној осно ви на ко јој је во ђен рат, омо гу ће да се у Ју го сла ви ји 
за ве де де мо крат ски ре жим обра зо ва њем вла де свих де мо крат ских стра на ка и спро во ђе-
њем сло бод них из бо ра под кон тро лом са ве знич ких ор га на. Апел су по др жа ли др Влат ко 
Ма чек, пред сед ник Хр ват ске се љач ке стран ке ко ји се на ла зио у Па ри зу, др Жив ко То па-
ло вић, пред сед ник Со ци ја ли стич ке стран ке и члан чет нич ког На ци о нал ног ко ми те та, 
као и мно ги дру ги еми гран ти. У но вем бру 1945. Ју го сло вен ски на род ни од бор упу тио 
је две пред став ке – те ле грам Бе ви ну, Берн су и Мо ло то ву у ко ме им скре ће па жњу да у 
Ју го сла ви ји још увек тра је гра ђан ски рат и да у тим окол но сти ма не мо же би ти го во ра о 



202 Мома Павловић Историја 20. века, 2/2008

Ју го сло вен ски од бор се за ла гао и за по бољ ша ње по ло жа ја Ју го сло ве на-
еми гра на та ра су тих по ра зним ло го ри ма и зе мља ма и пи сао пред став ке про тив 
њи хо ве екс тра дик ци је Ти то вом ре жи му, ко ји ни је да вао га ран ци је за не при стра-
сно су ђе ње. Ве ли ку ак тив ност раз вио је по сле за ро бља ва ња Д. Ми ха и ло ви ћа, 
ко га је тре ба ло спа си ти од осве те про тив ни ка из гра ђан ског ра та. Зах те ва на је 
ме ђу са ве знич ка ко ми си ја ко ја би га ис пи та ла, ор га ни зо ва ни су све до ци ко ји су 
же ле ли да све до че у про це су, при ку пље ни ис ка зи бри тан ских офи ци ра ко ји су 
би ли на те ре ну и у шта бу Д. Ми ха и ло ви ћа. Ме ђу тим, ови као и дру ги на по ри 
Од бо ра ни су има ли ефек та, осим што је у за пад ној јав но сти ство ре но ми шље ње 
о Ми ха и ло ви ћу као „му че ни ку и хе ро ју ко ме при па да бе смрт на сла ва у бор би за 
сло бо ду и бо љу бу дућ ност и ње го вог и дру гих на ро да“.

За јед но са Ми ха и ло ви ћем, по чет ком ле та 1946, су ђе но је и С. Јо ва но ви-
ћу.45 Ко му ни сти су ор га ни зо ва ли су ђе ња и дру гим по ли тич ким про тив ни ци ма, 
углав ном за „шпи ју на жу у ко рист не ке стра не зе мље или за ру ше ње устав ног по-
рет ка“, уз ве ли ки пу бли ци тет. Су ђе но је Ми ло шу Три фу но ви ћу, бив шем пред сед-
ни ку вла де и во ђи ра ди ка ла, Дра ги ћу Јок си мо ви ћу, чла ну Де мо крат ске стран ке 
и бра ни о цу Д. Ми ха и ло ви ћа на су ђе њу, Дра го љу бу Јо ва но ви ћу, во ђи На род не 
се љач ке стран ке и мно гим дру гим по ли ти ча ри ма.46

Кад је не у тра ли са ла за о ста ле гру пи це чет ни ка и уста ша, по себ но у Бо сни, 
мар ги на ли зо ва ла рад по ли тич ких стра на ка и дру гих про тив ни ка и ус по ста ви ла 
ап со лут ну кон тро лу над на ро дом, уз оце ну да је ме ђу на род но окру же ње по вољ-
но, КПЈ је од лу чи ла да ор га ни зу је из бо ре за Уста во твор ну скуп шти ну.

сло бод ним из бо ри ма, и Ме мо ран дум Бе ви ну и Берн су у ко ме се из бо ри од 11. но вем бра 
при ка зу ју као фал си фи кат на род не во ље, отво ре но на си ље, не из вр ше ње од лу ка са Јал те 
и га же ње спо ра зу ма Ти то-Шу ба шић. То ком де цем бра упу тио је те ле грам Кон фе рен ци ји 
тро ји це ми ни ста ра у Мо скви зах те ва ју ћи да се у Ју го сла ви ји об у ста ве на си ља, де пор та ци-
је ста нов ни штва и про го ни и да се зе мља вра ти у нор ма лан по ли тич ки жи вот. По чет ком 
1946. Од бор је Скуп шти ни УН у Лон до ну упу тио ме мо ран дум у ко ме апе лу је да вла ду 
Ј. Б. Ти та не сма тра пред став ни ком на ро да Ју го сла ви је, јер је си лом на мет ну та и са мо се 
на си љем одр жа ва. – М. Па вло вић, До ку мен та о ра ду Ју го сло вен ског на ци о нал ног од бо ра, 
Исто ри ја XX ве ка, 12/1988. Уп. The Yugo slav re vi ev, br. 4, Lon don, no vem bar 1946.

45 Суд је „до ка зао“ да су С. Јо ва но вић и оста ли чла но ви из бе глич ке вла де „стал но и упор но 
спро во ди ли по ли ти ку по др жа ва ња оку па ци је и гу ше ња на род но о сло бо ди лач ког устан ка 
у зе мљи. У ту свр ху они су из да ва ли ди рек ти ве, да ва ли стал ну мо рал ну, по ли тич ку и фи-
нан сиј ску по моћ оп ту же ном Д. Ми ха и ло ви ћу, ла жно га при ка зу ју ћи као но си о ца от по ра 
у зе мљи и свим си ла ма по ма жу ћи га у бор би про тив На род но о сло бо ди лач ке вој ске, ода-
ши љу ћи му оруж је, му ни ци ју и дру гу рат ну спре му, од ли ку ју ћи ње го ве чет нич ке ко ман-
дан те итд. Сем то га су одр жа ва ли ве зе са Ми ла ном Не ди ћем и дру гим кви слин шким еле-
мен ти ма у зе мљи, у ци љу за јед нич ке бор бе про тив НОП-а, рас пи ри ва ли бра то у би лач ку 
бор бу ме ђу на ро ди ма Ју го сла ви је, из да ли на ре ђе ње Ми ха и ло ви ћу за фор ми ра ње пре ких 
су до ва и пот сти ца ли чет нич ке и кви слин шке бан де у зе мљи на из вр ше ње зло чи на и дру-
гих на си ља“. Сло бо дан Јо ва но вић је осу ђен на 20 го ди на за тво ра и гу би так по ли тич ких 
и гра ђан ских пра ва. Ин фор ма тив ни при руч ник о Ју го сла ви ји, Бе о град 1948. 

46 Ду га чак је спи сак су ђе ња у Ју го сла ви ји у пр вим по сле рат ним го ди на ма. Са мо процесa 
за ко је је оп ту жни ма те ри јал до ста вља ла Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на би ло 
је ви ше од 20. – До ку мен ти из исто ри је Ју го сла ви је, 63–64.
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ИЗ БО РИ ЗА УСТА ВО ТВОР НУ СКУП ШТИ НУ 
11. НО ВЕМ БРА 1945.

По сле из бор них за ко на до не тих у ат мос фе ри стра ха и ма сов них ма ни-
фе ста ци ја из бо ри су, кра јем ав гу ста, рас пи са ни за 11. но вем бар 1945. Би рач ко 
пра во има ли су сви пу но лет ни гра ђа ни са на вр ше них 18 го ди на, а пр ви пут су 
га до би ле и же не. Пра во да гла са ју има ли су и бор ци ко ји ни су на вр ши ли 18 го-
ди на, али су се ис та кли у НОБ-у. Би рач ко пра во је за ко ном би ло од у зе то свим 
пред рат ним ми ни стри ма, чла но ви ма број них ор га ни за ци ја ко је су тре ти ра не као 
са рад ни ци оку па то ра или уче сни ци у вла сти Кра ље ви не Ју го сла ви је. У по чет ку 
кам па ње би ло је ма сов ног бри са ња из би рач ких спи ско ва, ко је је пред из бо ре 
знат но ума ње но ин тер вен ци јом Е. Кар де ља, по сле об ја вљи ва ња са оп ште ња удру-
же них опо зи ци о них гру па да не ће уче ство ва ти у из бо ри ма због не по сто ја ња ни 
ми ни мал них усло ва. Пре ма зва нич ним по да ци ма нај ма ње бри са них би ра ча би ло 
је у Ма ке до ни ји – 0,56%, а нај ви ше у Хр ват ској 3,28%. На Ко со ву је број бри са-
них би ра ча из но сио 2,59%, а у оста лом де лу Ср би је 2,13%.47 

На пред лог Ја ше Про да но ви ћа ко му ни сти су уве ли тзв. ку ти ју без ли сте 
(„ћо ра ва“, „цр на ку ти ја“ или „удо ви ца“). Ова ку ти ја је тре ба ло да по ка же де мо-
кра тич ност из бо ра, јер су за њу мо гли гла са ти они ко ји су би ли про тив ли сте На-
род ног фрон та чи ји је но си лац био Ј. Б. Ти то, али ку гли це уба че не у ову ку ти ју 
ни су узи ма не у об зир при ли ком по де ле ман да та. „Сми сао овог пред ло га је у то ме 
да се спре че по ку ша ји јед не не де мо крат ске ма њи не да са кри је сво ју сла бост на 
тај на чин што аги ту је да се ап сти ни ра на из бо ри ма и ко ја по ку ша ва да по зи ва у 
по моћ ино стран ство. Сми сао је, да кле, на шег пред ло га да се ја сни је до ка же где 
је ве ћи на на ро да, за ко га је упра во на род и ка ква је пра ва во ља на ро да“, обра зла-
гао је Кар дељ у ПНС. Ме ђу тим, опо зи ци ја ни је по ста ви ла чу ва ре за ову ку ти ју, 
а бу ду ћи да је ор га ни за ци ја из бо ра би ла у ру ка ма ак ту ел не вла сти, „ку ти ја без 
ли сте“ ни је би ла пра ви ин ди ка тор опо зи ци о ног рас по ло же ња.48

Из бо ри за Уста во твор ну скуп шти ну су ор га ни зо ва ни у ат мос фе ри стра-
ха и при ти са ка, та ко да ни су пред ста вља ли истин ску во љу ју го сло вен ских на-
ро да. Грол је ре као бри тан ском ам ба са до ру у Бе о гра ду „да из бо ри не мо гу би ти 
де мо крат ски за то што је из би рач ких спи ско ва из ба че но око 25%, да су ли сте 
фал си фи ко ва не, да ће око 500.000 вој ни ка гла са ти по ди рек ти ви офи ци ра и по-
ли тич ких ко ме са ра, а гла са ће по ви ше пу та“. Са гла со ви ма ми ли ци је (250.000), 
сма трао је „да вла да ју ћа стран ка до би ја ми ли он гла со ва“. Гро ло ва про це на по-
твр ђе на је у ме мо ран ду му Фо рин офи са о по ли тич кој си ту а ци ји у Ју го сла ви ји. 
У ње му се ка же да је „сме шно не до вољ но“ вре ме од 10 да на да то стран ка ма 

47 Бор ба, 10. но вем бар 1945. Број из бри са них из би рач ких спи ско ва у по чет ку кам па ње био 
је ве ли ки, у не ким ме сти ма у Хр ват ској чак 40%. По сле са оп ште ња опо зи ци је да не ће 
уче ство ва ти на из бо ри ма и ин тер вен ци је Кар де ља из но сио је 2,3% свих би ра ча. Пре ма 
по да ци ма Са ве зне из бор не ко ми си је од пр во бит них 253.108 ли ца бри са них из би рач ких 
спи ско ва по сле ре ша ва ња жал би оста ло је 194.158 или 2,3%. – М. Па вло вић, За Ти та 
или за Кра ља-Из бо ри за Уста во твор ну скуп шти ну 11. но вем бра 1945, Бе о град, 2007.

48 PRO, FO-371, 48876, Р 21594/130/92. „Пре ли ми нар ни ко мен тар ју го сло вен ских из бо ра 
од 11. но вем бра 1945“, састављенo у Оде ље њу за ис тра жи ва ња ФО 20. де цем бра 1945. 
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из ван На род ног фрон та да при пре ме кан ди дат ску ли сту за из бо ре, опо зи ци о не 
гру пе не ма ју мо гућ но сти да јав но из не су сво ја гле ди шта, у штам пи и на ра ди ју 
кри ти ча ри ре жи ма се оп ту жу ју тер ми ни ма ре зер ви са ним за рат не зло чин це и 
из дај ни ке, На род ни фронт и ре жим сна жно под у пи ре тај на по ли ци ја ОЗН-а, у 
за тво ри ма се др жи ве ли ки број по ли тич ких за тво ре ни ка, док је де се ти не хи ља да 
при пад ни ка ору жа них сна га Кра ље ви не од би ло да се вра ти у зе мљу „оправ да но 
стра ху ју ћи од кон се квен ци“. На осно ву ових чи ње ни ца оце ње но је да „Уста во-
твор на скуп шти на не ће би ти истин ски ре пре зент во ље ју го сло вен ских на ро да“, 
а да бри тан ској по ли ти ци на рас по ла га њу сто је две мо гућ но сти – пр ва, по ку шај 
за у ста вља ња или про ме не то ка до га ђа ја; дру га, не го до ва ње и огра ђи ва ње од сме-
ра ко јим се до га ђа ји раз ви ја ју.49 

У та квој ат мос фе ри три јумф На род ног фрон та на из бо ри ма био је пот пун. 
Од 8.383.455 упи са них би ра ча у це лој зе мљи на из бо ре је иза шло 7.432.469 или 
88,66% а 11,34% је ап сти ни ра ло. За Са ве зну скуп шти ну Уста во твор не скуп шти-
не у Ср би ји је гла са ло 77,16% од укуп ног бро ја упи са них, Вој во ди ни 92,20%, на 
Ко сме ту 97,68%, Хр ват ској 91,77% итд. За „ку ти ју без ли сте“ у цен трал ном де-
лу Ср би је гла са ло је 11,41%, Вој во ди ни 14,60%, Ко со ву 4,64%, Хр ват ској 8,48% 
итд. За Са ве зну скуп шти ну са ли сте чи ји је но си лац био мар шал Ти то иза бра но 
је 348 по сла ни ка – из Ср би је 141, Хр ват ске 86, Сло ве ни је 29, Ма ке до ни је 24, 
БиХ 58 и Цр не Го ре 10.

За Скуп шти ну на ро да за ли сту НФ чи ји је но си лац за Ср би ју био Си ни ша 
Стан ко вић, а но си лац тзв. при по је не ли сте Ја ша Про да но вић, у Ср би ји је гла са ло 
87,31%, а за ку ти ју без ли сте 12,69%. У Вој во ди ни је чак 19,35% гла са ло за ку ти-
ју без ли сте, што је при пи си ва но сна жном ути ца ју ре ак ци је про тив ко му ни зма у 
Ма ђар ској и Ру му ни ји, на њи хо ве су на род ни ке ко ји су жи ве ли у Вој во ди ни. За 
овај скуп штин ски дом сва ка фе де рал на је ди ни ца да ва ла је по 25 по сла ни ка, Вој-
во ди на 15, а Ко смет 10. Од 524 по сла ни ка оба до ма 404 су би ли чла но ви КПЈ, 
до бар део тзв. при кри ве ни чла но ви пар ти је и ма ли део опо зи ци о но на стро је них. 
По бе дом На род ног фрон та обез бе ђе но је фор мал но ме ђу на род но при зна ње но ве 
вла сти у Ју го сла ви ји, јер је ти ме ис пу ње на још јед на пре по ру ка са ве знич ких си-
ла са Јал те и спо ра зум Ти то-Шу ба шић. На уну тра шњем пла ну власт је фор ма ли-
зо ва на, а про грам НФ по стао је је ди ни зва нич ни про грам но ве др жа ве, иза ко га 
је ста ја ла КП Ју го сла ви је. На род ни фронт Ср би је оце нио је успе шним из бо ре 
за Уста во твор ну скуп шти ну, прем да су по је ди ни пар тиј ски ру ко во ди о ци сма тра-
ли да је „Ср би ја би ла јед на од фе де рал них је ди ни ца ко ја је нај сла би је про шла 
на из бо ри ма“. Бри тан ски ам ба са дор је при пи си вао опо зи ци о но др жа ње де ла се-
ља штва у Ср би ји „ути ца ју бо га тих се ља ка ко ји се ду бо ко пла ше ко му ни зма“ и 
ши ре њу ути ца ја М. Гро ла.50

49 PRO, FO-371, 48871, Р 16669/130/92; Ме мо ран дум о си ту а ци ји у Ју го сла ви ји, сеп тем бар 
1945.

50 PRO, FO-371, 59424, Р 495/65/92. Сти вен сон – Бе ви ну, 12. де цем бар 1945. Сти вен сон је 
сма трао да ре зул та ти из бо ра ни су би ли пот пу но по во љи ре жи ма и да по сто је до ка зи о 
њи хо вом фал си фи ко ва њу. Из бор ни ре зул та ти су, по ње го вој оце ни, по ка за ли да је нај ја-
ча опо зи ци ја ре жи му би ла код ср би јан ског се ља штва и Ри мо ка то лич ке цр кве.



205Срби у Југославији 1945–1974

На пр вој сед ни ци Уста во твор не скуп шти не, а на пред лог срп ских по сла-
ни ка (Си ни ше Стан ко ви ћа у Скуп шти ни на ро да и Бла го ја Не шко ви ћа у Са ве зној 
скуп шти ни), ко му ни сти су пре то чи ли из бор ну по бе ду у Де кла ра ци ју о про гла-
ше њу Ре пу бли ке, ко ја је јед но гла сно усво је на по је ди нач ним пот пи си ва њем на 
дво го ди шњи цу Дру гог за се да ња АВ НОЈ-а 29. но вем бра 1945. Ти ме је мо нар хи ја 
зва нич но уки ну та, ма да је ра ни је би ла су спен до ва на, а Ју го сла ви ја је по ста ла ре-
пу бли ка. За пр вог пред сед ни ка др жа ве убр зо је иза бран Ј. Б. Ти то.51

НА ЦИ О НАЛ НА ПО ЛИ ТИ КА КПЈ

На ци о нал на по ли ти ка ју го сло вен ских ко му ни ста би ла је у функ ци ји 
оства ре ња ре во лу ци о нар них ци ље ва и осва ја ња вла сти. Пре ма тим ци ље ви ма 
уоб ли ча ва на је за ви сно од соп стве не про це не или про це не си ту а ци је ко ју је да ва-
ла Ко мин тер на. У пе ри о ду 1925–1935. КПЈ је во ди ла „раз би јач ко-се це си о ни стич-
ку“ по ли ти ку пре ма соп стве ној др жа ви, сма тра ју ћи да је Ју го сла ви ја вер сај ска 
тво ре ви на и ба сти он ан ти со вје ти зма, за ла жу ћи се за ства ра ње не за ви сних др жа-
ва – Хр ват ске, Сло ве ни је, Ма ке до ни је, али и „осло ба ђа ње“ и пре да ва ње Ко со ва 
и Ме то хи је Ал ба ни ји а се вер не Бач ке Ма ђар ској. По ли ти ком, про па ган дом и 
ак ци ја ма (те ро ри стич ким на па ди ма на по ли ти ча ре и са рад њом са екс трем ним 
те ро ри стич ким гру па ма са Ко со ва, из Хр ват ске и Ма ке до ни је) КПЈ је раз ви ја ла 
мр жњу пре ма „ве ли ко срп ској бур жо а зи ји као угње тач кој“. У ре зо лу ци ји Пе тог 
кон гре са одр жа ног у Дре зде ну ок то бра 1928. сто ји да КПЈ у Ср би ји тре ба да се 
бо ри про тив на ци о нал ног угње та ва ња, јер је у Ср би ји „ба за хе ге мо ни стич ког 
ре жи ма, при зна ва ју ћи отво ре но пра во на ору жа ни уста нак про тив на ци о нал ног 
угње та ва ња“.52

На пу шта њем по ли ти ке раз би ја ња зе мље 1935. ни је иш че зла свест о срп-
ској пре вла сти ко ју је тре ба ло уни шти ти и све дру ге на ро де осло бо ди ти од ве ли-
ко срп ске хе ге мо ни је. Ак ци о на па ро ла о ве ли ко срп ској хе ге мо ни ји и ње ном раз-
би ја њу ни је на пу ште на у чи та вом пе ри о ду вла да ви не КПЈ, од но сно до рас па да 
Ју го сла ви је.53 Кон ти ну и тет пред рат не на ци о нал не по ли ти ке одр жан је и то ком 
Дру гог свет ског ра та, са мо што је она за ма гље на ју го сло вен ством и ан ти фа ши-
змом. Пред рат не иде је, као цр ве на нит, ви дљи ве су у по чет ку и у то ку ра та. Нај-
до след ни је се по што ва ла Ста љи но ва мак си ма про тив сва ке спон та но сти ма са 
при ди за њу устан ка, а је ди но се при зна ва ла ору жа на ак ци ја ко ју је во ди ла КПЈ 
као „ор га ни зо ва на сна га“. Уста нак у Ју го сла ви ји од ви јао се у по чет ку та ко да се 
сва ки на род ди зао одво је но, сва ки је ства рао сво је пар ти зан ске од ре де и шта бо ве 

51 Бор ба, 30. сеп тем бар 1945.
52 Б. Гли го ри је вић, По ли тич ки жи вот на про сто ру ре пу бли ке Срп ске Кра ји не 1918–1941, 

„Срп ска Кра ји на“, Бе о град 1994, 318–319.
53 На V. зе маљ ској кон фе рен ци ји, одр жа ној под ру ко вод ством Ј. Б. Ти та 1940., усво је не су 

те зе о на ци о нал ном пи та њу у Ју го сла ви ји, у ко ји ма је при хва ћен став да ко му ни сти „од луч-
но сто је“ на прин ци пу пра ва са мо о дре ђе ња на ци је до от це пље ња, фор ми ра ња не за ви сних 
на ци о нал них др жа ва, или при кљу че ња дру гим др жа ва ма, као и да не ће ни ка да „спре ча-
ва ти от це пље ње јед не на ци је ако она то зах те ва“. Та квом по ли ти ком КПЈ је су штин ски 
отво ри ла срп ско на ци о нал но пи та ње, али је пот пу но иг но ри са ла ње го во ре ша ва ње.
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и за мет ке вла сти; ти ме се хте ло по ка за ти да се ства ра ју осно ве за „осло бо ђе ње 
угње те них на ро да“. Тек ка да су ство ре ни по себ ни др жав ни ор га ни на ци о нал них 
др жа ва, у окви ри ма „исто риј ских по кра ји на“, тзв. ан ти фа ши стич ка ве ћа, при сту-
пи ло се за се да њу АВ НОЈ-а, ко ји је кон ци пи рао фе де ра тив ну Ју го сла ви ју.

ПАР ТИ ЗАН СКА ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈА 
(АВ НОЈ СКА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА)

Сход но им пе ра ти ву о осло ба ђа њу дру гих на ро да ус по ста вље на је тзв. 
пар ти зан ска фе де ра ци ја то ком ра та на за се да њи ма Ан ти фа ши стич ког ве ћа на-
род ног осло бо ђе ња 1942. у Би ха ћу и 1943. у Јај цу. Те од лу ке ће до би ти ка рак тер 
те ко ви на НОБ-а од ко јих се ни је ни хте ло ни сме ло од сту па ти, а за тим ка рак тер 
устав них прин ци па и де фи ни тив ног ре ше ња на ци о нал ног пи та ња у Ју го сла ви ји. 
У Де кла ра ци ји усво је ној на Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а ка же се да су за 2,5 го ди-
не бор бе „сру ше ни оста ци ве ли ко срп ске хе ге мо ни стич ке по ли ти ке, раз би је ни 
су по ку ша ји уно ше ња мр жње и раз до ра ме ђу на ро де Ју го сла ви је и по ра же ни су 
оста ци ре ак ци о нар ног се па ра ти зма. У за јед нич кој ору жа ној бор би на ро ди Ју го-
сла ви је при зна ва ли су је дан дру гом пу ну рав но прав ност. Они су оси гу ра ли се би 
пра во на са мо о дре ђе ње, укљу чу ју ћи пра во на от це пље ње или ује ди ње ње са дру-
гим на ро ди ма. Из све га то га про ис те кли су усло ви за ства ра ње бу ду ће брат ске, 
де мо крат ске, фе де ра тив не за јед ни це на ро да Ју го сла ви је“.54

У Од лу ци о из град њи Ју го сла ви је на фе де ра тив ном прин ци пу ис так ну то 
је да ју го сло вен ски на ро ди ни су при зна ли ње но ко ма да ње и да су у бор би до ка-
за ли чвр сту во љу да оста ну ује ди ње ни у Ју го сла ви ји. „Да би се оства рио прин-
цип су ве ре но сти на ро да Ју го сла ви је, да би Ју го сла ви ја пред ста вља ла истин ску 
до мо ви ну свих сво јих на ро да и да ни ка да ви ше не би по ста ла до ме ном би ло ко-
је хе ге мо ни стич ке кли ке, Ју го сла ви ја се из гра ђу је на фе де ра тив ном прин ци пу, 
ко ји ће обез бе ди ти пу ну рав но прав ност Ср ба, Хр ва та, Сло ве на ца, Ма ке до на ца 
и Цр но го ра ца од но сно на ро да Ср би је, Хр ват ске, Сло ве ни је, Ма ке до ни је, Цр не 
Го ре и Бо сне и Хер це го ви не. На ци о нал ним ма њи на ма у Ју го сла ви ји обез бе ди ће 
се сва на ци о нал на пра ва.“55

Фе де ра ци ја про кла мо ва на у не ре гу лар ним усло ви ма, без срп ских де ле-
га та на на чин ка ко су би ле пред ста вље не Сло ве ни ја или Хр ват ска, а са мим тим 

54 У Де кла ра ци ји се „с пра вом зах те ва да ор га ни на род не вла сти из ни кли из до та да шње бор-
бе, бу ду у ино стран ству при зна ти и по што ва ни, да се из бе глич кој вла ди у ино стран ству 
због ње ног из дај нич ког ра да про тив на ро да и НОП-а и фор мал но оду зме пра во да го во ри 
у име на ших на ро да“. До не те су и сле де ће од лу ке: Од лу ка о Вр хов ном за ко но дав ном и 
из вр шном пред став нич ком те лу Ју го сла ви је и НКОЈ као при вре ме ним ор га ни ма вр хов-
не на род не вла сти у Ју го сла ви ји за вре ме НОБ-а, Од лу ка о од у зи ма њу пра ва за ко ни те 
вла де ју го сло вен ској вла ди у ино стран ству и о за бра ни по врат ка у зе мљу кра љу Пе тру 
II Ка ра ђор ђе ви ћу због из дај нич ког ра да и по ма га ња свих до ма ћих из дај ни ка и са рад ни ка 
оку па то ра. У овој од лу ци је ре че но да ће пи та ње кра ља и мо нар хи је ре ши ти сам на род 
по сле осло бо ђе ња зе мље. Ин фор ма тив ни при руч ник о Ју го сла ви ји, Бе о град 1948, 20. Б. 
Пе тра но вић, АВ НОЈ – ре во лу ци о нар на сме на вла сти, Бе о град 1976.

55 Исто.
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и без аде кват ног за сту па ња срп ских ин те ре са, за ми шље на је као на ци о нал на 
фе де ра ци ја, по прин ци пу ко ли ко на ци ја то ли ко фе де рал них је ди ни ца, са из у зет-
ком Бо сне и Хер це го ви не. По је ди ни на ро ди до би ли су на ци о нал не др жа ве, док 
је срп ски на род остао у три фе де рал не је ди ни це, (хр ват ски у две, али у ма њем 
бро ју). Ср би ма у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни био је за га ран то ван ста тус 
на ро да нај ви шим ак ти ма зе маљ ских ве ћа ових је ди ни ца и Ср би су чи ни ли кон-
сти ту тив не на ро де ових је ди ни ца.

 На Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а је ди но Ср би ја ни је би ла те ри то ри јал но 
уоб ли че на (то ће ка сни је би ти учи ње но), ни ти су у дру гим фе де рал ним је ди ни ца-
ма фор ми ра не ауто ном не је ди ни це иако су за то по сто ја ли исто вет ни исто риј ски, 
по ли тич ки, на ци о нал ни и дру ги раз ло зи (Дал ма ци ја, ко ја је у од но су на Хр ват ску 
има ла по се бан ста тус и у вре ме Аустро-Угар ске ка да је би ла ад ми ни стра тив но 
и по ли тич ки ди рект но ве за на за цен трал ну вла ду у Бе чу, а не пре ко За гре ба или 
Бу дим пе ште, и у ра ту је има ла по себ но пар тиј ско ру ко вод ство, По кра јин ски ко-
ми тет за Дал ма ци ју; Истра, у ко јој је жи ве ла и ита ли јан ска ма њи на, а ко ја ни је 
би ла у са ста ву Хр ват ске од но сно Ју го сла ви је и сл.).56

„Прин цип на ци о на ли те та“, о ко ме је го во рио Ђи лас као о основ ном прин-
ци пу за ства ра ње ре пу бли ка и по кра ји на, ни је сву да до след но по што ван. До бар 
део Цр но го ра ца осе ћао се Ср би ма. Ср би у Хр ват ској ни су хр ват ски на ци о на ли тет, 
па ипак о њи хо вој те ри то ри јал ној по себ но сти ни је би ло го во ра. Ба ра ња је, као 
исто риј ска област у са ста ву Вој во ди не са ме шо ви тим ста нов ни штвом, из дво је на 
из Вој во ди не и при кљу че на Хр ват ској, без из ја шња ва ња на ро да, ко ји је у ви ше 
на вра та пре ко сво јих де ле га ци ја тра жио да Ба ра ња оста не у са ста ву Вој во ди не. 
Ју го сло вен ска фе де ра ци ја је уоб ли че на пре ма мно гим прин ци пи ма (а не са мо 
пре ма прин ци пу на ци о на ли те та), али је иде о ло шки прин цип био опре де љу ју ћи 
за на ци о нал ну по ли ти ку ју го сло вен ских ко му ни ста.

56 У де ба ти о до но ше њу пр вог уста ва би ло је пред ло га да Дал ма ци ја бу де ауто ном на област 
у окви ру Хр ват ске или по себ на ре пу бли ка у ју го сло вен ској фе де ра ци ји. Про тив ова квих 
пред ло га из ја сни ли су се М. Ђи лас, као за ступ ник ми ни стра за Кон сти ту ан ту Е. Кар де ља, 
ко ји се на ла зио у Па ри зу на ми ров ној кон фе рен ци ји, и Виц ко Кр сту ло вић, по сла ник из 
Дал ма ци је. Пред ло ге да Дал ма ци ја бу де по себ на област или ре пу бли ка Ђи лас је оце нио 
„пре ма да на шњим усло ви ма ре ак ци о нар ним и да не од го ва ра ју прав ним од но си ма. Ми 
не по ста вља мо фе де ра ци ју ни на ка квим дру гим осно ва ма не го на осно ви на ци о на ли те та. 
Мо же ли не ко ка за ти за Дал ма тин це да су не што дру го не го оста ли Хр ва ти? Не сум њи во 
да по себ них раз ли ка има у свим на шим зе мља ма, да се Ужи ча ни на пр. раз ли ку ју од Ни-
шли ја у мно гим ства ри ма, али у по гле ду на ци о на ли те та не сум њи во је да су они Ср би, 
као што су Дал ма тин ци Хр ва ти као и оста ли Хр ва ти. Ако би смо Дал ма ци ји да ли ауто но-
ми ју ми би ци је па ли Хр ват ску на ци ју као цје ли ну, ми би оне мо гу ћа ва ли њен не сме та ни 
раз ви так итд. Ово схва та ње не ма не ког ду бљег ко ри је на у са мој Дал ма ци ји, као што се 
ви ди из при мје да ба. Оно је по сље ди ца ста ре ауто но ма шке по ли ти ке у про шло сти, ко ја 
је по сто ја ла у са мој Дал ма ци ји и о чи јој би смо про гре сив но сти у из ве сним мо мен ти ма 
мо гли ди ску то ва ти, али ко ја ап со лут но не од го ва ра да на шњим усло ви ма“. Слич но је го во-
рио и В. Кр сту ло вић, ис ти чу ћи да су „ти при је дло зи на и шли на осу ду и у са мом на ро ду у 
Дал ма ци ји... Нео спор на је чи ње ни ца да је Дал ма ци ја нај чвр шћа и на ци о нал но нај чи шћа 
(нај чи сти ја) око сни ца Хр ват ске, од но сно да на шње На род не ре пу бли ке Хр ват ске“. – Сте-
но граф ске бе ле шке За се да ња Уста во твор не скуп шти не (29. но вем бар 1945–1. фе бру ар 
1946), без го ди не из да ња); А. Пет ко вић, По ли тич ке бор бе за но ву Ју го сла ви ју, 361.
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Пред рат на иде о ло шка плат фор ма о ре ша ва њу на ци о нал ног пи та ња, осло-
ба ђа њем од ве ли ко срп ског хе ге мо ни зма, до би ла је по твр ду на Дру гом за се да њу 
АВ НОЈ-а и у ка сни јој на ци о нал ној по ли ти ци КПЈ. Од лу ка ма АВ НОЈ-а убр зо је 
дат оре ол не при ко сно ве них те ко ви на НОБ-а. У Ср би ји ни је би ло осно ва но ни 
Зе маљ ско ан ти фа ши стич ко ве ће као нај ви ше за ко но дав но и пред став нич ко те ло 
ко је би рас пра вља ло о овим пи та њи ма, док су сло ве нач ка и хр ват ска де ле га ци ја 
не по сред но по сле Дру гог за се да ња АВ НОЈ-а рас пра вља ле са Ти том о бу ду ћем 
уре ђе њу зе мље. Сло вен ци су тра жи ли сво ју вој ску и ко ман до ва ње на сло ве нач-
ком је зи ку (је ди но сло ве нач ки пар ти за ни ни су во ди ли бор бе из ван окви ра сво је 
фе де рал не је ди ни це).

Пре ма пр вим ак ти ма Пр вог и Дру гог за се да ња АВ НОЈ-а (Би хаћ, 1942, Јај-
це, 1943) бу ду ћа фе де ра ци ја тре ба ло је да пред ста вља „истин ску до мо ви ну свих 
на ро да и да ни ка да ви ше не по ста не до мен би ло ко је хе ге мо ни стич ке кли ке“. Фе-
де ра ци ја је при зна ва ла пра во свим на ро ди ма на са мо о пре де ље ње, укљу чу ју ћи 
от це пље ње и при па ја ње дру гим др жа ва ма. У Де кла ра ци ји о основ ним пра ви ма 
на ци ја и гра ђа на ДФЈ од 11. апри ла 1944. сто ји да је „ДФЈ са ве зна де мо крат ска 
др жа ва, де мо крат ска фе де ра ци ја у ко јој су ује ди ње ни Ср би, Хр ва ти, Сло вен ци, 
Ма ке дон ци и Цр но гор ци и ко ја је са ста вље на од 6 де мо крат ских фе де рал них 
др жа ва: Ср би је, Хр ват ске, Сло ве нач ке, Бо сне и Хер це го ви не, Ма ке до ни је и Цр-
не Го ре. На род у Вој во ди ни и Сан џа ку има ће пу ну сло бо ду да сам од лу чи о од-
но су и по ло жа ју у фе де ра ци ји“. Па да у очи кон ста та ци ја да је са мо за „на род у 
Вој во ди ни и Сан џа ку“ би ло ре зер ви са но пра во да сло бод но од лу чи о од но су и 
по ло жа ју у фе де ра ци ји (Ко со во се ни у овом ак ту не спо ми ње). У Де кла ра ци ји 
је још ста ја ло да је „ис кљу че на сва ка мо гућ ност пре вла сти или при ви ле ги ја или 
ма јо ри за ци је јед ног на ро да на ра чун дру го га, или јед не фе де рал не др жа ве на ра-
чун дру ге“, као и то „да „сва ки на род има пра ва да ис ту пи из фе де ра ци је ако се 
не сла же са об ли ком вла да ви не“. Прин цип пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње и 
от це пље ње, укљу чу ју ћи и пра во ује ди ње ња са дру гим на ро ди ма, би ће са др жан 
у пр вом по сле рат ном Уста ву из 1946. го ди не.57 

За чет ни ке и срп ску по ли тич ку еми гра ци ју ова кво пре у ре ђи ва ње Ју го-
сла ви је зна чи ло је це па ње срп ског на ро да и про сто ра, ства ра ње ве ли ке Хр ват ске 
и ње не хе ге мо ни је од стра не три Хр ва та – Ти та, Шу ба ши ћа и Ри ба ра и „де ло 
уста шко-ко му ни стич ке ма њи не“, ко ја је при сво ји ла пра во да ме ња устав ни по-
ре дак Ју го сла ви је, та ко да је оце ње но да АВ НОЈ ни је на род на вла да већ тво ре-
ви на КПЈ.58 

57 АЈ, фонд ЦК СКЈ, АВ НОЈ, 84; Устав ФНРЈ од 31. ја ну а ра 1946, Бе о град 1946. Де кла ра-
ци ју су пот пи са ли Сло вен ски на род но о сво бо дил ни свет, ЗАВ НО Цр не Го ре и Бо ке, Глав-
ни НОО Ср би је, ЗАВ НО Хр ват ске, ЗАВ НО Бо сне и Хер це го ви не, ЗАВ НО Ма ке до ни је, 
Глав ни НОО Вој во ди не и ЗАВ НО Сан џа ка. По је ди ни ауто ри сма тра ју да је узор твор ци-
ма ове Де кла ра ци је би ла Де кла ра ци ји Пр вог кон гре са Со вје та 1922. Су шти на те кон цеп-
ци је је у спо ра зу му на ци ја о ства ра њу за јед нич ке др жа ве. – Б. Пе тра но вић, По ли тич ка 
и еко ном ска осно ва на род не вла сти у Ју го сла ви ји за вре ме об но ве, Бе о град 1963, 257; Д. 
Пе тро вић, Кон сти ту и са ње фе де рал не Ср би је, Бе о град 1988, 59. 

58 В. Ка зи ми ро вић, Ср би ја и Ју го сла ви ја 1914–1945, књ. IV, Кра гу је вац 1995, 1318; Уп. Ми-
лан Ве со вић, Ко ста Ни ко лић, Ује ди ње не срп ске зе мље – рав но гор ски на ци о нал ни про грам, 
Бе о град 1996, 62.
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КОН СТИ ТУ И СА ЊЕ СР БИ ЈЕ КАО СЛО ЖЕ НЕ 
ФЕ ДЕ РАЛ НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ

Ср би ја је кон сти ту и са на као по себ на фе де рал на је ди ни ца но ве фе де рал-
не ју го сло вен ске др жа ве на Ве ли кој ан ти фа ши стич кој на род но о сло бо ди лач кој 
скуп шти ни Ср би је одр жа ној у Бе о гра ду 9–12. но вем бра 1944. у при су ству 883 
де ле га та. Фор мал ну ини ци ја ти ву за одр жа ва ње скуп шти не дао је Глав ни на род-
но о сло бо ди лач ки од бор Ср би је (ГНО ОС), осно ван но вем бра 1941. До сре ди не 
1944. Од бор ни је раз вио по себ ну ак тив ност. На по ме ну том за се да њу ова скуп-
шти на је кон сти ту и са на као „вр хов но за ко но дав но и из вр шно те ло др жав не вла-
сти де мо крат ске Ср би је“. У вре ме за се да ња Ве ли ке ан ти фа ши стич ке скуп шти не 
Ср би ја ни је би ла те ри то ри јал но уоб ли че на ни ти је по ста ла сло же на фе де рал на 
је ди ни ца, јер ни је би ло ре ше но пи та ње ста ту са Вој во ди не, Ко со ва и Сан џа ка. 
Ср би ја се са сто ја ла од 16 окру га, ко ји су би ли по де ље ни на сре зо ве, иако ни 
сре ске ни окру жне скуп шти не ни су би ле иза бра не. Го ди ну да на ка сни је (1945) 
Ср би ја је те ри то ри јал но уоб ли че на, при па ја њем не ко ли ко сре зо ва по де ље ног 
Сан џа ка и укљу чи ва њем Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи је у свој са став, са по себ-
ним ста ту си ма.59

У исто ри о гра фи ји се обич но на во ди да Ср би ја ни је кон сти ту и са на ка да 
и дру ге фе де рал не је ди ни це из сле де ћих раз ло га: КП Ср би је ни је би ла кон сти-
ту и са на иако је о то ме по сто јао за кљу чак По лит би роа ЦК КПЈ још из 1943; на 
Ко со ву је де цем бра 1944. из би ла ма сов на ору жа на по бу на ко ја је угу ше на, а на 
том про сто ру је за ве де на вој на упра ва као и за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу; пи та ње 
Сан џа ка ни је би ло ре ше но. По је ди ни ауто ри ту ма че да се Ср би ја ни је мо гла 
ор га ни зо ва ти као сло же на фе де рал на је ди ни ца све док се не одр жи осни вач ки 
кон грес КП Ср би је, ко ји је тре ба ло да об је ди ни по себ не пар тиј ске ор га ни за ци је 
Ср би је, Вој во ди не и Ко сме та. Ме ђу тим, раз ло зи за не кон сти ту и са ње Ср би је ви-
ше ле же у про бле ми ма ус по ста вља ња но ве вла сти на под руч ји ма ко ја ће ка сни-
је при па сти Ср би ји, не го у чи ње ни ци што ни је био одр жан осни вач ки кон грес 
КП Ср би је. 60

Пи та ње ауто ном них по кра ји на и ауто ном них обла сти још ни је би ло де-
фи ни са но ни ти ко нач но уоб ли че но. Чи ње ни цу да у од лу ка ма Дру гог за се да ња 
АВ НОЈ-а не ма по ме на о ауто ном ним је ди ни ца ма у са ста ву Ср би је, по је ди ни 
исто ри ча ри ту ма че кал ку ла ци ја ма о при па ја њу Ко со ва Ал ба ни ји ко ја би при шла 
ју го сло вен ској фе де ра ци ји. Пи та ње Вој во ди не, по тим ту ма че њи ма, за о би ђе но је 

59 Скуп шти на је до не ла од лу ку о одо бре њу ра да Глав ног НОО Ср би је и одо бри ла рад пред-
став ни ка Ср би је на Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а. До не те су од лу ке о уста но вље њу Су да за 
су ђе ње зло чи на и пре сту па про тив срп ске на ци о нал не ча сти, о ус по ста вља њу Зе маљ ске 
ко ми си је за ис пи ти ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча, о осни ва њу При вред-
не бан ке Ср би је итд. Ве ли ка скуп шти на је пре тво ре на у Ан ти фа ши стич ку скуп шти ну 
на род ног осло бо ђе ња (АСНОС) од 261 пред став ни ка, ко ја је иза бра ла Пред сед ни штво 
од 40 чла но ва (пред сед ник је био др Си ни ша Стан ко вић). – За се да ње Ве ли ке ан ти фа ши-
стич ке на род но о сло бо ди лач ке скуп шти не Ср би је 9–12. но вем бар 1944. (Сте но граф ске 
бе ле шке), Бе о град 1945, 196–212. 

60 Б. Пе тра но вић, Ср би ја у Дру гом свет ском ра ту 1939–1945, 691.
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због пре тен зи ја хр ват ских ко му ни ста на зна тан део Вој во ди не (Срем, укљу чу ју-
ћи и Зе мун), као и због стра ха да се не по ре ме ти ма сов ни је при сту па ње Хр ва та 
НОП-у.61 Чи ње ни цу да су са мо у Ср би ји ство ре не ауто ном не је ди ни це део на уч-
ни ка ту ма чи као дра стич ну тен ден ци ју сла бље ња Ср би је по прин ци пу „Сла ба 
Ср би ја – ја ка Ју го сла ви ја“, на во де ћи да је ти ме Ср би ја до ве де на у не рав но прав ни 
по ло жај у од но су на дру ге ре пу бли ке, а срп ски на род оне мо гу ћен да Ср би ју кон-
сти ту и ше као је дин стве ну ре пу бли ку и ти ме оства ри еле мен тар на на ци о нал на 
пра ва и ин те ре се ко је су оства ри ли дру ги ју го сло вен ски на ро ди.62

Ко на чан об лик Ср би ја је до би ла сре ди ном 1945. ка да су Ан ти фа ши стич-
ка скуп шти на на род ног осло бо ђе ња Ср би је и АВ НОЈ при хва ти ли од лу ке Глав ног 
НОО Вој во ди не о при кљу че њу ове обла сти Ср би ји ју ла 1945, као и при хва та њем 
Ре зо лу ци је Об ла сне на род не скуп шти не Ко со ва и Ме то хи је о при кљу че њу Ср би-
ји из ју ла 1945. Вој во ди на ће по ста ти ауто ном на по кра ји на, а Ко со во ће до би ти 
ни жи сте пен ауто но ми је (об ла сну ауто но ми ју ко ја, за раз ли ку од Вој во ди не, ни је 
има ла Вр хов ни суд и не ке дру ге ор га не). Упо ре до са кон сти ту и са њем Ср би је као 
сло же не је ди ни це у бу ду ћој ју го сло вен ској фе де ра ци ји те као је про цес ор га ни зо-
ва ња пар тиј ске и др жав не струк ту ре у Ср би ји. Осни вач ки кон грес КП за Ср би ју 
сре ди ном 1945. тре ба ло је да пред ста вља аван гар ду и но си о ца но ве по ли ти ке у 
Ср би ји, а ан ти фа ши стич ка скуп шти на фор мал но по кри ће за пар тиј ске од лу ке у 
кон сти ту и са њу Ср би је.

ПИ ТА ЊЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Под руч је Вој во ди не је још од по чет ка ра та у ак ти ма КПЈ, од но сно По кра-
јин ског ко ми те та (ПК) ко ји је ру ко во дио пар ти зан ским ак ци ја ма, тре ти ра но као 
по себ но под руч је из ван Ср би је, чи ји ће на ро ди, под вођ ством КП, мо ћи „са ми 
али за јед нич ки да од лу чу ју о то ме хо ће ли и са ко јим дру гим на ро ди ма да жи ве у 
брат ској за јед ни ци“.63 Вој во ди на је у кон цеп ци ји КПЈ об у хва та ла ју го сло вен ски 
део Ба на та, Бач ку, Ба ра њу и Срем. Про гла си пар тиј ских ор га на и ор га на пар ти-
зан ске вла сти (Глав ни НОО Вој во ди не) још то ком ра та по зи ва ли су ро до љу бе и 
ан ти фа ши сте Вој во ди не у бор бу за но ву де мо крат ску фе де ра тив ну Ју го сла ви ју 
у „ко јој ће на ша Вој во ди на до би ти сво ју ауто но ми ју“.64 До обра зо ва ња Ве ли ке 
ан ти фа ши стич ке скуп шти не Ср би је у про гла си ма се обич но ис ти ца ла „ауто но-

61 Исто, 546–551.
62 С. Ву че тић сма тра „да све што је ура ђе но са ауто ном ним по кра ји на ма, ура ђе но је на 

осно ву те зе „Сла ба Ср би ја – ја ка Ју го сла ви ја“. Сло бо дан Ву че тић, Че твр та Ју го сла ви ја 
– ка ква?, НИН, 11. март 1990. Те зу „Сла ба Ср би ја – ја ка Ју го сла ви ја“, М. Јо ви чић ту ма чи 
на вод ним стра хом од ја ке Ср би је у др жав но-пар тиј ским вр хо ви ма Ју го сла ви је. „Ја сам 
и та да ми слио и го во рио да ова де ви за не од го ва ра ствар но сти. Јер, ако се чи ни ло све да 
Ср би ја бу де сла ба, ти ме се ни ка ко ни је же ле ло да Ју го сла ви ја бу де ја ка. С об зи ром да 
Ју го сла ви ја ни та да ни је би ла на ср цу не-Ср ба, ствар но сти би да ле ко ви ше од го ва ра ла 
де ви за Сла ба Ср би ја – сла ба Ју го сла ви ја“.– Твор ци и ту ма чи, (при ре ђи вач Ми лош Кне-
же вић), Бе о град 1994, 239.

63 АЈ, ЦК СКЈ -Ср би ја, II/495, Про глас По кра јин ског ко ми те та Вој во ди не, јун 1941.
64 Глав ни НОО Вој во ди не 1943–1945, (из бор и об ја шње ња Је ле на По пов), Но ви Сад 1977, 

100–103.
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ми ја Вој во ди не у фе де ра тив ној де мо крат ској Ју го сла ви ји“ и ни је би ло го во ра о 
укљу чи ва њу ове по кра ји не у окви ре јед не фе де рал не је ди ни це.65 Ме ђу тим, па-
жљи вом ана ли зом до ку ме на та и из ја ва мо гу се уочи ти „из ве сне бла ге гра ви та-
ци о не те жње ове по кра ји не пре ма су сед ној Ср би ји“. О то ме је пи сао и Жар ко 
Зре ња нин, је дан од во де ћих вој во ђан ских ко му ни ста, а и рас по ло же ње срп ског 
на ро да ко ји је чи нио око сни цу пар ти зан ских је ди ни ца би ло је ве за но за Ср би ју. 
Ти то је у јед ном члан ку, не спо ре ћи ауто но ми ју, апо стро фи рао Вој во ди ну, оста-
вља ју ћи ре ша ва ње ње ног ста ту са за по сле рат но до ба.66 

На ред бом вр хов ног ко ман дан та НОВ и ПОЈ 17. ок то бра 1944. уве де на 
је вој на упра ва у тек осло бо ђе ним под руч ји ма Ба на та, Бач ке и Ба ра ње (БББ) ра-
ди „хит не нор ма ли за ци је при ли ка, ства ра ња усло ва за ре дов но функ ци о ни са ње 
на род не де мо крат ске др жав не вла сти... и мо би ли са ња свих при вред них сна га у 
ци љу успе шног окон ча ња ра та“. Ствар ни раз лог за уво ђе ње вој не упра ве био је 
у по сто ја њу ма њин ских гру па, по себ но не мач ке и ма ђар ске, ко је су ве ћим де лом 
уче ство ва ле у ра ту на стра ни оку па то ра ових про сто ра (то по твр ђу је и На ред ба 
бр. 2 ко ман дан та Вој не обла сти НОВЈ за Ба нат од 18. ок то бра 1944). По што на-
по ри вој них и ор га на вла сти на и ла зе на от пор код де ла ста нов ни штва, пре све га 
не мач ког, ко ји ис по ља ва „гер ман ску охо лост“, овом на ред бом се за во ди ван ре дан 
по лу вој ни ре жим. Нем ци ма је би ла огра ни че на сло бо да кре та ња, а пред ви ђе не 
су стро ге ка зне „швап ским при пад ни ци ма“ укљу чу ју ћи и стре ља ње, као и ка зне 
за дру ге не при ја те ље и „фа ши стич ке еле мен те“. Од лу ком АВ НОЈ-а од 21. но вем-
бра 1944. при пад ни ци ма не мач ке на род но сти од у зе та су „др жа вљан ска пра ва“ 
због ма сов не по др шке на ци о нал-со ци ја ли стич кој Не мач кој, а нај ве ћи део њих 
де пор то ван је у Не мач ку. Вој на упра ва уки ну та је 15. фе бру а ра 1945.67

На Ве ли кој ан ти фа ши стич кој скуп шти ни Ср би је но вем бра 1944. Јо ван 
Ве се ли нов је у име вој во ђан ске де ле га ци је из ја вио да се на род у Вој во ди ни на 
мно гим ску по ви ма из ја снио за ауто но ми ју у окви ру јед не фе де рал не је ди ни це. 
„Али наш сло вен ски на род, на ро чи то Ср би у Вој во ди ни, ко ји су чвр сто по ве за ни 
са сво јом бра ћом с ове стра не Са ве и Ду на ва, же ле да бу ду у што бо љим од но си-
ма са бра ћом Ср би јан ци ма, са сло бод ном де мо крат ском Ср би јом“’. Алек сан дар 
Ран ко вић је ис та као да „Вој во ди на има из ве сне по себ не исто риј ске и дру ге осо-
бе но сти. Но исто вре ме но мо ра мо на гла си ти да у Вој во ди ни жи ви ве ћи на Ср ба 
и да су они и кр вљу и тра ди ци ја ма по ве за ни са Ср би ма. Пи та ње Вој во ди не ће 
ре ши ти сам на род Вој во ди не и то на та кав на чин да ће исто вре ме но учвр сти ти 
сво ју ве зу са Ср би јом и обез бе ди ти се би она по себ на спе ци фич на пра ва ко ја про-
из и ла зе из по себ ног спе ци фич ног по ло жа ја Вој во ди не“.68 Та кве из ја ве су не дво-
сми сле но го во ри ле да ће Вој во ди на би ти при кљу че на Ср би ји.

65 Д. Пе тро вић, н. д., 67.
66 Ј. Б. Ти то, Зна чај од лу ка АВ НОЈ-а за да љи раз вој на ше бор бе и ства ра ње фе де ра тив не 

др жав не за јед ни це, Но ва Ју го сла ви ја, 1. март 1944.
67 Ј. По пов, На род ни фронт у Вој во ди ни 1944–1953, Но ви Сад 1986, 38–55.
68 Ве ли ка ан ти фа ши стич ка скуп шти на (сте но граф ске бе ле шке), 42, 108. Де цем бра 1944. 

Ј. Ве се ли нов је по но во из ја вио „да по све му из гле да да ве ћи на на шег на ро да у Вој во ди ни 
же ли да бу де у бо љим од но си ма са на шом бра ћом у Ср би ји“. – Ј. По пов, Пи та ње ауто но-
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У то вре ме Вој во ди на још увек ни је би ла те ри то ри јал но оме ђе на. По ред 
по ку ша ја ус по ста вља ња ју го сло вен ске вла сти у Пе чу ју (град у Ма ђар ској) где 
је до пр ла јед на ди ви зи ја НОВЈ, и при је ма код Ти та де ле га ци је Бу ње ва ца из Бај-
ског тро у гла, ко ја је тра жи ла при па ја ње овог под руч ја Ју го сла ви ји, али ко јој је 
он са мо га ран то вао кул тур ну ауто но ми ју у окви ру Ма ђар ске, нај и зра зи ти ји про-
блем био је ве зан за Ба ра њу. Об ла сни ко ми тет за Бач ку и Ба ра њу функ ци о ни сао 
је по чет ком 1945, а би ло је и отво ре них на сто ја ња да Ба ра ња оста не у са ста ву 
Вој во ди не. На кон фе рен ци ји „ба рањ ских оп та на та и Ба ра ња ца“ одр жа ној 16. ја-
ну а ра 1945. у Бе о гра ду тра же но је да Ба ра ња оста не у са ста ву Вој во ди не, јер се 
„по јам Вој во ди не одо ма ћио у Ба ра њи“. У ме мо ран ду му о пи та њу Ба ра ње, са чи-
ње ном 25. ја ну а ра 1945, на ба зи исто риј ских чи ње ни ца до ка зи ва ло се да Ба ра ња 
тре ба да де ли суд би ну Вој во ди не чи јој це ли ни при па да.69 Апри ла 1945. ГНОО 
Вој во ди не оста вио је отво ре ним пи та ње Ба ра ње „док та мо шњи на ро ди са ми не 
ре ше о сво јој при пад но сти“. Ме ђу тим, ве ћи на чла но ва ГНОВ-а сма тра ла је да 
ће Ба ра ња би ти у са ста ву фе де рал не Хр ват ске. То се и об и сти ни ло 16. ма ја 1945, 
ка да је Од лу ком Пред сед ни штва ГНО ОВ Ба ра ња из у зе та из са ста ва Вој во ди не 
и при по је на Хр ват ској.70

Апри ла 1945. на сед мој пар тиј ској кон фе рен ци ји до не та је Ре зо лу ци ја у 
ко јој се ка же да се кон фе рен ци ја јед но гла сно из ја сни ла за укљу че ње ауто ном не 
Вој во ди не у фе де рал ну Ср би ју. „А то зна чи да ће од са да и на ша пар тиј ска ор га-
ни за ци ја би ти у скло пу КП Ср би је“. Дру гог да на ра да кон фе рен ци је за се дао је 
Глав ни НОО Вој во ди не ко ји је за кљу чио да „на ци о нал ни, ге о граф ски и по ли тич-
ки мо мен ти ука зу ју на при ро дан пут ула ска Вој во ди не као ауто ном не по кра ји не 
у са став фе де рал не Ср би је“. На сед ни ци АСНОС-а у Бе о гра ду 7. апри ла 1945. 
де ле га ци ја ГНО ОВ је овла шће но да ла из ја ву да на ро ди Вој во ди не же ле да бу ду у 
са ста ву Ср би је. АСНОС је по во дом ово га до не ла ре зо лу ци ју (ко ја је об у хва та ла 
од лу ке ор га на са Ко со ва и Ме то хи је и Сан џа ка) ко јом „то пло по здра вља јед но ду-
шну од лу ку ГНОО Вој во ди не да Вој во ди на, као ауто ном на по кра ји на, тре ба да 
бу де са став ни део фе де рал не је ди ни це Ср би је и да ће би ти са зва на по кра јин ска 
на род на скуп шти на Вој во ди не ко ја ће о то ме до не ти и фор мал ну ме ро дав ну од-
лу ку и иза бра ти по сла ни ке Вој во ди не за На род ну скуп шти ну Ср би је и до пу ни ти 
број сво јих по сла ни ка у АВ НОЈ. Скуп шти на при зна је по тре бу да Вој во ди на у 
окви ру де мо крат ске Ср би је има свој по ло жај јед не ауто ном не по кра ји не. Скуп-
шти на у пот пу но сти сто ји на ста но ви шту ГНОО у по гле ду рав но прав но сти Ср ба, 
Хр ва та, Сло ва ка и Ру си на, као и на ста но ви шту при зна ња пра ва на ци о нал ним 
ма њи на ма. Ма ђар ско ста нов ни штво ужи ва ће као ста ро се де лач ко ста нов ни штво 
сва гра ђан ска пра ва, а би ће ка жње ни са мо зло чин ци и слу ге Хор ти је вог оку па тор-
ског ре жи ма. Скуп шти на исто та ко одо бра ва став ГНО ОВ у од но су на не мач ко 

ми је у до ку мен ти ма ПК КПЈ и Глав ног НОО Вој во ди не 1941–1945, Збор ник „Осни вач ки 
кон грес КП Ср би је“, Бе о град 1988, 166–167.

69 Ар хив Ср би је (АС), фонд Скуп шти не СР Ср би је, не сре ђе на гра ђа. Ци ти ра но пре ма Д. 
Пе тро вић, н. д., 112.

70 Глав ни НОО Вој во ди не, 295; Уп. Б. Пе тра но вић, По ли тич ке и прав не при ли ке за вре ме 
при вре ме не вла де ДФЈ, Бе о град 1964, 115–116.
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ста нов ни штво ко је је у сво јој це ли ни би ло у слу жби не мач ког фа ши зма и ко ме 
ви ше не ма ме ста у на шој зе мљи. Али, гра ђан ска пра ва ужи ва ће они Нем ци ко ји 
су се бо ри ли у пар ти зан ским од ре ди ма и Ју го сло вен ској ар ми ји или су на дру ги 
на чин по ма га ли НОБ“.71

Три де се тог ју ла 1945. по че ло је пр во за се да ње Скуп шти не иза сла ни ка на-
ро да Вој во ди не на ко ме су уче ство ва ли чла но ви окру жних од бо ра са те ри то ри је 
по кра ји не, чла но ви ГНОО и пред став ни ци Тре ће ју го сло вен ске ар ми је ста ци о ни-
ра не на том про сто ру. Сле де ћег да на кон сти ту и са на је Скуп шти на од 150 чла но ва 
(75 Ср ба, 24 Хр ва та, 33 Ма ђа ра, 10 Сло ва ка и 8 оста лих), ко ја је упу ти ла пи смо 
АВ НОЈ-у у ко ме иза сла ни ци „мо ле АВ НОЈ да иза ђе у су срет же ља ма на ро да Вој-
во ди не и да до не се од лу ку о при кљу че њу Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не фе де-
рал ној Ср би ји“. АВ НОЈ је у ав гу сту јед но гла сно при хва тио мол бу о при кљу че њу 
Вој во ди не Ср би ји. Пред сед ни штво На род не скуп шти не Ср би је је на сед ни ци 28. 
ав гу ста 1945. по твр ди ло при кљу че ње ауто ном не Вој во ди не фе де рал ној Ср би ји, 
а тек 26. ју ла 1946. На род на скуп шти на Ср би је је кон ста то ва ла чи но ве „укла па-
ња Вој во ди не и Ко сов ско-ме то хиј ске обла сти у оквир Ср би је“.72

ПИ ТА ЊЕ „САН ЏА КА“

Ова област из ме ђу Цр не Го ре и Ср би је ко ја се на зи ва ла Ста ром Ра шком, 
или јед но став но Ра шком, за др жа ла је тур ско име Сан џак ко је је озна ча ва ло управ-
ну област ка квих је у Тур ској им пе ри ји, и на под руч ју Ју го сла ви је, би ло мно го. 
Ова област је пре по зна тљи ва под тим име ном, прем да не ма исто риј ских, ет нич-
ких или дру гих раз ло га за то (нпр. фик си ра не гра ни це, ко је су, ина че, ме ња не 
то ком тур ске вла да ви не) и у ра ду ће би ти ко ри шћен овај на зив. 

Сан џак је у ра ту био по де љен из ме ђу Ита ли ја на и Не ма ца. У је сен 1941. 
КПЈ је осно ва ла са мо стал ну пар тиј ску ор га ни за ци ју за Сан џак (Об ла сни ко ми тет 
КПЈ за Сан џак) под ди рект ном ор га ни за ци о ном над ле жно шћу ЦК КПЈ. Сход но 
то ме пар ти зан ска вој ска на том под руч ју би ла је под ко ман дом Глав ног шта ба 
пар ти зан ских од ре да за Сан џак. Сан џак је уоб ли чен као је дин стве на по ли тич ка, 
вој на и еко ном ска област ства ра њем Зе маљ ског ан ти фа ши стич ког ве ћа на род ног 
осло бо ђе ња Сан џа ка (ЗАВ НОС) у Пље вљи ма, уочи Дру гог за се да ња АВ НОЈ-а, 
као нај ви шег за ко но дав ног, из вр шног и по ли тич ког те ла на ро да Сан џа ка (то ком 
1944. у до ку мен ти ма се по ми ње и као зе маљ ско и као ан ти фа ши стич ко ве ће на-
род ног осло бо ђе ња Сан џа ка АВ НО ОС). Овим је на род Сан џа ка тре ба ло да ста-
не „уз бок оста лим на ро ди ма Ју го сла ви је“. ЗАВ НОС је по стао нај ве ћа ци вил на 
власт у Сан џа ку, али ни је био за ко но дав ни ор ган као оста ла ан ти фа ши стич ка 
ве ћа. Ње гов из вр шни од бор на зи вао се рат ном вла дом. Ти ме су ство ре не исто-
вет не прет по став ке за ауто но ми ју ове обла сти, или њен по се бан фе де рал ни ста-
тус, ка кав су до би ле дру ге обла сти у Ју го сла ви ји. Иако је та иде ја би ла жи ва у 

71 За се да ња АСНОС-а (Сте но граф ске бе ле шке), 20; Уп. Ј. По пов, Пи та ње ауто но ми је у 
до ку мен ти ма ПК КПЈ и Глав ног НОО Вој во ди не, 167–169.

72 Слу жбе ни лист Вој во ди не, 1. сеп тем бар 1945; Глав ни НОО Вој во ди не, 562, 574–575; За-
се да ња АСНОС-а (сте но граф ске бе ле шке), 172.
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рат ном пе ри о ду, по себ но код ру ко вод ста ва НОП-а, она ни ка да ни је ја сно ис ка за-
на и опе ра ци о на ли зо ва на. По је ди ни ауто ри сма тра ју да иде ја о ауто но ми ји или 
по себ ном фе де рал ном ста ту су Сан џа ка ни је опе ра ци о на ли зо ва на за то што је та-
кав ста тус до би ла Бо сна и Хер це го ви на, а да би ауто ном но ре ше ње за Сан џак 
би ло „из ли шно и не ра ци о нал но дро бље ње срп ске и цр но гор ске це ли не, као и 
Ју го сла ви је уоп ште“, на три ауто ном не обла сти.73 Сан џак је до фе бру а ра 1945. 
ипак функ ци о ни сао као за себ на област, са пар ти зан ским вој ним и ци вил ним 
ор га ни ма вла сти. Ру ко вод ство Об ла сног ко ми те та КПЈ из ве сти ло је ЦК КПЈ да 
пре ма „рас по ло же њу ко је се са да ис по ља ва код Му сли ма на, они би би ли ве о ма 
по го ђе ни ако би Сан џак био по це пан, а они по дво је ни. О то ме се за и ста мо ра во-
ди ти ра чу на, по го то ву ако се има у ви ду њи хов са да шњи став и до бро др жа ње. 
Чак ни Ср би не би ра до при ми ли це па ње Сан џа ка“.74

Пред сед ни штво АВ НОЈ-а је 21. фе бру а ра 1945, по сле рас пра ве у ко јој 
је би ло раз ли чи тих пред ло га,75 упу ти ло ди рек ти ву Из вр шном од бо ру АВ НОС-а 
у ко јој сто ји да је НКОЈ де таљ но про у чио ово пи та ње, у пр вом ре ду са аспек та 
це ло ви то сти Сан џа ка, и пре по ру чио Из вр шном од бо ру ове обла сти да до 15. 
мар та 1945. са зо ве за се да ње АВ НОС-а да би се ста тус Сан џа ка у фе де ра тив ној 
Ју го сла ви ји ре гу ли сао на сле де ћи на чин: „Узи ма ју ћи за осно ву гра ни цу из ме ђу 
Ср би је и Цр не Го ре утвр ђе ну по сле Бал кан ског ра та 1912. го ди не, АВ НО Сан џа-
ка до не ће од лу ку да се по вра ти ста ње од 1912. те да се де ло ви Сан џа ка вра те Ср-
би ји од но сно Цр ној Го ри, што зна чи пре ма гра ни ци од 1912. Ср би ји при па да ју 
сре зо ви При бој ски, Зла тар ски, Ми ле шев ски, Сје нич ки, Де жев ски и Шта вич ки, 
а Цр ној Го ри сре зо ви Пље ваљ ски са бив шим Бо ља нич ким, Бје ло пољ ски са бив-
шим Ло зан ским и Бе ран ски са бив шим Ро жај ским... За фор ми ра ње Сан џа ка као 
ауто ном не по кра ји не ко ја би се као та ква при кљу чи ла јед ној фе де рал ној је ди ни-
ци, не го во ре ни ка кви ни по ли тич ки ни еко ном ски раз ло зи. Сан џак је срп ски и 
цр но гор ски па је нај при род ни је да се учи ни по вра так на ста ње од 1912. на гра ни-
ци из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре по сле ра та са Тур ском. Сам Сан џак као ауто ном на 
је ди ни ца био би еко ном ски не спо со бан и пра вље ње та квих ма лих је ди ни ца без 
ика кве на ци о нал не под ло ге за то, би ло би са мо пот пу но из ли шно и не ра ци о нал-
но дро бље ње срп ске и цр но гор ске це ли не као и Ју го сла ви је уоп ште... Што се 
ти че Му сли ма на Сан џа ка, не ма ни ка ква раз ло га да се Сан џак оста ви као ауто-

73 Б. Пе тра но вић, Ср би ја у Дру гом свет ском ра ту 1939–1945, 704.
74 АЈ, фонд ЦК КПЈ, бр. 41 и 50/1945.
75 Мар ко Ву ја чић, пред став ник Цр не Го ре у АВ НОЈ-у, пред ла гао је да се Сан џак при по ји 

Цр ној Го ри, обра зла жу ћи да су Цр на Го ра и Сан џак „вје ко ви ма дје ли ли зло и до бро и за-
јед нич ки се бо ри ли про тив сул та на и ње го вих из ме ћа ра и про тив ће са ра и про тив фа ши-
ста“. Сма трао је да „ни је ни по ли тич ки оправ да но ци је па ти Сан џак, јер то не ће, чи ни ми 
се, ни та мо шњи на род при хва ти ти“. Сре тен Ву ко са вље вић, пред сед ник АВ НО Сан џа ка, 
учи тељ из При је по ља, члан Са мо стал не де мо крат ске стран ке, по сла ник и ми ни стар за 
ко ло ни за ци ју, сма трао је да Сан џак као са мо стал на је ди ни ца ви ше не тре ба да по сто ји, 
али не тре ба жу ри ти са ко нач ним ре ше њем, из ра жа ва ју ћи ми шље ње да „Сан џак не тре ба 
це па ти, јер је то ипак це ли на. То је област, то је по јам са сво јим спе ци фич ним и по ли тич-
ким и при вред ним обе леж ји ма. За то сам ја за ре ше ње да се или цео Сан џак при по ји или 
Ср би ји или Цр ној Го ри“. – За ко но дав ни рад Пред сед ни штва АВ НОЈ-а и Пред сед ни штва 
При вре ме не на род не скуп шти не (сте но граф ске бе ле шке), 54.
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ном на це ли на за то да би Му сли ма ни би ли у јед ној за јед ни ци. Они ће ужи ва ти 
иста пра ва у Цр ној Го ри као и у Ср би ји. За са ме Му сли ма не би ће то ко ри сни је 
и они ће та ко ма ње мо ћи би ти плен ре ак ци о на ра и на зад ња ка ко ји су их то ли ко 
оту ђи ва ли од НОБ-е“ (ми сли се на ма сов но уче шће му сли ма на у кви слин шким 
фор ма ци ја ма ).76

Скуп шти на ЗАВ НО Сан џа ка одр жа на је 29. мар та 1945. Прет ход но је 
26–27. мар та одр жа на кон фе рен ци ја Об ла сног ко ми те та КПЈ за Сан џак на ко јој 
је од лу че но да се ко ми тет уки не и да се у де лу Сан џа ка ко ји ће при па сти Ср би ји 
фор ми ра Окру жни ко ми тет КПЈ за но во па зар ски округ. АСНО Ср би је је на за се-
да њу одр жа ном 7–9. апри ла 1945. у ре зо лу ци ји по здра ви ла ову од лу ку оце нив-
ши је „пра вил ном“. Скуп шти на је из ра зи ла уве ре ње да се и му сли ман ски део 
ста нов ни штва Сан џа ка не ће осе ти ти по це па ним, по што ће „има ти мо гућ но сти 
одр жа ва ња вер ске и кул тур не за јед ни це“. Ста тус Сан џа ка де фи ни тив но је ре гу-
ли сан по себ ном ре зо лу ци јом Тре ћег за се да ња АВ НОЈ-а 7. ав гу ста 1945. 

ПИ ТА ЊЕ КО СО ВА

Област Ко со ва ко ја са Ме то хи јом об у хва та по вр ши ну од 10.887 км2 што 
чи ни 12,3% по вр ши не Ср би је, до 1945. ни је би ла по себ на ад ми ни стра тив на ни 
те ри то ри јал на це ли на (про вин ци ја, област, сан џак, ба но ви на, по кра ји на итд.). 
У ра ту нај ве ћи део ове обла сти ула зио је у са став „Ве ли ке Ал ба ни је“ као „Но ва 
Ал ба ни ја“ под про тек то ра том Ита ли ја на и ка сни је Не ма ца (Бу га ри су др жа ли 
не ко ли ко сре зо ва). На осни вач кој скуп шти ни Дру ге при зрен ске ли ге сеп тем бра 
1943. про гла ше но је ује ди ње ње Ко со ва и Ме то хи је, Де бра, Стру ге, Ул ци ња и Ту-
зи је са Ал ба ни јом и ис так ну то да у са ста ву „Ве ли ке Ал ба ни је“ тре ба да бу ду и 
де ло ви Ср би је до Ни ша и Кру шев ца, Но ви Па зар и се ве ро за пад ни де ло ви Грч-
ке.77 Иде ја о „Ве ли кој Ал ба ни ји“ ни је би ла стра на ни КПЈ ко ја је од дре зден ског 

76 „Од лу ку АВ НО Сан џа ка спро ве шће у де ло Пред сед ни штво АВ НОЈ-а по сле за се да ња Ва-
шег Ве ћа у спо ра зу му са АСНО Ср би је и АСНО Цр не Го ре као и са Ва шим Из вр шним 
од бо ром, ко ји ће по сле то га пре ста ти да функ ци о ни ше. Са до но ше њем по ме ну те од лу ке 
пре ста ће по сто ја ти АВ НО Сан џа ка, а Из вр шни од бор по ма га ће Пред сед ни штву АВ НОЈ-а 
код спро во ђе ња од лу ке из че га и оно пре ста је функ ци о ни са ти. Чим се та од лу ка спро ве де 
одр жа ће се у свим сре зо ви ма из бо ри по сла ни ка ка ко за АСНОС та ко и за АСНО Цр не Го-
ре“. – За ко но дав ни рад пред сед ни штва АВ НОЈ-а; Пред сед ни штва При вре ме не на род не 
скуп шти не ДФЈ, 19. но вем бар 1944–27. ок то бар 1945 (Сте но граф ске бе ле шке), 54–56. 
На сед ни ца ма Пред сед ни штва АВ НОЈ-а из ра же но је ми шље ње да је осни ва ње ЗАВ НО 
Сан џа ка кра јем 1943. би ло ну жно из по ли тич ких и вој них раз ло га. Ме ђу тим, по чет ком 
1945. са зре ла је си ту а ци ја за ко нач но ре ше ње ста ту са ове обла сти. У обра зло же њу ди-
рек ти ве сто ји да је „Од лу ка II за се да ња АВ НОЈ-а пред ви де ла ства ра ње шест фе де рал-
них је ди ни ца у ДФЈ. С об зи ром да су у оно вре ме Ср би ја, Цр на Го ра и Сан џак би ли још 
ве ли ким де лом под оку па ци јом, ни је та да би ло вре ме да се ула зи у пи та ње од ре ђи ва ња 
гра ни ца по је ди них фе де рал них је ди ни ца ко је је тек тре ба ло осло бо ди ти. Због то га је у 
Сан џа ку оста ло и да ље АВ НО Сан џа ка са сво јим из вр шним од бо ром као вр хов ни ор ган 
на род не вла сти, ма да се сма тра ло да ни је би ло пра вил но што је у Сан џа ку об ра зо ва но 
Зе маљ ско ве ће, као што је то слу чај у фе де рал ним је ди ни ца ма уме сто об ла сног ве ћа“. 
– Исто.

77 Б. Бо жо вић, М. Ва вић, Су ро ва вре ме на на Ко со ву и Ме то хи ји, Бе о град 1991, 275–277.
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кон гре са одр жа ног 1928. го ди не ис ти ца ла по тре бу осло бо ђе ња ал бан ског на ро да 
и при па ја ња Ко со ва Ал ба ни ји. Иако је сре ди ном 30-их го ди на КПЈ на пу сти ла 
та кву по ли ти ку, по сле до ла ска ко му ни ста на власт ова иде ја је ожи ве ла у из ме-
ње ним окол но сти ма ко је су ства ра ле прет по став ке за фе де ра тив но збли жа ва ње 
Ал ба ни је и Ју го сла ви је.78

У ра ту КПЈ је ста ја ла на ста но ви шту це ло ви то сти Ју го сла ви је, а ре ша ва-
ње пи та ња Ко со ва оста вља ла за пе ри од по сле осло бо ђе ња зе мље. На Дру гом за-
се да њу АВ НОЈ-а ни Ко со во као ни ње го ва ауто но ми ја или при па ја ње Ал ба ни ји 
ни су спо ми ња ни, ни ти су по ли тич ки и вој ни пред став ни ци са овог под руч ја уче-
ство ва ли у ра ду за се да ња. У до ку мен ти ма Дру гог за се да ња АВ НОЈ-а од лу че но 
је са мо „да се свим ма њи на ма у Ју го сла ви ји га ран ту ју сва пра ва“. 

На про сто ру Ко со ва и Ме то хи је, пар ти зан ске је ди ни це и уоп ште НОП 
са чи ња ва ли су пре те жно Ср би и Цр но гор ци, уз ма ло број не Ал бан це, углав ном 
ко му ни сте са Ко со ва или из Ал ба ни је. Осим Глав ног шта ба НОВ и ПОЈ за Ко со-
во и Ме то хи ју, фор ми ра ног 1943, од је се ни те го ди не по сто јао је По кра јин ски 
ко ми тет, ко ји је об у хва тао Об ла сни ко ми тет за Ко со во и Об ла сни ко ми тет за 
Ме то хи ју, ко ји је убр зо пре и ме но ван у Об ла сни ко ми тет за Ду га ђин (ал бан ски 
тер мин за ши ре под руч је Ме то хи је). Ди рек ти вом ЦК КПЈ од 28. мар та 1944. 
на ло же но је да По кра јин ски ко ми тет оста не као Об ла сни ко ми тет за Ко со во и 
Ме то хи ју, док су по себ ни об ла сни ко ми те ти за Ко со во и Ду га ђин мо гли да бу-
ду са мо окру жни. У до ку мен ти ма ЦК КПЈ, АВ НОЈ-а и дру гих вр хов них ор га на 
пар ти зан ског по кре та Ко со во се вр ло ма ло по ми ње и не ис ти че се став око ње-
го вог по себ ног ста ту са. 

Ме ђу тим, ЦК КП Ал ба ни је је имао дру га чи ји став. У пи сму ЦК КПЈ упу-
ће ном ЦК КП Ал ба ни је 2. де цем бра 1943. оце њу је се као де пла си ра но пи та ње 
при са је ди ње ња Ко со ва Ал ба ни ји у вре ме ка да је по треб но „мо би ли са ти чи тав 
на род у за јед нич кој бор би про тив фа ши зма“, што је по но вље но у пи сму од 28. 
мар та 1944.79 На осни вач кој кон фе рен ци ји НОО за Ко со во и Ду га ђин, у Бу ја ну 
31. де цем бра 1943. и 1–2. ја ну а ра 1944. уз при су ство де ле га та са Ко со ва (од ко-
јих је зна тан део био Ср ба а нај ви ше Цр но го ра ца) као и из Ал ба ни је, усво је ни 
су ре зо лу ци ја и про глас, у ко ји ма је ста ја ло да је Ко со во и Ме то хи ја „крај ко ји 
је на се љен нај ве ћим де лом шип тар ским на ро дом, а ко ји као и увек та ко и да нас, 
же ли да се ује ди ни са Шип ни јом. Пре ма то ме, осе ћа мо за ду жност ука за ти пра ви 
пут ко јим тре ба да по ђе ал бан ски на род да би оства рио сво је те жње. Је ди ни пут 
да се Ал бан ци Ко со ва и Ду га ђи на ује ди не са Ал ба ни јом је сте за јед нич ка бор ба 
са оста лим на ро ди ма Ју го сла ви је про тив оку па то ра и ње го вих слу гу“.80

На ову ре зо лу ци ју ЦК КПЈ је бла го и кон фу зно ре а го вао тек у про ле ће 
1944, оста вља ју ћи за по сле рат но до ба ре ша ва ње ста ту са Ко со ва и оспо ра ва ју ћи 
са мо и ни ци ја тив ном НОО за Ко со во и Ду га ђин „ка рак тер ор га на вла сти“. До пред 
крај ра та ре ги о нал не ка рак те ри сти ке Ко со ва и Ме то хи је би ле су ма ње из ра же не 

78 Д. Пе шић, КПЈ и на ци о нал но пи та ње Ал ба на ца из ме ђу два свет ска ра та, Збор ник Ко-
со во – про шлост и са да шњост, Бе о град 1989, 87–94.

79 АЈ, фонд ЦК КПЈ, 1943/174 и 1944/117.
80 Д. Пе тро вић, Кон сти ту и са ње фе де рал не Ср би је, 77. 
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и афир ми са не ка ко у од но су на Вој во ди ну та ко и у од но су на Сан џак. Су шти на 
је би ла у сла бо сти пар ти зан ског по кре та и ма сов ној ал бан ској ко ла бо ра ци ји са 
оку па то ри ма. 

Да је ве ћи на ал бан ског ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји би ла на кло-
ње на ре ше њу по ко ме би Ко со во ушло у са став тзв. Ве ли ке Ал ба ни је, по твр ђу ју 
до га ђа ји кра јем 1944. и по чет ком 1945. ка да су у Ср би ји пре ста ла рат на деј ства, 
а у са рад њи са Нем ци ма на Ко со ву ор га ни зо ва на je ши ро ка по бу на про тив но ве 
вла сти. У јед ном из ве шта ју сто ји да су цен три от по ра на Ко со ву од де цем бра 
1944. до мар та 1945. др жа ли под оруж јем око 16.000 Шип та ра. На ро чи то ма со-
ван от пор био је у Дре ни ци, Уро шев цу, Гњи ла ну и у сре зу Ко сов ска Ми тро ви ца, 
где су по бу ње ни ци до шли до са мог пред гра ђа Ми тро ви це. Ти до га ђа ји су би ли 
по вод за уво ђе ње вој не упра ве за ово под руч је 8. фе бру а ра 1945, ко јој је био под-
ре ђен чи тав си стем вла сти. По сле три ме се ца кр ва вих бор би от пор Ал ба на ца је 
сло мљен и Ко со во је па ци фи ко ва но. „Гу ше ћи от пор, на ше је ди ни це уби ле су на 
Ко сме ту око 3.000 по бу ње ни ка“. Вој на упра ва је тра ја ла све до сре ди не 1945.81 

У тим да ни ма по ве ре ник уну тра шњих по сло ва НКОЈ-а Вла да Зе че вић је 
ме ђу пр вим про пи си ма до нео Ре ше ње о при вре ме ној за бра ни по врат ка ко ло ни-
ста на Ко смет (и Ма ке до ни ју) у ра ни ја ме ста жи вље ња, а ко је су Ал бан ци про те-
ра ли са Ко со ва то ком ра та. На има ња срп ских ко ло ни ста и оста лих Ср ба ко ји су 
по стра да ли на Ко со ву то ком оку па ци је на се ље ни су Ал бан ци из Ал ба ни је, чи-
ме је знат но из ме ње на ет нич ка струк ту ра обла сти. Број Ал ба на ца ко ји се то ком 
ра та на се лио из Ал ба ни је ни је тач но утвр ђен, а про це не се кре ћу од 20.000 до 
300.000. Оно што је у овом слу ча ју ва жно је сте чи ње ни ца да су по ни ште ни ре зул-
та ти пред рат не ју го сло вен ске ко ло ни за ци је, сход но за кључ ци ма пе те зе маљ ске 
кон фе рен ци је КПЈ из 1940, а да су при том иг но ри са не де мо граф ске про ме не ко-
је су се де си ле у то ку ра та (план ска и сти хиј на на се ља ва ња Ал ба на ца на Ко со во 
или Бу га ра у Ма ке до ни ју). Исто се де си ло у Хр ват ској, у ко јој ни су ану ли ра ни 
ре зул та ти уста шке ко ло ни за ци је у Сла во ни ју и дру га под руч ја.82

На Ве ли кој ан ти фа ши стич кој скуп шти ни Ср би је пи та ње Ко со ва ни је 
по ми ња но ни ти су ко сов ски де ле га ти уче ство ва ли у ње ном ра ду. Тек је на за се-
да њу АСНОС-а 7. апри ла 1945. да та из ја ва да „на ро ди Ко со ва и Ме то хи је же ле 
да се при са је ди не фе де рал ној брат ској Ср би ји“. Скуп шти на је јед но гла сно при-
хва ти ла ову из ја ву и из гла са ва њем Ре зо лу ци је по во дом од лу ке АВ НО Сан џа ка, 
из ја ве де ле га та ГНОО Вој во ди не и де ле га та Об ла сног НОО Ко со ва и Ме то хи је. 
У тре ћој тач ки Ре зо лу ци је, ко ја се од но си ла на Ко со во и Ме то хи ју, на ве де но је 
да „Скуп шти на то пло по здра вља од лу ку Об ла сног НОО Ко со ва и Ме то хи је и из-

81 АЈ, фонд XVI II Ко ми си ја за на ци о нал не ма њи не, кут. 4/1, Ре фе рат о шип тар ској на ци о-
нал ној ма њи ни од 31. де цем бра 1952. Уп. С. Ђа ко вић, Су ко би на Ко со ву, Бе о град 1986, 
201–225.

82 На пе тој зе маљ ској кон фе рен ци ји као је дан од за да та ка пар ти је ис так ну та је „бор ба 
про тив ко ло ни за тор ских ме то да срп ске бур жо а зи је у тим обла сти ма (Ко со ву, Ме то хи ји, 
и Сан џа ку) и про тје ри ва ње свих оних ко ло ни зи ра них еле ме на та, по мо ћу ко јих срп ска 
бур жо а зи ја угње та ва ма ке дон ски, ар на ут ски и дру ге на ро де“. – Д. Пе шић, н. д., 93; Уп. 
Ни ко ла Га ће ша, На се ља ва ње Ко со ва и Ме то хи је по сле Пр вог свет ског ра та и аграр на 
ре фор ма, Збор ник Ко со во – про шлост и са да шњост, 99–106; Исти, Ра до ви из аграр не 
исто ри је и де мо гра фи је, Но ви Сад 1995, 247–258.
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ја ве ње го вих де ле га та о то ме да се Ко со во и Ме то хи ја сма тра ју са став ним де лом 
фе де рал не Ср би је. Услед про го на ко ји ма је би ло из ло же но од про тив на род них 
и угње тач ких ре жи ма бив ше Ју го сла ви је шип тар ско83 ста нов ни штво ових обла-
сти, ко је у њи ма са чи ња ва ве ли ку ве ћи ну, ни је у НОБ-и узе ло вид ног уче шћа, а 
јед ним де лом по слу жи ло је оку па то ру и шип тар ским ре ак ци о на ри ма као ору ђе 
про тив НОБ Ср би је, Цр не Го ре и Ал ба ни је. Али да нас Шип та ри Ко со ва и Ме то-
хи је има ју све мо гућ но сти да уви де да су ДФЈ и де мо крат ска Ср би ја, као њен 
са став ни део, не што са свим дру го од не ка да шње Ју го сла ви је и да ће Шип та ри 
Ко со ва и Ме то хи је у пу ној ме ри ужи ва ти сво ја на ци о нал на пра ва и има ти све 
мо гућ но сти за свој по ли тич ки, еко ном ски и кул тур ни раз ви так“.84 

По сле сми ри ва ња ста ња на Ко со ву, уки да ња вој не упра ве и оства ри ва ња 
све ве ће са рад ње са Ал ба ни јом, Об ла сна на род на скуп шти на Ко со ва и Ме то хи је 
(би ло је то пр во ре дов но за се да ње Об ла сног НОО Ко сов ско-ме то хиј ске обла сти) 
усво ји ла је у При зре ну 9–10. ју ла 1945. Ре зо лу ци ју о при кљу чи ва њу ове обла сти 
фе де рал ној Ср би ји. „На род ове обла сти уве рен је да ће у на род ној вла ди Ср би је 
на ћи пу ну за шти ту, те да ће од на род не вла сти це ле Ју го сла ви је би ти све срд но 
по мог нут у свом по ли тич ком, на ци о нал ном, еко ном ском и кул тур ном по ди за њу, 
а пред став ни ци обла сти у На род ној скуп шти ни Ср би је и у АВ НОЈ-у до при не ће 
свим сво јим си ла ма из град њи де мо крат ске Ср би је и ДФЈ“.85 На ску пу су, осим 
чла но ва Об ла сног НОО, иза бра на 32 по сла ни ка за На род ну скуп шти ну Ср би је. 
На сед ни ци Пред сед ни штва АВ НОЈ-а 23. ју ла 1945. при мље на је к зна њу Ре зо-
лу ци ја Об ла сног НОО о при кљу че њу Ко со ва и Ме то хи је Ср би ји, да би на Тре-
ћем за се да њу АВ НОЈ-а 7. ав гу ста 1945. одо бре на Ре зо лу ци ја Об ла сног НОО о 
ре ша ва њу по ло жа ја Ко сов ско-ме то хиј ске обла сти.86

У ср дач ним ју го сло вен ско -ал бан ским од но си ма пи та ње Ко со ва по сле 
ра та ни је зва нич но по кре та но, а ка да је до ти ца но од ла га но је за бо ља вре ме на. 
При том су Ју го сло ве ни има ли у ви ду ства ра ње фе де ра ци је са Ал ба ни јом и у 
том слу ча ју Ко со во би би ло њој при по је но, док су Ал бан ци ис ти ца ли пра во на 
са мо о пре де ље ње на ро да и „пра вил но марк си стич ко-ле њи ни стич ко ре ше ње тог 

83 Тер мин Шип тар је исто што и Ал ба нац. У ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји Ал бан ци се бе на зи-
ва ју Шип та ри ма, а Ал ба ни ју Шћип ни јом. У ра ду се ко ри сте тер ми ни Шип тар и Ал ба нац 
са о бра зно вре ме ну о ко ме се го во ри и из вор ним на зи ви ма из до ку мен та ци је. 

84 Из ја ву су да ли Ду шан Му го ша и Мех мед Хо џа, пред став ни ци Об ла сног НОО ис ти чу-
ћи: „Ми ни смо још до не ли ову од лу ку, дру го ви, на на шој скуп шти ни ра ди то га што се 
на Ко со ву и Ме то хи ји на ла зи још Вој на упра ва. Пр вом при ли ком, чим се уки не Вој на 
упра ва Ко со ва и Ме то хи је, ми ће мо на на шој скуп шти ни од лу чи ти да се при кљу чи мо 
фе де рал ној Ср би ји“. – За се да ња АСНОС-а и НСС (сте но граф ске бе ле шке), 12. У Ре зо-
лу ци ји АСНОС-а на ве де но је да од но си „бор бе ног рат ног дру гар ства и те сног при ја тељ-
ства из ме ђу на ро да ДФЈ и де мо крат ске Ал ба ни је сна жно до при но се пра вил ном ре ше њу 
од но са Ср ба и Шип та ра на Ко со ву и Ме то хи ји и ко нач ној ли кви да ци ји по ли ти ке ме ђу-
соб ног ис тре бљи ва ња. Ре ше ње аграр ног пи та ња, ко је при пре ма вла да Мар ша ла Ти та у 
ко рист ме сног шип тар ског и срп ског ста нов ни штва и ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји, 
још ви ше ће до при но си ти ко нач ној ли кви да ци ји ста рих не су гла си ца и не тр пе љи во сти.“ 
Исто, 20–21.

85 За пи сник са Пр вог ре дов ног за се да ња пр вог са зи ва Об ла сног на род ног од бо ра Ко сов ско-
ме то хиј ске обла сти, На род ни од бор АК МО, При шти на 1945, 19–32.

86 Тре ће за се да ње АВ НОЈ-а и за се да ње ПНС (сте но граф ске бе ле шке), 41.
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про бле ма“. Ме ђу тим, обе стра не ван то га ни су чи ни ле круп не ко ра ке. Срп ски 
ко му ни сти су из ве шта ва ли да су ма се би ле за ин те ре со ва не за про блем Ко со ва, 
да је ре ак ци ја го во ри ла ка ко су Ма ке дон ци и Цр но гор ци сло бод ни а Шип та ри 
ни су, те да ће се на ста ви ти ста ње као у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Не де фи ни са но 
др жа ње ал бан ске и ју го сло вен ске вла де пре ма том пи та њу чу ди ло је ге не ра ла 
Ход гсо на, ше фа бри тан ске вој не ми си је у Ал ба ни ји, ко ји се пи тао за што ал бан-
ска вла да ни је из да ла из ја ву о ста ву пре ма Ко со ву и Ме то хи ји. Из раз го во ра са 
ал бан ским пред став ни ци ма вла сти и на ро да сте као је ути сак да ни вла да ни над-
ле жни чи нов ни ци ни су зна ли у чи јим је ру ка ма Ко со во ни ти им је би ло ја сно 
ка ко ће се то зна чај но пи та ње ре ши ти, кон ста ту ју ћи при том да „Ју го сла ви ја 
Ко со во др жи на чи сто им пе ри ја ли стич ки на чин“.87 Јо сип Ђер ђа, ју го сло вен ски 
по сла ник у Ти ра ни, пи сао је да и „нај да ле ко ви ди ји ру ко во ди о ци ов дје бо лу ју у 
из вје сној мје ри од ве ли ко ал бан ске бо ле сти, то јест од уве ре ња да би им тре ба ло 
да ти Ко смет“. Исто вет не ста во ве из ра жа ва ла је ма ло број на ал бан ска опо зи ци ја 
у На род ном фрон ту Ал ба ни је и ван ње га.88

Ако је ве ро ва ти Ен ве ру Хо џи и ње го вим се ћа њи ма под на зи вом Ти то-
и сти, Ти то му је на вод но кра јем ју на 1946. при ли ком ње го ве по се те Бе о гра ду 
обе ћао да ће Ко со во и дру ге кра је ве Ју го сла ви је на ста ње не Ал бан ци ма усту пи ти 
Ал ба ни ји, али „је то би ло не мо гу ће од мах ре ши ти јер нас Ср би не ће схва ти ти, 
али да би ује ди ње ње Ко со ва и Ме то хи је са Ал ба ни јом у окви ру бал кан ске фе де-
ра ци је би ло мно го лак ше“. Ве ро ват но је на том са стан ку раз го ва ра но и о Ко со ву, 
али са мо у скло пу ве ли ких пла но ва о фе де ра ци ји из ме ђу Ју го сла ви је, Бу гар ске 
и Ал ба ни је. Иде ју вр ха ју го сло вен ских ко му ни ста о да ва њу Ко со ва Ал ба ни ји по-
твр ђу је и из ја ва Едвар да Кар де ља да та Ста љи ну апри ла 1947. у Мо скви: „Код нас 
на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је има и дан да нас ви ше Ал ба на ца не го Ср ба. Ми 
ми сли мо ка сни је, ка да се још бо ље по ве же мо с Ал бан ци ма да им усту пи мо те 
те ри то ри је“. Ста љин је оце нио да је то пра вил но ре ше ње. Ме ђу тим, убр зо по сле 
то га до шло је до за хла ђе ња од но са са Ал ба ни јом због су ко ба са ИБ-ом. Ал бан ски 
ко му ни сти, иако ни су би ли чла но ви ИБ-а, по др жа ли су ста во ве из Ре зо лу ци је и 
по ве ли отво ре ну не при ја тељ ску по ли ти ку пре ма Ју го сла ви ји. У ре зо лу ци ји КП 
Ал ба ни је, као од го во ру на на па де ма ке дон ских ко му ни ста да по спе шу ју по бу ну 
Шип та ра у Ма ке до ни ји и на Ко сме ту, из но си се ка ко је не по сред но пре из би ја-
ња су ко ба са ИБ-ом „ЦК КПЈ пре ко свог де ле га та Са ве Зла ти ћа обе ћао ЦК КП 
Ал ба ни је да је до шло вре ме да се ре ши пи та ње Ко сме та“, али КП Ал ба ни је на 
тај „ан ти марк си стич ки и ан ти со вјет ски пут ни је хте ла да кре не“. Ако је тач на, 
би ла је то по след ња из ја ва ју го сло вен ских ко му ни ста о при па ја њу Ко со ва Ал ба-
ни ји. По сле су ко ба и отво ре них не при ја тељ ста ва две зе мље пре ста ли су сва ки 
раз го во ри и кон так ти у ве зи са Ко со вом.89

87 Б. Хра бак, По ли тич ко-без бед но сна си ту а ци ја у Ал ба ни ји 1945–1947, Исто ри ја XX ве ка, 
1–2/1990, 89–92. 

88 М. Па вло вић, Ал ба ни ја из ме ђу Ти та и Ста љи на, Збор ник „Бал кан по сле Дру гог свет ског 
ра та“, Бе о град 1995.

89 М. Па вло вић, До ку мент ко ји не од се ца гла ву: Исти на о Кар де ље вом обе ћа њу Ста љи ну 
да ће Ју го сла ви ја по кло ни ти Ко со во Ал ба ни ји, Бор ба, 12–13. ав густ 1989; Ко со во из ме ђу 
Ју го сла ви је и Ал ба ни је, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни, 1992.



220 Мома Павловић Историја 20. века, 2/2008

Ор га ни зо ва њем сло же не фе де рал не Ср би је у фе де ра тив ној Ју го сла ви ји 
нај број ни је на ци о нал не ма њи не (ал бан ска и ма ђар ска) до би ле су по себ не по ли-
тич ко-те ри то ри јал не је ди ни це (по кра ји ну и област). Пре ма по пи су из 1948. у 
Ср би ји је жи ве ло 532.011 Ал ба на ца (8,1% укуп ног ста нов ни штва), 433.701 Ма-
ђа ра, 102.949 Вла ха и дру ге ма њин ске гру па ци је чи ји број ни је пре ла зио 100.000 
– Тур ци, Сло ва ци, Ро ми, Ру му ни, Бу га ри, Укра јин ци, Че си, Ру си итд.90

СРП СКИ КО МУ НИ СТИ И УНУ ТРА ШЊЕ ГРА НИ ЦЕ

На фе де ра тив но устрој ство Ју го сла ви је, оме ђи ва ње фе де рал них је ди ни ца 
и ус по ста вља ње по кра ји на са мо у Ср би ји – срп ски ко му ни сти ни су има ли при-
ме да ба. На про тив, ак тив но су се бо ри ли за та ква ре ше ња. Њи хов на ци о нал ни 
став по твр ђу ју сле де ће чи ње ни це: 1) док су све оста ле фе де рал не је ди ни це зна-
ле сво је гра ни це, уну тра шњи из глед и са став тре ба ло је да про ђе ско ро го ди ну 
да на од осло бо ђе ња док Ср би ја ни је кон сти ту и са на у об ли ку ко ји је по твр ђен 
Уста вом из 1946. го ди не (као сло же на фе де рал на је ди ни ца); иако је ко му ни ста 
би ло нај ви ше ме ђу Ср би ма, по себ но из ван гра ни ца Ср би је, осни вач ки кон грес 
КП Ср би је одр жан је тек ма ја 1945. и то кон спи ра тив но, а у тач ки II ре зо лу ци је 
фор му ли са но је да се пред КП Ср би је по ста вља основ ни за да так – бор ба про тив 
шо ви ни стич ких и хе ге мо ни стич ких тен ден ци ја и то углав ном ве ли ко срп ских. Та-
ко је сло ган о ве ли ко срп ској хе ге мо ни ји пре тво рен у трај ну хи по те ку за срп ске 
ко му ни сте. Сва ре ше ња ко ја је до но си ла КПЈ, од ко јих су се по је ди на од но си ла 
ис кљу чи во на срп ски на род или ње го ве ин те ре се, мо гу ство ри ти ути сак као да 
срп ски ко му ни сти ни су ни уче ство ва ли у ства ра њу тих од лу ка и уоп ште ју го сло-
вен ске фе де ра ци је. Ко му ни сти Ср би је „пре по зна ва ли“ су се по бор би про тив ве ли-
ко срп ског хе ге мо ни зма и шо ви ни зма и за нај пот пу ни је оства ре ње на ци о нал них 
пра ва свих на ци о нал них ма њи на ко је жи ве у Ср би ји. Као да шо ви ни зма ни је би-
ло код дру гих на ро да и као да је по ло жај Ср ба у дру гим фе де рал ним је ди ни ца ма 
био иде а лан. Ве ли ко срп ство је би ла нај те жа оп ту жба ко ја је мо гла сна ћи јед ног 
ко му ни сту и нај ве ће зло (за) у Ју го сла ви ји. Пла ше ћи се те оп ту жбе срп ски ко-
му ни сти ни су ни сме ли по ми шља ти на ис ти ца ње срп ског ин те ре са и по ред очи-
глед них не прав ди и не до след но сти ко је су нај ви ше угро жа ва ли срп ски ин те рес 
(ства ра ње ауто но ми ја са мо у Ср би ји, за бра на по врат ка ко ло ни ста на Ко со во и 
Ме то хи ју и у Ма ке до ни ју али не и ану ли ра ње ре зул та та уста шке ко ло ни за ци је 
у Сре му, (не)ис ти ца ње срп ског пи та ња у Хр ват ској, по ло жај Ср ба у Ма ке до ни ји 
и др.). Ово пи та ње отво ре но је тек са рас па дом Ју го сла ви је ка да су при вре ме не 
гра ни це по ста ле др жав не, иза зи ва ју ћи тј. по спе шу ју ћи рат ни по жар на ју го сло-
вен ским про сто ри ма. 91 

90 Ју го сла ви ја 1918–1988. Ста ти стич ки го ди шњак, Бе о град 1989, 47–49. Пре ма по след њем 
по пи су, ко ји су Ал бан ци де лом бој ко то ва ли, у Ср би ји је, жи ве ло 140.237 Ро ма, 246.411 
му сли ма на, 26.876 Бу га ра, 46.046 Ма ке до на ца, 66.798 Сло ва ка, 105.406 Хр ва та итд. По-
пис 1991. Ста нов ни штво: На ци о нал на при пад ност (де таљ на кла си фи ка ци ја), књ. 3, 
Бе о град 1993, 8–9.

91 У то ку 1941. уста шка власт је на осно ву за кон ских од ре да ба у ко рист НДХ од у зе ла сву 
зе мљу пред рат ним ко ло ни сти ма (рат ним до бро вољ ци ма) углав ном Ср би ма – 8.581 по-



221Срби у Југославији 1945–1974

Јед но од нај круп ни јих пи та ња ко је ће на кра ју ра та би ти ре ша ва но крај-
ње им про ви зо ва но и без ја сних и ујед на че них кри те ри ју ма би ло је уну тра шње 
раз гра ни ча ва ње фе де рал них је ди ни ца, на ко је срп ски ко му ни сти, ба рем у при-
сту пач ној до ку мен та ци ји, ни су ста вља ли ни ка кве при мед бе. Ка ко су и по ко јим 
кри те ри ју ми ма кро је не уну тра шње гра ни це нај бо ље је по ка зао Ми ле Пе ру ни-
чић, се кре тар Пред сед ни штва АВ НОЈ-а: „Сло ве ни ја је узе та у гра ни ца ма бив ше 
Драв ске ба но ви не; Хр ват ска у гра ни ца ма бив ше Сав ске ба но ви не са 13 сре зо ва 
бив ше При мор ске ба но ви не и Ду бро вач ким сре зом из бив ше Зет ске ба но ви не; 
Бо сна и Хер це го ви на у гра ни ца ма од ре ђе ним бер лин ским уго во ром (1878); Ср би-
ја у гра ни ца ма пре Бал кан ског ра та са сре зо ви ма узе тим од Бу гар ске Вер сај ским 
ми ром (Ца ри брод ски и Бо сиљ град ски); Ма ке до ни ја – ју го сло вен ска те ри то ри ја 
ју жно од Ка ча ни ка и Ри стов ца; Цр на Го ра у гра ни ца ма пре Бал кан ског ра та са 
Бе ран ским и Ко тор ским сре зом и Пла вом и Гу си њем“.92 

Пи та ње уну тра шњих, ад ми ни стра тив них гра ни ца отво ре но је тек са рас-
па дом Ју го сла ви је де ве де се тих го ди на ка да су при вре ме не и ад ми ни стра тив не 
гра ни це по ста ле др жав не.

ПРИ ВРЕ МЕ НО РАЗ ГРА НИ ЧЕ ЊЕ 
СР БИ ЈЕ (ВОЈ ВО ДИ НЕ) И ХР ВАТ СКЕ

Пи та ње гра ни ца је ак ту е ли зо ва но ка да је пред сед ни штво Глав ног НОО 
Вој во ди не од лу чи ло да се у Вој во ди ни рас пи шу из бо ри за на род не од бо ре за 16. 
мај 1945. ка ко би се по ка за ло да су и ло кал ни ко му ни стич ки ор га ни де мо крат-
ски иза бра ни. Ми ни стар ство за Хр ват ску вла де ДФЈ под не ло је пред лог вла ди 
да се из бо ри од ло же док се не од ре де ко нач не гра ни це Вој во ди не. У пред ло гу 
вла ди хр ват ско пар тиј ско ру ко вод ство ис ти ца ло је и про блем Бу ње ва ца, ко је је 
сма тра ло Хр ва ти ма, на се ве ру Бач ке и гра да Су бо ти це, сма тра ју ћи да те под руч ја 
тре ба да при пад ну Хр ват ској. Ка ко су сре зо ве Ву ко вар (са ве ћин ским срп ским) 
и Вин ков ци (са ве ћин ским хр ват ским жи вљем), ко је су осло бо ди ле пар ти зан ске 
је ди ни це из Сре ма и у њи ма би ла ус по ста вље на власт из срп ског (вој во ђан ског) 
цен тра, при па да ли Хр ват ској по схва та њу хр ват ских ко му ни ста да спор ни кра је-
ви тре ба да при пад ну фе де рал ним је ди ни ца ма у ко ји ма су би ли пре апри ла 1941 
(од но сно да у кон крет ном слу ча ју при зна ју пред рат не ад ми ни стра тив не гра ни це 
гра ни це Ба но ви не Хр ват ске), што је за ЦК КПЈ би ло не при хва тљи во јер би се на 
то на че ло мо гли по зва ти и дру ги, од лу че но је да се спор „де мо крат ски ре ши“. 
Пред сед ни штво АВ НОЈ-а је 19. ју на 1945. обра зо ва ло Ко ми си ју за утвр ђи ва ње 
гра ни це из ме ђу Хр ват ске и Вој во ди не у са ста ву: М. Ђи лас, ми ни стар за Цр ну Го-

ро ди ца, од че га 4.964 у Сла во ни ји и 3.617 у Сре му – и на том про сто ру на се ли ла сво је 
ко ло ни сте из Хер це го ви не и дру гих кра је ва НДХ. Ви ше о то ме: М. Ма тиц ка, Аграр на 
ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Хр ват ској 1945–1948, За греб 1990, 21–23. Ко ло ни за ци ја хр ват-
ског жи вља за вре ме уста шке др жа ве (7.000–10.000 по ро ди ца) ни је ану ли ра на на на чин 
на ко ји је то ура ђе но на Ко со ву и Ме то хи ји или у Ма ке до ни ји, где је зе мља од у зи ма на 
пред рат ним ко ло ни сти ма.

92 За ко но дав ни рад Пред сед ни штва АВ НОЈ-а и Пред сед ни штва При вре ме не на род не скуп-
шти не ДФЈ (19 но вем бра 1944–27. ок то бра 1945), Бе о град, без го ди не из да ња, 58.
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ру као пред сед ник, В. Кр сту ло вић, ми ни стар уну тра шњих по сло ва Хр ват ске, М. 
По по вић, ми ни стар уну тра шњих по сло ва Ср би је, Ј. Ве се ли нов Жар ко, се кре тар 
На род ног фрон та Вој во ди не и Ј. Зла та рић, пот пред сед ник Окру жног на род ног 
од бо ра Сом бор.93 Ко ми си ја је од мах об и шла те рен и по сле све га шест да на ра да 
под не ла из ве штај са пред ло гом за раз гра ни че ње.94

На сед ни ци По лит би роа ко ји је рас пра вљао о из ве шта ју Ко ми си је за раз-
гра ни че ње, 26. ју на 1945, одо брен је „из ве штај дру га Ђи ђа и пред лог Ко ми си је 
да се из вр ши при вре ме но раз гра ни че ње из ме ђу Хр ват ске и Вој во ди не“.

Пр вог ју ла Ко ми си ја је до ста ви ла из ве штај Пред сед ни штву АВ НОЈ-а са 
пред ло гом при вре ме ног раз гра ни че ња, ко ји је пред ви ђао да: 

„1) При вре ме на гра ни ца из ме ђу Вој во ди не и Хр ват ске тре ба да иде: од 
ма ђар ске гра ни це, ри је ком Ду на вом до ме ђе из ме ђу се ла Бач ко, Но во Се ло и Бу-
кин (бач ко-па ла нач ки срез); ода тле пре ко Ду на ва из ме ђу ата ра се ла: Опа то вац 
– Мо хо во, Ло вас – Бап ска, То вар ник – ва ро ши Шид, Под гра ђе – Илин ци, Ада-
шев ци – Ма ла Ва ши ца, Ли по вац – Ба тров ци, Стро шин ци – Мо ро вић. На тај би 
на чин се ла са да шњег шид ског сре за: Опа то вац, Ло вас, То вар ник, Под гра ђе, Ада-
шев ци, Ли по вац, Стро шин ци (и Ја ме на) – за јед но са сво јим ата ри ма – при па ла 
Хр ват ској, а се ла Мо хо во, Баб ска, ва рош Шид, Илин ци, Ма ла Ва ши ца, Ба тров ци, 
Мо ро вић – за јед но са сво јим ата ри ма – Вој во ди ни. Са мо се по се би ра зу ми је да 
и све те ри то ри је за пад но, од но сно ис точ но од ових се ла тре ба да при пад ну Хр-
ват ској, од но сно Вој во ди ни.

2) Ово раз гра ни че ње се мо же, по ми шље њу Ко ми си је, сма тра ти са мо при-
вре ме ним, до ре ше ња ком пе тент них те ла, ко ја ће би ти над ле жна за де фи ни тив-
но раз гра ни че ње из ме ђу фе де рал них је ди ни ца. Са да је оно, у сва ком слу ча ју по-
треб но ра ди олак ша ња по ли тич ке си ту а ци је на том про сто ру, обез бе ђе ња лак шег 
функ ци о ни са ња вла сти и бр жег и по вољ ни јег раз вит ка еко ном ског жи во та.“95 

У обра зло же њу је на ве де но да су спор не те ри то ри је из ме ђу Хр ват ске и 
Вој во ди не:

93 М. Зе че вић. Б. Ле кић, Др жав не гра ни це и уну тра шња те ри то ри јал на по де ла Ју го сла ви је, 
Бе о град 1991; Б. Ле кић, Ад ми ни стра тив не гра ни це у Ју го сла ви ји по сле Дру гог свет ског 
ра та, Исто ри ја XX ве ка, 1–2/1992, 145–161; Љ. Ди мић, Не ко ли ко до ку ме на та о при вре-
ме ној ад ми ни стра тив ној гра ни ци из ме ђу ју го сло вен ских ре пу бли ка Ср би је и Хр ват ске, 
Исто ри ја XX ве ка, 1–2/1992, 231–246.

94 У из ве шта ју Ко ми си је сто ји да је „у се ли ма Ла зе, Мир ков ци и Ори о лик на се ље но у то-
ку оку па ци је око 200 хр ват ског жи вља. У гра ду Ву ко ва ру на се ље но је у то ку оку па ци је 
око 1.000 Хр ва та, а на пу ста ра ма ву ко вар ског сре за Ада, Па ла ча и Си лаш где су за вре ме 
ста ре Ју го сла ви је би ли на се ље ни Ср би до бро вољ ци, НДХ је ове исе ли ла у Ср би ју, а на 
њи хо ва ме ста на се ли ла Хр ва те из За гор ја. На све три ове пу ста ре на се ље но је око 1.000 
Хр ва та. То зна чи да је на ву ко вар ском сре зу за јед но са гра дом Ву ко ва ром на се ље но у то-
ку оку па ци је око 2.000 Хр ва та, док је с дру ге стра не из не ко ли ко срп ских се ла (Бо бо та, 
Ве ра, Тр пи ња, Бр ша дин, Мар ку ши ца, Остро во, Не го слав ци и град Ву ко вар) по би је но 
за вре ме оку па ци је пре ко хи ља ду Ср ба. На се ље ни Хр ва ти за вре ме оку па ци је у вин ко-
вач ком и ву ко вар ском сре зу су углав ном уста шке по ро ди це из ра зних кра је ва Хр ват ске“. 
На кра ју се ис ти че се да су фа ши сти у шид ском сре зу „по би ли нај ма ње 4.000 Ср ба и око 
200 Хр ва та и дру ге на род но сти“. – М. Зе че вић, Б. Ле кић, н. д., 122.

95 Исто, 129.
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„а) сре зо ви: Су бо ти ца, Сом бор, Апа тин, Оџа ци – се вер но и се ве ро и сточ-
но од ре ке Ду на ва (Бач ка);96

б) сре зо ви: Ба ти на Дар да, у сли ву из ме ђу ре ка Дра ва и Ду нав (Ба ра ња);97

в) сре зо ви: Ву ко вар, Шид и Илок – ју го за пад но и ју жно од ре ке Ду нав 
(Срем).98

96 Што се ти че те ри то ри је под а), ко ми си ја је до шла до сле де ћих за кљу ча ка: „ Срез Су бо-
ти ца на се љен је у огром ној ве ћи ни Хр ва ти ма. Срез Сом бор од сло вен ских ма њи на има 
ре ла тив ну (не знат ну) ве ћи ну Ср ба и то рас по ре ђе ну та ко – да Ср би има ју ве ћи ну у гра-
ду Сом бо ру, а Хр ва ти на се ли ма. Ре ла тив ну ве ћи ну од свих на ци о нал но сти да нас има ју 
Ма ђа ри, а ра ни је су има ли Нем ци. У апа тин ском сре зу ре ла тив ну ве ћи ну од сло вен ског 
жи вља има ју Хр ва ти, а у чи та вом сре зу од свих на ци о нал но сти да нас Ма ђа ри а ра ни је 
Нем ци. У сре зу Оџа ци ре ла тив ну ве ћи ну има ју Сло ва ци, за тим Ср би, а у чи та вом сре зу 
од свих на ци о нал но сти Ма ђа ри, а ра ни је Њем ци.

 Иако је срез Су бо ти ца у ап со лут ној ве ћи ни на се љен ком пакт ним хр ват ским ста нов ни-
штвом, ко ми си ја ни је мо гла до ћи до за кључ ка да би сје вер но од гра да Сом бо ра мо гао да 
се ус по ста ви је дан по јас ко ји би за јед но са гра дом Су бо ти цом при па дао Хр ват ској. Тај 
по јас би био јед на не при род на тво ре ви на ко ја, иако би има ла огром ну ве ћи ну Хр ва та, 
не би би ла цје ло ви то по ве за на, а Су бо ти цу, као круп ни при вред ни и кул тур ни цен тар, 
пре тво ри ла би у пе ри фе риј ски град, чи је ко му ни ка ци је и чи тав при вред ни жи вот стру је 
на југ, а не на за пад. Укљу че ње свих по ме ну тих сре зо ва у Хр ват ску не до ла зи у об зир из 
про стог раз ло га, што у не ким од тих сре зо ва Ср би има ју ре ла тив ну (од сло вен ског жи-
вља) ве ћи ну. За то је ко ми си ја сма тра ла да чи та ва те ри то ри ја тре ба да оста не Вој во ди ни. 
Ра зу ми је се, ако би се ова те ри то ри ја про ши ри ла на сје вер пре ко ста ре ју го сло вен ско-ма-
ђар ске гра ни це и укљу чи ла у се бе и Хр ва те у про сто ру Ба је, ко ји се са да на ла зе у Ма ђар-
ској пи та ње би се мо гло по но во узе ти у пре трес. Пре ма то ме је пи та ње раз гра ни че ња на 
том про сто ру, сем оста лог, уско по ве за но са пи та њем де фи ни тив ног утвр ђе ња гра ни ца 
Ју го сла ви је на ми ров ним и дру гим кон фе рен ци ја ма.“

97 Што се ти че те ри то ри је под б), Kомисија је до шла до сле де ћих за кљу ча ка: „Сре зо ви 
Ба ти на и Дар да, узе ти за јед но, има ју, од сло вен ских ма њи на, ре ла тив ну ве ћи ну Хр ва та. 
Оба ова сре за, еко ном ски и при вред но, на ги њу ка за па ду. Пре ма то ме и еко ном ски и на-
ци о нал ни раз ло зи, зах те ва ју да оба ова сре за уђу у са став фе де рал не Хр ват ске и изи ђу 
из Вој во ди не, у ко јој се са да на ла зе.“

98 Што се ти че те ри то ри је под в), Kомисија је до шла до сле де ћих за кљу ча ка: „Ра ни ја те ри-
то ри ја ву ко вар ског сре за, од сло вен ског ста нов ни штва, има ла је у се би ве ћи ну Ср ба. У 
то ку ра та, са раз вит ком са мог устан ка, овај срез је раз дво јен у два ди је ла и то та ко, да је 
сје вер ни дио, не по сред но на сје вер и за пад од Ву ко ва ра, за јед но са се ли ма Бог да нов ци, 
Ма рин ци, Пе тров ци, Це рић и фа брич ким на се љем и се лом Бо ро во при па да Хр ват ској; 
ју жни део сре за за јед но са се ли ма из вин ко вач ког сре за – Мир ков ци, Но ви Јан ков ци, 
Сла ков ци, Ори о лик, Ко мле тин ци, Ни јем ци, До ње Но во Се ло. Под гра ђе, при пао је Вој-
во ди ни. Ка рак те ри стич но је да да нас по сто је два ву ко вар ска сре за (ко та ра) – је дан (сје-
вер ни дио) у Хр ват ској, а дру ги (ју жни дио) у Вој во ди ни, од ко јих је онај у Хр ват ској са 
ре ла тив ном ве ћи ном Ср ба, а онај у Вој во ди ни са ре ла тив ном ве ћи ном Хр ва та. Ва жно је 
ис та ћи да је пред рат ни ву ко вар ски срез, оче вид но јед на ве штач ка тво ре ви на, на мјер но 
на чи ње на, да би се до би ла ре ла тив на ве ћи на Ср ба, не во де ћи ра чу на ни о на ци о нал ним, 
ни при вред ним, ни ге о граф ским усло ви ма. Ако се по гле да чи тав про стор од Вин ко ва ца и 
Ву ко ва ра до Ши да, он да он пред ста вља је дан по јас хр ват ског ста нов ни штва, са ре ла тив-
но ма лим бро јем Ср ба, та ко да је сје вер ни дио ву ко вар ског сре за (да на шњи ву ко вар ски 
ко тар у оси јеч ком окру гу) изо ло ва на срп ска оаза у Хр ват ској. За то је ко ми си ја сма тра ла, 
да на овом про сто ру и гра ни ца тре ба да бу де ис точ но од по ме ну тог хр ват ског по ја са, тј. 
из ме ђу Ши да и Ву ко ва ра, се ли ма ко ја су већ по ме ну та. Што се ти че илоч ког сре за, иако 
за пад на се ла Ша рен град и Љу ба, као и град Илок, има ју огром ну ве ћи ну Хр ва та а ис точ-
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Илок и илоч ки срез, пре ма пред ло зи ма Ко ми си је, тре ба ло је да оста ну 
у Вој во ди ни. О то ме ка да је и ка ко ово под руч је при па ло Хр ват ској не ма ре ле-
вант них исто риј ских из во ра. Са та ко ус по ста вље ним при вре ме ним гра ни ца ма 
Вој во ди на је 30/31. ју ла 1945. при кљу че на Ср би ји. Та при вре ме на гра ни ца ка сни-
је ни ка да ни је по но во раз ма тра на, а у нај но ви је до ба про гла ше на је др жав ном 
гра ни цом но ве не за ви сне Хр ват ске.

По сто ји још јед но раз гра ни че ње из ме ђу Вој во ди не и Хр ват ске у 1947. го-
ди ни. Пре ма спо ра зу му из ме ђу Хр ват ске и АП Вој во ди не Ме сни на род ни од бор 
Ба бе ка Но вак при по јен је Хр ват ској, а МНО Ја ме на Вој во ди ни. На осно ву тог 
спо ра зу ма ми ни стар ства шу ма Хр ват ске и Ср би је тре ба ло је да из вр ше при мо-
пре да ју шу ма ових од бо ра. Ме ђу тим, Ми ни стар ство шу ма Хр ват ске за по се ло је 
шу ме од бор Баб ске Но ва, али ни је пре да ло шу ме МНО Ја ме на Вој во ди ни.99

АД МИ НИ СТРА ТИВ НО РАЗ ГРА НИ ЧЕ ЊЕ 
СР БИ ЈЕ И МА КЕ ДО НИ ЈЕ

У скла ду са пред рат ном по ли ти ком КПЈ о осло ба ђа њу свих на ро да од 
ве ли ко срп ске хе ге мо ни је, фе де рал на је ди ни ца Ма ке до ни ја обра зо ва на је још на 
Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а на под руч ју не ка да шње Ју жне Ср би је, осло бо ђе не 
од Ту ра ка у Бал кан ским ра то ви ма, ко ја је од 1929. би ла озна че на као Вар дар ска 
Ба но ви на. Иако ни је ниг де зва нич но за пи са но и од лу чи ва но, гра ни це Ма ке до ни-
је ус по ста вље не су углав ном на ли ни ји прет ку ма нов ске Ср би је (гра ни ца са Тур-
ском из 1878). Раз ви ја ју ћи др жав ност и на ци о нал ну ин ди ви ду ал ност Ма ке до на ца 
ко му ни сти су нај пре мар та 1945. за бра ни ли по вра так у Ма ке до ни ју пред рат ним 
ко ло ни сти ма ко ји су де пор то ва ни или из бе гли пред бу гар ским те ро ром, ис пра-
вља ју ћи на вод не не прав де ко је им је учи нио пред рат ни „ве ли ко срп ски ре жим“. 
У та квим ак ци ја ма ни је во ђе но ра чу на о Ср би ма ста ро се де о ци ма у Ма ке до ни ји, 
по себ но на под руч ју Скоп ске Цр не Го ре (се вер но од Ско пља). Ти Ср би ће због 
то га по кре ну ти не ка спор на гра нич на пи та ња из ме ђу Ср би је и Ма ке до ни је, али 
без успе ха. 

Пр во по кре та ње пи та ња раз гра ни че ња да ти ра од 10. ју ла 1945. ка да су 
ста нов ни ци оп шти не врат нич ке, сре за те тов ског, из се ла Врат ни це, Бе ло ви ште, 
Ста ро Се ло и Ро га че во у ко ји ма су жи ве ли са мо Ср би, и се ла Од ри и Је жин це где 

на се ла Пе штин, Су сек, Бо но штар и др. огром ну срп ску ве ћи ну, ко ми си ја је сма тра ла 
да за са да не би овај срез тре ба ло цје па ти на два ди је ла, не го га оста ви ти у са да шњем 
са ста ву, с тим што би при пао Вој во ди ни. Срез ина че, узет у це ли ни, има ре ла тив ну ве ћи-
ну Ср ба. Илок је град и при ста ни ште на Ду на ву и ње го во при по је ње Хр ват ској, за са да 
би, због да љи не ад ми ни стра тив них ве за, оте жа ло ње гов раз ви так. По сли је сре ђи ва ња 
вла сти, с јед не и с дру ге стра не гра ни це, ко ју пред ла же ко ми си ја, мо гло би се по ста ви ти 
пи та ње при кљу че ња Хр ват ској за пад них се ла из илоч ког сре за, као и гра да Илок. Са да 
би то мо гло иза зва ти из је сне те шко ће, то уто ли ко пре што при ли ке та мо ни су сре ђе не. 
Узи ма ју ћи у об зир све те раз ло ге, а на ро чи то еко ном ске, ко ми си ја сма тра, да као при-
вре ме но ре ше ње тре ба узе ти да илоч ки срез у свом до са да шњем са ста ву, ко ји од го ва ра 
пред рат ном, оста не у са ста ву Вој во ди не“. – Исто, 129–130.

99 Исто, 117.
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су жи ве ли из ме ша ни Ср би и Ар на у ти, под не ли зва ни чан зах тев ма ке дон ским вла-
сти ма да се ова се ла при по је Ср би ји. На пу ту за Бе о град да би уру чи ли мол бу са-
ве зним ор га ни ма ухап ше ни су у Ско пљу, осим јед ног ко ји се про био до пре сто ни-
це.100 У мол би упу ће ној ми ни стру за Ср би ју у Са ве зној вла ди, Ја ши Про да но ви ћу, 
ра ди осло бо ђе ња ухап ше них, го во ри се о стра да њу Ср ба на том под руч ју то ком 
ра та (41 је стре љан, ма са њих је ин тер ни ра на а ни је би ло Ср би на из ме ђу 15–66 
го ди на ко ји ни је зло ста вљан). „Зло ко је је до ла зи ло на наш на род до ла зи ло је од 
Ма ке до на ца ко ји се ни су осе ћа ли Ср би ма, ко је су оку па ци о не вла сти по ста вља ле 
за оп штин ске че сни ке“. У мол би се ка же да је власт у оп шти ни за др жа ла ли ца 
ко ја су би ла са рад ни ци оку па то ра и ко ја „... нас про сто мр зе у ду ши, жа ле што 
је рат за вр шен сло мом Не мач ке и фа ши стич ке Бу гар ске“.101 У про прат ном пи сму 
ми ни стра Про да но ви ћа ми ни стру уну тра шњих по сло ва ДФЈ Вла ди Зе че ви ћу тра-
жи се да он ис пи та на во де из мол бе . „Ви зна те и са ми ка ко пи та ње Ма ке до ни је 
иза зи ва код Ср ба из ве сну уз не ми ре ност као и не по ве ре ње у до бру на ме ру по је-
ди них љу ди ко ји у Ма ке до ни ји да нас има ју ве ли ког ути ца ја... Ови љу ди ко ји су 
под бу гар ском оку па ци јом те шко стра да ли као Ср би мо ра ју си гур но има ти исто 
то ли ко пра во на са мо о пре де ље ње, сло бо ду и по што ва ње њи хо ве на ци о нал но сти, 
ко ли ко бар и они из чи је су сре ди не про из и шли мно го број ни са рад ни ци оку па-
то ра. Та ко на пр. још ни је иза ђе но у су срет срп ском жи вљу у по гле ду отва ра ња 
срп ских шко ла, док су шко ле тур ске и ар на ут ске дав но већ отво ре не“.102 Пи смо 
ни је има ло ве ли ког ути ца ја на по зи тив но ре ша ва ње мол бе Ср ба из врат нич ке оп-
шти не. Ухап ше ни су осло бо ђе ни, а се ла су оста ла у Ма ке до ни ји.

Дру го спор но гра нич но пи та ње из ме ђу Ср би је и Ма ке до ни је би ла је 
це мен та ра у Ђе не рал Јан ко ви ћу, у сре зу ка ча нич ком (Ср би ја), чи ји је рад и при-
хо де кон тро ли са ла ма ке дон ска власт. Кра јем 1947. Са ве зна кон трол на ко ми си ја 
фор ми ра ла је ко ми си ју ко ја је по том до ста ви ла из ве штај са пред ло гом за раз гра-
ни че ње из ме ђу Ср би је и Ма ке до ни је у ко ме је ста ја ло: „1) да се под руч је Ме-
сног на род ног од бо ра Ђе не рал Јан ко вић са се ли ма Ђе не рал Јан ко вић, Го ран це, 
Пу сте ник, Ро жан це, Кри ве ник, Се чи ште, Па ли Во де ни ца, Дроб њак, Дим це, Не-
ћав це и Вр то ми це при кљу че Ма ке до ни ји и 2) да фа бри ка це мен та „Шар“ ко ја 
се на ла зи у цен тру спор ног под руч ја и да ље оста не под упра вом Вла де Ма ке до-
ни је“.103 У обра зло же њу је на ве де но да под руч је Ђе не рал Јан ко вић ге о граф ски 
и еко ном ски гра ви ти ра Ско пљу, има бо ље ко му ни ка ци је пре ма том прав цу и да 
80% про из вод ње це мен та ре „Шар“ иде у Ма ке до ни ју. Ме ђу тим, у обра зло же њу 
је ста ја ло да „ако би се пи та ло ста нов ни штво спор ног ме сног под руч ја оно би 
се из ја сни ло за при са је ди ње ње ове те ри то ри је Ко сов ско-ме то хиј ској обла сти“, 
с об зи ром да су ве ћи ну на том про сто ру чи ни ли Шип та ри. Ко нач но це мен та ра 
је при па ла Ко со ву, од но сно Ср би ји. 104

100 АЈ, фонд Вла де ФНРЈ – Пред сед ни штво Вла де, фасц. 33, а.j. 65. Мол ба ста нов ни ка оп-
шти не Врат нич ке ми ни стру за Ср би ју Са ве зне вла де ДФЈ, 10. јул 1945.

101 Исто.
102 Исто, Пи смо ми ни стра за Ср би ју Ја ше Про да но ви ћа – Ми ни стар ству уну тра шњих по-

сло ва ДФЈ, ми ни стру Вла ди Зе че ви ћу, 14. јун 1945.
103 М. Зе че вић, Б. Ле кић, н. д., 136–140.
104 Исто, 140.
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Тре ће спор но пи та ње из ме ђу Ср би је и Ма ке до ни је би ла су се ла у сре зу 
Кри ва Па лан ка: Ма га рен це, Гер ман, Не рав, Ме те же во и Огут. Ини ци ја ти ву су 15. 
ја ну а ра 1948. да ли Ср би –ста нов ни ци се ла Не рав, ко ји су тра жи ли да се њи хо во 
се ло при по ји оп шти ни Тр го ви ште у Ср би ји. Са ве зна кон трол на ко ми си ја је 10. 
мар та 1948. фор ми ра ла Ко ми си ју за раз гра ни че ње из ме ђу Ср би је и Ма ке до ни је 
за се ла Ма га рен це, Гер ман, Не рав, Ме те же во и Огут у сре зу Кри ва Па лан ка и 
се ла Ма глен ци у сре зу Ку ма но во. У из ве шта ју Ко ми си је са пред ло гом за раз гра-
ни ча ва ње кон ста то ва но је да у се ли ма Гер ман и Не рав ве ћи ну ста нов ни ка чи не 
Ср би, из у зев Сред ње ма ха ле се ла Ђер ман, а у се ли ма Огут и Ме те же во се ља ци 
су се из ја сни ли као Ма ке дон ци. Ко ми си ја је ис та кла да се на ста нов ни штво се ла 
Гер ман и Не рав вр шио при ти сак да се из ја сне као Ма ке дон ци. На осно ву све га 
пред ло жи ла је сле де ће: 1) да се се ло Гер ман, из у зи ма ју ћи Сред њу ма ха лу и се ло 
Не рав, при по је сре зу пчињ ском (Тр го ви ште) тј. Ср би ји; 2) да се се ла Огут и Ме-
те же во оста ве кри во па ла нач ком сре зу тј. Ма ке до ни ји, с тим што ма ха лу Пр жа је 
се ла Огу та тре ба још јед ном пи та ти да ли же ли оста ти у сре зу Кри ва Па лан ка. 
Ко ми си ја је уочи ла ве ли ки број спор них те ри то ри ја и се ла у сре зо ви ма кри во-
па ла нач ком и ку ма нов ском и пред ло жи ла да ме шо ви та ко ми си ја вла да Ср би је и 
Ма ке до ни је из вр ши де фи ни тив но раз гра ни че ње. До то га, ме ђу тим, ни ка да ни је 
до шло.105

ПРИ ВРЕ МЕ НЕ ГРА НИ ЦЕ 
КАО ДР ЖАВ НЕ ГРА НИ ЦЕ

За ми шље не и при вре ме не гра нич не ли ни је уско ро су по ста ле трај не до-
но ше њем За ко на о те ри то ри јал ном устрој ству Ср би је и слич них ака та оста лих 
фе де рал них је ди ни ца, у пе ри о ду 1946–47. Ме ђу тим, из вор на до ку мен та о пи та-
њи ма гра ни ца ни су по зна та, као да се о то ме ни је рас пра вља ло ни у јед ном ор га-
ну или фо ру му. Осим по ме ну тих раз гра ни че ња, као да су пре ћут но при хва та не 
гра ни це ко је су „да те“ или од ре ђе не од о зго, без озбиљ не рас пра ве. На пи та ње 
за што је то та ко – од го вор се мо же на ћи у оп штој ат мос фе ри и иде о ло шком за но-
су ин тер на ци о на ли зма и пар тиј ског ста ва или про па ган де о не ва жно сти гра ни-
ца уну тар Ју го сла ви је. За срп ске ко му ни сте но ви со ци ја ли стич ки од но си ме ђу 
брат ским на ро ди ма би ли су ва жни ји од на ци о нал не при пад но сти. Го то во да ни је 
би ло зна чај ни јег пар тиј ског функ ци о не ра ко ји ни је ис ти цао не ва жност гра ни ца 
у но вим од но си ма ме ђу на ро ди ма Ју го сла ви је и Бал ка на. Сам Ти то је у ви ше на-
вра та на гла сио да се не ра ди о др жав ним гра ни ца ма већ о „ад ми ни стра тив ним 
ли ни ја ма ко је ви ше спа ја ју не го што раз два ја ју“, „за ми шље ним и при вре ме ним 
ли ни ја ма“. На збо ру у Бе лој Цр кви 7. ју ла 1945. из ја вио је да су „ко му ни сти „на-
шли је ди ни пра ви пут ства ра ња ју го сло вен ске фе де ра ци је, у ко јој би сви на ро ди 
би ли за до вољ ни и го спо да ри на сво ме. То не ће ште ти ти ни јед ном Ср би ну, ако 
су Хр ва ти го спо да ри на сво ме. Не ће ште ти ти ни јед ном Хр ва ту ако ће Ср би би ти 
пот пу ни го спо да ри та мо где они жи ве тј. на сво ме. Ни ко ме не ће ни шта ште ти ти 
јер ми не ства ра мо гра ни це у Ју го сла ви ји ко је би раз два ја ле и ства ра ле но ве др-
жа ве, не го смо из вр ши ли ова кву по де лу са мо за то да би се ри је ши ло на ци о нал но 

105 Исто, 145–148.
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пи та ње ко је ни је би ло ри је ше но у ста рој Ју го сла ви ји... Не ка си из би је из сво је 
гла ве ко ми сли да ће би ти не ког пар че та ња... Ви зна те ми смо ка за ли не ко ли ко 
пу та: не гра ни це раз два ја ња већ гра ни це спа ја ња. Та мо гдје су то бо жње гра ни це 
то тре ба да бу ду ка ри ке ко је ве жу та два лан ца на ро да.“106 

У де ба ти при ли ком до но ше ња Уста ва Ср би је 1947. М. Пи ја де, је дан од 
кре а то ра ју го сло вен ске фе де ра ци је и члан нај ви ших пар тиј ских фо ру ма, из ја вио 
је да ре пу блич ке и по кра јин ске гра ни це „не ма ју у стро гом сми слу ре чи др жав-
но прав ни зна чај и да се не мо же твр ди ти да су Хр ва ти по ву кли де фи ни тив не и 
крај ње гра ни це свог на ци о нал ног те ри то ри ја ни ти да је то ура дио срп ски на род, 
ни ти да је то ура дио ма ке дон ски на род. И Хр ва та и Ср ба и Ма ке до на ца има у 
дру гим на род ним ре пу бли ка ма у Ју го сла ви ји и сву да су рав но прав ни.“ За Ср бе 
ван Ср би је, Пи ја де је твр дио да се осе ћа ју као део на ци о нал не це ли не без об зи-
ра на гра ни це по је ди них ре пу бли ка. „Ни срп ски на хр ват ски на род ни су из гу би-
ли ти ме што се ка же да срп ска др жа ва има те и те гра ни це, Хр ват ска има те и 
те гра ни це, јер се ти ме рав но прав ност Ср ба ван Ср би је и Хр ва та ван Хр ват ске 
ни је ни за дла чи цу окр њи ла.“107

Иако је ис ти ца на при вре ме ност и не ва жност гра ни ца, у ствар но сти те 
гра ни це су пред ста вља ле ли ни је до ко јих се про те за ла ад ми ни стра тив на и дру га 
над ле жност ре пу бли ка. То је би ло у су прот но сти са устав ним на че лом о пра ву 
на ро да на са мо о пре де ље ње укљу чу ју ћи и пра во на от це пље ње и при па ја ње дру-
гим др жа ва ма, као и са оп штим ста вом о тре ти ра њу фе де рал них је ди ни ца као 
су ве ре них др жа ва (на ро чи то у пе ри о ду до 1948. го ди не).

У од ре ђи ва њу уну тра шњих гра ни ца ни је би ло до след но сти ни ујед на-
че них кри те ри ју ма; ко ри шће на је ме ша ви на раз ли чи тих кри те ри ју ма, че сто од 
слу ча ја до слу ча ја (на ци о нал ни, еко ном ски итд.). Гра ни це ус по ста вље не по сле 
ра та нај ви ше су по га ђа ле срп ски на род, бу ду ћи да су ван гра ни ца Ср би је оста ви-
ле убе дљи во нај ви ше Ср ба: у Бо сни и Хер це го ви ни 1.136.116, Хр ват ској 543.795, 
Ма ке до ни ји 29.721, Сло ве ни ји 7.048 итд. Осим у на го ве шта ји ма о за ла га њу М. 
Пи ја де за ауто но ми ју Ср ба у Хр ват ској, овом пи та њу ни је по кла ња на ни ка ква 
па жња.108 Вре ме ном, уну тра шње и при вре ме не гра ни це по ста ће др жав не гра ни-
це но во на ста лих др жа ва на раз ва ли на ма Ју го сла ви је, ко ји ма ће ме ђу на род ни фо-
ру ми да ти оре ол не про мен љи во сти, тре ти ра ју ћи их као др жав не гра ни це ко је се 
не мо гу ме ња ти си лом, без об зи ра на чи ње ни цу да су упра во си лом про ме ње не 
гра ни це Ју го сла ви је. 

ПР ВИ УСТАВ НО ВЕ ДР ЖА ВЕ

Два ме се ца по сле из бо ра, 31. ја ну а ра 1946, до нет је пр ви устав ФНРЈ 
ко ји је у ства ри пред ста вљао со вјет ски устав при ла го ђен ју го сло вен ским при ли-
ка ма. Устав је оза ко нио све те ко ви не НОР-а, уре ђу ју ћи зе мљу као фе де ра тив ну 

106 Бор ба, 8. јул 1945.
107 М. Пи ја де, Иза бра на де ла, књ. 4. Бе о град, 1964. 
108 Ју го сла ви ја 1918–1988. Ста ти стич ки го ди шњак, 45–47. Хр ва та је ван гра ни ца фе де рал-

не Хр ват ске оста ло у Ср би ји 169.864, Бо сни и Хер це го ви ни 614.123, Сло ве ни ји 16.069, 
Цр ној Го ри 6.808 и Ма ке до ни ји 2.090. 
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за јед ни цу рав но прав них на ро да ко ји су сло бод но из ра зи ли во љу да оста ну ује-
ди ње ни у Ју го сла ви ји. Име но вао је 5 на ци ја и 6 ре пу бли ка у ју го сло вен ској фе-
де ра ци ји, пред ви дев ши мо гућ ност ства ра ња но вих ре пу бли ка или по кра ји на и 
њи хо вог при кљу чи ва ња ју го сло вен ској фе де ра ци ји. Ти ме су ство ре не устав не 
прет по став ке за ор га ни зо ва ње ши ре фе де ра ци је у ко ју би ушле Ал ба ни ја и Бу-
гар ска. Ме ђу тим, фе де ра ли зам ус по ста вљен Уста вом из 1946. био је са мо при ви-
дан, јер је зе мљом вла да ла стро го цен тра ли зо ва на КПЈ на че лу са По лит би ро ом 
или бо ље ре ћи јед ним чо ве ком Ти том. Устав је по себ но га ран то вао лич не сло-
бо де, пра ва и ду жно сти гра ђа ни на, али ни је спо ми њао во де ћу сна гу у дру штву 
КПЈ. Ко му ни стич ка пар ти ја је де ло ва ла кроз дру ге ор га ни за ци је и без по тре бе 
је за др жа ла кон спи ра тив ност све до 1948, за шта је ина че оп ту же на од Ста љи на 
и Мо ло то ва 1948.

Про кла мо ва на фе де ра тив ност зе мље, по себ но су ве ре ност ре пу бли ка 
ко је су ипак сма тра не не ка квим др жа ва ма, са пра вом от це пље ња и удру жи ва ња 
са дру гим зе мља ма, бар на па пи ру,109 ко си ла се са де мо крат ским цен тра ли змом 
и стро гом хи је рар хи јом ра да и од лу чи ва ња КПЈ. Од во ље вођ ства КПЈ за ви си-
ле су све од лу ке ре пу бли ка, чи ме је ус по ста вље на прак са да др жа ва не по чи ва 
на уста ву већ на во љи и ор га ни за ци ји пар ти је (по је ди ни ауто ри о Ју го сла ви ји 
у том пе ри о ду го во ре као о пар тиј ској др жа ви). Иако је по сле рат на прав на и по-
ли ти ко ло шка те о ри ја ту ма чи ла да је ју го сло вен ска фе де ра ци ја ство ре на у ра ту 
са ста вље на од 6 рав но прав них су ве ре них др жа ва – ре пу бли ка и за то на во ди ли 
за ко но дав ну над ле жност ре пу бли ка, у прак си ре пу бли ке ни су тре ти ра не као су-
ве ре не др жа ве ни ти су се та ко по на ша ле. Раз ми мо и ла же ња око ва жних пи та ња 
из гра ђи ва ња зе мље или по себ ног за ко но дав ства ре пу бли ка би ла су не знат на. По-
лит би ро, од но сно је дан чо век, био је из над ре пу бли ка и од тог цен тра је за ви сио 
сте пен су ве ре но сти фе де рал них је ди ни ца. У тим тре ну ци ма ју го сло вен ство је 
до жи вља ва ло све тле тре нут ке а мо гућ ност ства ра ња ју го сло вен ске на ци је би ла 
је ре ал ност. Ме ђу тим, ства ри ни су кре ну ле у том сме ру. У на ред ном пе ри о ду, а 
по себ но пред рас пад Ју го сла ви је, у од су ству иде о ло шког, по ли тич ког и пер со-
нал ног цен тра, ре пу бли ке су се по на ша ле као су ве ре не др жа ве. 

Устав је ко нач но оза ко нио још пред рат фор му ли са ну по ли ти ку КПЈ пре-
ма на ци о нал ном пи та њу у Ју го сла ви ји, ко ја је у не ре гу лар ним рат ним усло ви ма 
ин сти ту ци о на ли зо ва на пре ко АВ НОЈ-а и ње го вих од лу ка. Но ва Ју го сла ви ја је 
за ми шље на као ди на мич на фе де ра ци ја ко јој би се при кљу чи ле и дру ге др жа ве, 
тј. ре пу бли ке и ства ра ле но ве ауто ном не обла сти. Устав је пред ви део мо гућ ност 
осни ва ња но вих ауто ном них је ди ни ца.110

109 О то ме све до чи раз ми шља ње Е. Кар де ља о име ну бу ду ће др жа ве (Са вез ју го сло вен ских 
на род них ре пу бли ка, Са вез на род них ре пу бли ка Ју го сла ви је, Ује ди ње не на род не ре пу-
бли ке Ју го сла ви је и сл.). –Бе ле шка о про бле ми ма фор му ли са ња по је ди них од ред би на-
цр та уста ва, де цем бар 1945. Ју го сло вен ски цен тар за те о ри ју и прак су са мо у пра вља ња 
„Едвард Кар дељ“, до си је А, ар хив ска је ди ни ца 716 (це ло куп на до ку мен та ци ја цен тра 
пре у зе та је од Ар хи ва Ју го сла ви је).

110 При ма ње но вих ре пу бли ка у фе де ра ци ју, као и „одо бра ва ње осни ва ња но вих ауто ном-
них по кра ји на и ауто ном них обла сти“, ста вље но је у над ле жност фе де ра ци је чла ном 
44 Уста ва ФНРЈ. Ви де ти: Устав ФНРЈ од 31. ја ну а ра 1946, Бе о град 1946.
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По себ на гла ва у пр вом Уста ву би ла је по све ће на ор га ни ма вла сти у ауто-
ном ним је ди ни ца ма, про пи су ју ћи да се пра ва и де ло круг ауто но ми је ауто ном них 
по кра ји на и ауто ном них обла сти од ре ђу ју Уста вом ре пу бли ке. Нај ви ши акт ауто-
ном не је ди ни це био је Ста тут, ко га је до но сио нај ви ши ор ган вла сти ауто ном не 
је ди ни це (На род на скуп шти на по кра ји не Вој во ди не и Об ла сни на род ни од бор 
Ко со ва и Ме то хи је) уз по твр ду На род не скуп шти не НР Ср би је. Ста тут је мо рао 
би ти у са гла сно сти са са ве зним и ре пу блич ким уста вом.111

По сле из бо ра за Уста во твор ну скуп шти ну НР Ср би је но вем бра 1946. 
са зва на је Уста во твор на скуп шти на, а 17. ја ну а ра 1947. про гла шен је Устав НР 
Ср би је. По истом прин ци пу и оста ле ре пу бли ке до не ле су уста ве, ко ји су се са-
мо не знат но раз ли ко ва ли. Устав НР Ср би је по де љен је у три де ла, са 14 гла ва 
раз ра ђе них у 160 чла но ва. У пр вом де лу, по ред оста лог, ре гу ли са на су основ на 
пра ва на ро да НР Ср би је, дру ги део је ре гу ли сао др жав но уре ђе ње и у ње му је 
ис ка за на осо бе ност Ср би је ко ја је у свом са ста ву, за раз ли ку од дру гих ре пу бли-
ка, има ла две ауто ном не је ди ни це.112

СР БИ ВАН СР БИ ЈЕ 1945–1948

Иако је око 2 ми ли о на Ср ба оста ло ван гра ни ца сво је ре пу бли ке, за пе ри-
од не по сред но по сле ра та не ма по да та ка о ве ли ком срп ском не за до вољ ству или 
ак ци ја ма у ко ји ма би они по ли тич ки и те ри то ри јал но ар ти ку ли са ли сво ју по себ-
ност. У том тре нут ку ни су ни има ли раз ло га за то – рав но прав ност им је би ла 
обез бе ђе на а за ми шље не гра ни це у том тре нут ку ни су пред ста вља ле пре пре ку. 
Јед но став но ре че но, жи ве ли су у јед ној др жа ви.

СР БИ У ХР ВАТ СКОЈ

Ср би у Хр ват ској су и по сле ге но ци да у то ку ра та на про сто ру НДХ113 
би ли спрем ни да жи ве са Хр ва ти ма и да де ле за јед нич ку суд би ну. У за но су ин-
тер на ци о на ли зма, брат ства и је дин ства, ор га ни зо ван је ма сов ни за бо рав зло чи на, 
су зби ја не же ље за осве том и пре ћут ки ва не или при кри ва не ве ли ке не сре ће срп-
ског на ро да. Пра вље на је си ме три ја и у стра да њи ма и у под ви зи ма – под јед на ко 
су стра да ли и Ср би и Хр ва ти, под јед на ко се бо ри ли, на спо ми ња ње уста штва 
увек је при до да ва но чет ни штво и сл. Исто риј ски то ни је би ло тач но, али је по-
ли тич ки би ло ко ри сно.

111 Чла но ви 103 и 104 Уста ва ФНРЈ од 31. ја ну а ра 1946. Члан 54 Уста ва од ре ђи вао је за сту-
пље ност ауто ном них је ди ни ца у Ве ћу на ро да На род не скуп шти не ФНРЈ на тај на чин 
што је АП Вој во ди на да ва ла 15 а Ко сов ско-ме то хиј ска област 10 на род них по сла ни ка.

112 Устав НР Ср би је од 31. ја ну а ра 1947, Бе о град 1947.
113 „Глав ни, нај те жи и нај стра шни ји спе ци фич ни про блем у Хр ват ској као и у Бо сни и Хер-

це го ви ни, уста шки је ге но цид над срп ским на ро дом. Ако ка же мо ге но цид, он да је то 
са мо из раз за ну жду. Не ма тог пој ма ко ји би бар при бли жно мо гао озна чи ти зло чин ства 
стра вич них ма сов них му че ња и уби ја ња срп ског жи вља на Ба ни ји и Кор ду ну, у Ли ци 
и Дал ма ци ји, у Сла во ни ји и Сре му, те у Бо сни и Хер це го ви ни, тј. на чи та вом под руч ју 
НДХ“. – Ј. Пле тер ски, Ср би у по ли тич кој струк ту ри НОБ-а у Хр ват ској, На ше те ме, 
За греб 1988, бр. 4, 787.
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Ср би у Хр ват ској, об зи ром да су чи ни ли ве ћи ну у пар ти зан ском по кре ту, 
још су се у то ку ра та из бо ри ли за рав но прав ност. Иако су би ли но си о ци ан ти фа-
ши стич ке бор бе у Хр ват ској, по сле по ги би је Ра да Кон ча ра (1942) ни су има ли 
пред став ни ка у ЦК КП Хр ват ске. Од го вор вођ ства хр ват ских ко му ни ста на при го-
во ре у ве зи са тим би ло је ко оп ти ра ње три Ср би на у ЦК КПХ, од ко јих ће дво ји ца 
би ти ис кљу че ни из ЦК и ухап ше ни 1950. го ди не (Ра да Жи ги ћа, Ду шка Бр ки ћа и 
Ми ла По чу че). Де ло ва ње Ср ба, фор ми ра ње и рад по ли тич ких и кул тур них ин сти-
ту ци ја Ср ба у Хр ват ској би ли су под не по сред ном кон тро лом ЦК КПХ.114

У свим до ку мен ти ма Зе маљ ског ан ти фа ши стич ког ви је ћа на род ног осло-
бо ђе ња Хр ват ске (ЗАВ НОХ-а), а по себ но у Де кла ра ци ји о основ ним пра ви ма на-
ро да и гра ђа на де мо крат ске Хр ват ске, до не тој на тре ћем за се да њу ЗАВ НОХ-а, 
ма ја 1944. у То пу ском, сто ји да су Ср би у Хр ват ској рав но прав ни са Хр ва ти ма. 
Прин цип рав но прав но сти Ср ба и Хр ва та и „њи хо во брат ство“ пред ста вља ли 
су основ Хр ват ске и Ју го сла ви је. На том прин ци пу гра ђе на је укуп на по ли ти ка 
Хр ват ске по сле ра та. Тај прин цип је унет у пр ви Устав Хр ват ске од 18. ја ну а ра 
1947. У чла ну 11 се ка же „Ср би у На род ној ре пу бли ци Хр ват ској рав но прав ни 
су са Хр ва ти ма“, а у чла ну 12 да је „про ти ван Уста ву НР Хр ват ске сва ки акт ко ји 
је упе рен про тив су ве ре но сти, рав но прав но сти и на ци о нал не сло бо де хр ват ских 
на ро да, про тив НРХ као и оста лих на ро да и на род них ре пу бли ка ФНРЈ“ али и 
„сва ки акт ко ји је упе рен про тив рав но прав но сти Хр ва та и Ср ба у ре пу бли ци“. 
Устав је га ран то вао рав но прав ност хр ват ског и срп ског је зи ка.115

Про кла мо ва на рав но прав ност и осе ћа ње да Ср би мо гу ис ка зи ва ти сво ју 
на ци о нал ну по себ ност и рав но прав но уче ство ва ти у кре и ра њу по ли ти ке у Хр ват-
ској пред ста вља ли су осно ву по ли тич ког по ло жа ја Ср ба у тој ре пу бли ци. Но ва 
по ли ти ка спро во ђе на је пре ко КП, На род ног фрон та и кул тур них ин сти ту ци ја 
Ср ба у Хр ват ској. У ма сов ним ма ни фе ста ци ја ма, до бро вољ ним ак ци ја ма и дру-
гим ак тив но сти ма НФ „Ср би и Хр ва ти су учвр шћи ва ли брат ство и је дин ство... 
у че му ле жи на ша бу дућ ност. У Хр ват ској се раз ви ла уза јам ност и љу бав из ме-

114 Срп ски пар ти за ни осе ћа ли су се пре ва ре ним још за вре ме Дру гог свет ског ра та. Све 
су ви ше схва та ли да КП Хр ват ске не из ра жа ва њи хо ве на ци о нал не ин те ре се, да им је 
бу дућ ност у „је дин стве ној Хр ват ској“ не си гур на. У тра же њу из ла за би ло је по је ди нач-
них слу ча је ва бе жа ња из пар ти за на у чет ни ке. Гру па Ср ба ин те лек ту а ла ца по ку ша ла 
је да ор га ни зо ва ни је де лу је и да кри ти ком КП Хр ват ске мо би ли ше што ви ше пар ти за-
на. То је учи ње но лет ком у ко јем се за зло чи не над срп ским на ро дом на Кор ду ну чи ни 
од го вор ним и ЦКХ, у ко ме не ма ни јед ног Ср би на, али за то има уста ша. Хе бранг је на 
то ре а го вао ко оп ти ра њем три Ср би на у ЦКХ, а за тим је на ре дио ис тра гу и хап ше ња. 
Ис тра гом је об у хва ће но око 700 ба ниј ских и кор ду на шких пар ти за на. Мон ти ра ни суд-
ски про цес одр жан је 13–14. ју ла 1944. ка да су за „про па ган ду ве ли ко срп ских иде ја, за 
са рад њу са чет ни ци ма, за шпи ју на жу у ко рист Ге ста поа“, без ствар них до ка за, пе то ри-
ца Ср ба осу ђе на на смрт, а де ве то ри ца на при нуд ни рад од 1 до 4 го ди не. Се кре тар ЦК 
КПХ Хе бранг је убр зо сме њен због „на ци о на ли стич ке за стра ње но сти“ пре ма Ср би ма, 
а на ње го во ме сто по ста вљен је Вла ди мир Ба ка рић, ко ји је да ле ко так тич ни је по сту-
пао пре ма Ср би ма. Од тог тре нут ка Ср би су има ли ви ше мо гућ но сти да ис ка зу ју сво ју 
на ци о нал ну по себ ност. – М. Ко со вић, Ју го сло вен ски ко му ни сти и срп ско на ци о нал но 
пи та ње у Хр ват ској, „Срп ска Кра ји на“, 357–365.

115 Чла но ви 11 и 12 Уста ва На род не ре пу бли ке Хр ват ске од 18. ја ну а ра 1947, За греб 
1947.
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ђу Ср ба и Хр ва та та ко да су кроз ак ци је НФ Хр ва ти по ди за ли по ру ше на срп ска 
се ла, а Ср би при ти ца ли у по моћ Хр ва ти ма у ра зним слу ча је ви ма. Та ко су на пр. 
фрон тов ци За гре ба из гра ди ли 3 срп ска се ла спа ље на од уста ша – Вој нић (Кор-
дун), Влaховић (Ба ни ја) и Ди во се ло (Ли ка)“.116

По ли тич ке и кул тур не ин сти ту ци је Ср ба у Хр ват ској, ко је су их пред во-
ди ле и пред ста вља ле мост збли жа ва ња са Хр ва ти ма, ус по ста вље не то ком ра та 
функ ци о ни са ле су и по сле 1945. го ди не. Пре ко ових ин сти ту ци ја и њи хо вих ак-
ци ја ис ка зи ва ла се по себ ност срп ског на ро да и не го ва ла ње го ва тра ди ци ја. На ци-
о нал ни пра зник Ср ба „Све ти Са ва“ обе ле жа ван је у ра ту на сло бод ним те ри то ри-
ја ма али и по сле осло бо ђе ња, по себ но у ме сти ма где су жи ве ли Ср би (Го спи ћу, 
Ши бе ни ку, Кар лов цу, За гре бу). Ср би у Хр ват ској сло бод но су сла ви ли Бо жић, 
Вас крс и дру ге вер ске пра зни ке. Ма сов но су би ле по се ће не про сла ве Ви дов да-
на на Дал ма тин ском Ко со ву (ме сто у бли зи ни Кни на) то ком 1946, 1947. и 1950. 
го ди не, на ко ји ма је, пре ма пи са њу Срп ске ри је чи, би ло из ме ђу 10.000–15.000 
љу ди.117 

Пре ко ових те ла и ор га ни за ци ја, КПЈ је оства ри ва ла ути цај на Ср бе и спро-
во ди ла на ци о нал ну по ли ти ку рав но прав но сти Ср ба и Хр ва та, да ју ћи га ран ци је да 
ће Ср би у Хр ват ској и да ље ужи ва ти бла го де ти рав но прав ног на ро да. Ме ђу тим, 
док су срп ски ко му ни сти и бор ци бр зо сти ца ли за вид не по ло жа је у ад ми ни стра-
ци ји и би ли рав но прав ни у КП Хр ват ске, а за јед но ве за ни за фе де рал ни цен тар 
без ко га ни ти су мо гли ни ти сме ли до но си ти зна чај ни је од лу ке, оби чан свет је 
жи вео из у зет но те шко. У по па ље на и раз ру ше на срп ска се ла до шао је мир, али 
су оста ли страх, бе да и не по ве ре ње. Код се ла Жи ва ље и Ду би це на Ба ни ји, ко ја 
су уста ше спа ли ле кра јем 1941. го ди не, спа ва ло се под ве дрим не бом. О те шком 
по ло жа ју Ср ба све до че и раз го во ри у ЦК Хр ват ске у ко ји ма се го во ри ло о по тре-
би збри ња ва ња Ср ба, град њи и об но ви ку ћа, раз ви ја њу брат ства и је дин ства и 
рав но прав но сти. „У Ли ци ку ће се сла бо ди жу. Ма са љу ди не ма сто ке. Ље ти на је 
сла ба. Ипак и по ред све га ра да по сто је зна ци не по вје ре ња из ме ђу Ср ба и Хр ва-
та“. Због те шког по ло жа ја, „50% Кор ду на ша хо ће да бје жи, јер су без пер спек ти-
ве“.118 Сам Ти то је го во рио о за по ста вље но сти Ср ба у Хр ват ској.119

116  Че твр то за сје да ње На род ног са бо ра Хр ват ске (ЗАВ НОХ-а) 24–25. ју ла 1945, (сте но-
граф ски за пи сни ци), За греб 1950.

117 М. Ми тро вић, „Срп ска ри јеч“ и по ло жај срп ског на ро да у Хр ват ској 1945–1950, Исто ри-
ја XX ве ка, 2/1995, 103–115. Уп. М. Ко со вић, Срп ске по ли тич ке, при вред не и кул тур не 
уста но ве по сли је Дру гог свјет ског ра та, „Срп ска Кра ји на“, Бе о град 1994, 367–377.

118 За пи сник са сјед ни це ЦК КП Хр ват ске 3. ав гу ста 1945. Ар хив Ин сти ту та за хи сто ри ју 
рад нич ког по кре та Хр ват ске (да нас Ин сти тут за су вре ме ну по вјест), фонд ЦК СК Хр-
ват ске, 1/III-1 (да ље АИРПХ).

119 Ср би су за по ста вља ни ра ди оства ри ва ња по ли ти ке брат ства и је дин ства: „У по гле ду 
ње го ве срп ске на ци о нал не кул ту ре учи ње но је до ста про пу ста. Зна де те, дру го ви, ни ти 
је ва ма пре да ва на срп ска хи сто ри ја, ни ти су вас ве за ли са слав ним срп ским тра ди ци ја-
ма на ко ји ма се на ша бор ба да нас те ме љи и во ди вас ела ном што омо гу ћа ва брат ство 
Ср ба и Хр ва та. Ваш Окру жни од бор тре ба да у том по гле ду учи ни пот пу ну пре крет ни-
цу и омо гу ћи сва ком Ср би ну, да све ово не гу је ка ко он то хо ће. То је ну жан услов да 
срп ске ма се осје те власт као сво ју власт, ко ја ће ње го ва ти срп ске тра ди ци је и ко ја ће 
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Ни Хр ва ти ни су би ли за до вољ ни сво јим по ло жа јем. По осло бо ђе њу ста-
нов ни штво За гре ба, „ко је је ма ло ак тив но уче ство ва ло у пар ти зан ском по кре ту“, 
не ра до је гле да ло мла де пар ти зан ске офи ци ре и вој ни ке ко ји су ше та ли гра дом 
по но сно по ка зу ју ћи сво је ор де ње, а ко ји су го то во сви би ли Ср би из Ли ке и Кор-
ду на. Њи хо во при су ство је на гла ша ва ло ве ков но ри вал ство и не ра зу ме ва ње из ме-
ђу ове две гра не сло вен ске ра се, пи сао је ен гле ски по сла ник из Бе о гра да.120

Ка ко је ко му ни стич ка пар ти ја стал но ис ти ца ла да је на ци о нал но пи та ње 
у зе мљи пра вед но ре ше но и ка ко су оштро санк ци о ни са не ма ни фе ста ци је на ци-
о на ли зма и шо ви ни зма, уз буч ну про па ган ду о бо љој бу дућ но сти, од но си Ср ба 
и Хр ва та по ста ја ли су сно шљи ви ји. Без ис ти ца ња на ци о нал них по себ но сти, 
ин си сти ра ло се на из град њи со ци ја ли зма, брат ству и је дин ству, бор би про тив 
им пе ри ја ли стич ког не при ја те ља и уну тра шње ре ак ци је. Ма сов ни јих из ли ва не-
за до вољ ства или ве ћих на ци о на ли стич ких ис па да ни је би ло ни са јед не стра не. 
Ме ђу тим, и по ред ин ду стри ја ли за ци је и на прет ка у уста нич ким кра је ви ма још 
увек ни су би ла ре ше на ег зи стен ци јал на пи та ња (ста но ви, ис хра на, пу те ви).

От куп на по ли ти ка ко јом је пар ти ја на сто ја ла да ре ши про блем ис хра не 
ство рен објек тив ним те шко ћа ма али и док три нар ном по ли ти ком у аграр ној сфе ри, 
те шко је па да ла си ро ма шном се ља штву у чи та вој зе мљи, а по себ но у уста нич ким 
кра је ви ма Хр ват ске. У то вре ме је отво рен и су коб са Ста љи ном око ИБ-а, што је 
ис ко ри шће но за сме њи ва ње по пу лар них пар ти зан ских во ђа Ср ба у ру ко вод ству 
Хр ват ске, под оп ту жбом да су „ра ди ли про тив ли ни је на ше Пар ти је и ње ног ЦК... 
офор ми ли се у аген ту ру ИБ... ра ди ли су про тив при вред них ме ра на ше Пар ти је“. 
Сме њи ва ње и хап ше ње во де ћих срп ских ру ко во ди ла ца ути ца ло је на осе ћа ња и 
по ло жај Ср ба у Хр ват ској, прем да ни је би ло ис по ља ва ња ма сов ног не за до вољ-
ства. По је ди ни ауто ри сма тра ју да су сме њи ва њем срп ских ру ко во ди ла ца по че-
ли пад срп ског на ро да у Хр ват ској, за ти ра ње ње го вих по ли тич ких и кул тур них 
ин сти ту ци ја и по гор ша ва ње рав но прав ног по ло жа ја са Хр ва ти ма.

Те шко је оце ни ти ко ли ко је сме њи ва ње срп ских ми ни ста ра ути ца ло на 
ствар но по гор ша ва ње по ло жа ја Ср ба у Хр ват ској. Пре те ри ва ње са дру ге стра не, 
пак, да су Ср би др жа ли у сво јим ру ка ма це ло куп ну власт у Хр ват ској та ко ђе не 
сто ји. При су ство Ср ба у по ли тич ком жи во ту Хр ват ске нај бо ље илу стру је њи хов 
број у КП Хр ват ске. Иако је удео Ср ба у члан ство КП Хр ват ске по сте пе но сма-
њи ван, у чи та вом по сле рат ном пе ри о ду из но сио је око 25%. У хр ват ском Са бо ру 
број Ср ба за ступ ни ка из но сио је 16%, а са мо је јед ну го ди ну, у вре ме ко лек тив-
ног ру ко во ђе ња 1982–83, пред сед ник Са бо ра био Ср бин (Јо во Угри чић). Ср бин 

омо гу ћи ти са рад њу са хр ват ским на ро дом“. – Стан ко Опа чић Ћа ни ца, Ср бин у Хр ват-
ској, Бе о град 1989, 149–151.

120 PRO FO 371/48868. Р 13870/130/92. Хр ват ска – ју ли 1945. У овом из ве шта ју бри тан ске 
ам ба са де из Бе о гра да сто ји да су „срж пар ти зан ског по кре та у Хр ват ској са чи ња ва ли 
пр вен стве но Ср би из Ли ке и Кор ду на ко ји су не чу ве но стра да ли од уста ша и про тив ко-
јих су се по ди гли да би се од бра ни ли од ис тре бље ња, и дру го, ма ла гру па екс трем них 
ле ви ча ра ин те лек ту а ла ца, пр вен стве но из За гре ба, ко ји су фор ми ра ли пред рат ну КП 
Хр ват ске 27. ју ла 1941“. До па да Ита ли је у сеп тем бру 1943. го ди не 70–80% пар ти зан-
ских сна га у Хр ват ској би ло је срп ског по ре кла.
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ни ка да ни је био пред сед ник хр ват ске вла де, а СК Хр ват ске је имао са мо јед ног 
пред сед ни ка Ср би на (Стан ко Стој че вић). 121 Ови по да ци по ка зу ју да Ср би ни су 
би ли по себ но при ви ле го ва ни у Хр ват ској. Број Ср ба у Хр ват ској у по сле рат ном 
пе ри о ду се кон стат но сам њи вао.122

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991.
Ср ба    543.795    588.411    624.985    626.789    531.502    581.663
Хр ва ти 2.975.399 3.117.513 3.339.841 3.513.647 3.454.661 3.736.356
% Ср ба            14,5%           15,0%           15,0%          14,0%    11,5%           12,1%

ПО ЛИ ТИЧ КЕ И КУЛ ТУР НЕ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ 
СР БА У ХР ВАТ СКОЈ

Пред крај ра та, Ср би су у Хр ват ској ин сти ту ци о на ли зо ва ли сво ју по-
себ ност осни ва њем ни за по ли тич ких и кул тур них ин сти ту ци ја. Јед на од пр вих 
ин сти ту ци ја Ср ба у Хр ват ској био је Срп ски клуб вјећ ни ка ЗАВ НОХ-а, кон сти-
ту и сан у Оточ цу 12. ја ну а ра 1944. Он је де кла ра тив но пред ста вљао на ци о нал но 
и по ли тич ко вођ ство Ср ба у Хр ват ској. По чет ком мар та 1945. одр жа на је кон фе-
рен ци ја де ле га та Ср ба из дал ма тин ских окру га и гра да Спли та ко ја је ини ци ра ла 
ства ра ње ор га ни за ци је у ко јој би би ли „за сту пље ни сви сло је ви срп ског на ро да 
без об зи ра на по ли тич ку и пар тиј ску при пад ност“. Иза бран је Ини ци ја тив ни од-
бор за ства ра ње Глав ног од бо ра Ср ба из Хр ват ске, као по ли тич ког пред став ни-
ка Ср ба у окви ру НФ Хр ват ске, ко ји ће би ти га ран ци ја не сме та ног кул тур ног 
и на ци о нал ног раз во ја. Од бор је тре ба ло да се ста ра о по бољ ша њу еко ном ског 
по ло жа ја Ср ба у Хр ват ској, об но ви срп ског зе мљо рад нич ког за дру гар ства, кул-
тур но-про свет ној еман ци па ци ји срп ског на ро да у Хр ват ској итд.123

Сеп тем бра 1945. у За гре бу је одр жан пр ви кон грес Ср ба у Хр ват ској, на 
ко ме је кон сти ту и сан Глав ни од бор Ср ба у Хр ват ској као „ши ро ка по ли тич ка ор-
га ни за ци ја је дин стве ног срп ског на ро да у са ста ву На род ног фрон та“. По здрав не 
те ле гра ме кон гре су упу ти ли су нај ви ши ру ко во ди о ци зе мље на че лу са Ј. Б. Ти-
том, а А. Хе бранг, ми ни стар у вла ди ДФЈ, на пи сао је да су „Ср би ма у Хр ват ској 
за јем че на иста пра ва као и Хр ва ти ма. Та им пра ва ни тко ни је по кло нио. Ср би у 
Хр ват ској сте кли су рав но прав ност сво јом ју нач ком бор бом и жр тва ма“. У кон-
гре сној ре зо лу ци ји се ка же да тре ба „чу ва ти је дин ство срп ског на ро да у по ли тич-
ком и кул тур ном жи во ту као за ло гу оп стан ка и на прет ка. Гра ни це фе де рал них 
је ди ни ца не ци је па ју и не раз два ја ју срп ски на род већ су чвр сте спо не, ко је ве зу ју 

121 Рат ко Бу ба ло, Зло ћуд на игра број ка ма, Арк зин, бр. 19/20, 5. ав густ 1994. Ци ти ра ју ћи 
исто ри о граф ску ли те ра ту ру аутор на во ди да су у пр вом гра ђан ском Са бо ру Хр ват ске 
1848. Ср би чи ни ли по ло ви ну за ступ ни ка, а да је пред крај 19. и у пр вој де це ни ји 20. 
ве ка уве ден оби чај да шеф уну тра шњих по сло ва (под бан) бу де увек Ср бин. „Ср би су 
за у зи ма ли и пред сјед ни штво Хр ват ског са бо ра и оп ће ни то они су би ли на че лу Бан ског 
сто ла и Сто ла сед мо ри це и раз мјер но сво јем бро ју, за у зи ма ли су по ло жа је зе маљ ских 
чи нов ни ка“. Као ка рак те ри сти чан при мер, аутор на во ди да је од 1906. до 1918. пред-
сед ник хр ват ског Са бо ра био Бог дан Ме да ко вић, Ср бин.

122 Ју го сла ви ја 1918–1988. Ста ти стич ки го ди шњак, 46.
123 Срп ска ри јеч, 4. март 1945. Уп. М. Ко со вић, н. д., 370–371.
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све Ср бе у Ју го сла ви ји“. По ред то га на гла ше но је „да је чвр сто и не раз дво ји во 
брат ство са хр ват ским на ро дом ско ва но у за јед нич кој бор би и пат ња ма јам ство 
за сре ћу и за до во љан жи вот Ср ба и Хр ва та у Хр ват ској“, а да „ко ља че на ших на-
ро да осо би то уста ше с Па ве ли ћем, чет ни ке с Не ди ћем, Љо ти ћем и Дра жом Ми-
ха и ло ви ћем тре ба ка зни ти ма гдје се они на шли и утр ти сва ки траг фа ши зму“. 
Кон грес је иза брао из вр шни од бор од 54 чла на, пле нум од 321 и глав ни од бор са 
се кре та ри ја том на че лу (др Ра де При би ће вић, Ду шан Бр кић, Ра де Жи гић, Стан-
ко Опа чић Ћа ни ца, Бо го љуб Ра па јић и дру ги).124

Кул тур но-про свет но дру штво „Про свје та“ осно ва но је 18. но вем бра 
1944. у Гли ни на ини ци ја ти ву Срп ског клу ба вјећ ни ка ЗА ВОХ-а ра ди уна пре ђе-
ња про све те и кул ту ре срп ског на ро да у Хр ват ској, чи ју су кул тур ну и про свет-
ну ба шти ну уни шти ле уста ше у ра ту. Дру штво је усво ји ло пра ви ла и иза бра ло 
пред сед ни штво на чи јем че лу је био др Да не Ме да ко вић, а се кре тар Ми лан Јо ка. 
За по ча сног чла на и пред сед ни ка иза бран је Ра де При би ће вић.125

„Про свје та“ је бр зо осно ва ла под од бо ре у ме сти ма где су жи ве ли Ср би 
(1945. го ди не би ло их је 40, а 1949. чак 210). Има ла је 41 ама тер ску гру пу, 32 
пе вач ке сек ци је, 23 фол клор не гру пе, 40 чи та о ни ца, 45 би бли о те ка, ве ли ке књи-
жа ре у За гре бу и Кар лов цу и пре ко 13.000 књи га. У еди ци ји „Ма ла би бли о те ка“ 
из да ва ла је нај по зна ти ја де ла из књи жев но сти ју го сло вен ских на ро да, а у еди ци ји 
„По уч на књи га“ по пу лар на на уч на де ла. До кра ја 1948. „Про свје та“ је об ја ви ла 
96 књи га у укуп ном ти ра жу од 726.500 при ме ра ка.126

Му зеј Ср ба у Хр ват ској, иако на ја вљи ван још 1945. го ди не, отво рен је 
тек 4. ја ну а ра 1949. у са ста ву По вје сног му зе ја Хр ват ске.127 Срп ско пе вач ко дру-
штво „Оби лић“ осно ва но је 20. ок то бра 1944, а ње гов бар јак је осве ћен два да на 
ка сни је на ру ше ви на ма срп ске цр кве у Гли ни, у ко јој је уби је но ви ше од 1.000 
Ср ба. За пред сед ни ка дру штва иза бран је Стан ко Опа чић Ћа ни ца, а за се кре та-
ра Бран ко Су че вић. Са мо у то ку 1944. дру штво је на сло бод ном под руч ју Дал ма-
ци је при ре ди ло пре ко 50 кон це ра та, а то ком 1945. из ве ло је око 100 кон це ра та. 
Ме ђу чла но ви ма дру штва би ло је и Хр ва та. Кра јем 1945. дру штво се ује ди ни ло 
са Срп ским пје вач ким дру штвом из За гре ба ко је је би ло осно ва но још у 19 ве ку. 
а рас пу ште но 1941. Фу зи о ни са но дру штво на зва но је Срп ско пје вач ко дру штво 
„Оби лић“. Пред сед ник дру штва био је Бо го љуб Ра па јић, пот пред сед ник Глав ног 
од бо ра Ср ба у Хр ват ској. Апри ла 1949. од овог дру штва и хо ра „Ли син ски“ ство-
ре но је но во дру штво „Брат ство и је дин ство“.128 Ср би у Хр ват ској су има ли и сво-
је гла си ло, Срп ску Ри јеч, ко је је као не дељ ник из ла зи ло до 1950. го ди не.129 

Све кул тур не ин сти ту ци је Ср ба по че ле су пе де се тих го ди на ла га но да се 
га се. Је ди но је „Про свје та“, иако са сма ње ним ак тив но сти ма, по сто ја ла до 1980. 
го ди не, ка да је из бри са на из ре ги стра удру же ња „због не ак тив но сти“ 

124 Бор ба, 26 сеп тем бар 1945;Срп ска ри јеч, 27. сеп тем бар 1945.
125 Срп ска ри јеч, 23. но вем бар 1945.
126 Срп ска ри јеч, 18. но вем бар 1949.
127 Срп ска ри јеч, 7. фе бру ар 1949.
128 М. Ми тро вић, н. д., 109–110.
129 Исто, 103–104.
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СР БИ У БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ

По ло жај Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни био је знат но друк чи ји. Бо сна и Хер-
це го ви на је од свих фе де рал них је ди ни ца нај ви ше на стра да ла у ра ту, јер је то ком 
чи та вог пе ри о да би ла по при ште и ста ни ште мно гих вој ски а од лу чу ју ће бит ке 
и од лу ке пар ти зан ског по кре та во ђе не су и до не те по бо сан ским пла ни на ма. На 
тим про сто ри ма Ср би су, као и у Хр ват ској, ма сов но уче ство ва ли у НОП-у и на 
то ме гра ди ли свој по сле рат ни по ло жај и углед. Ни су би ли пре те ра но за до вољ ни, 
прем да су, за раз ли ку од Хр ват ске, у овој ре пу бли ци има ли ве ћи ну и би ли кре а-
то ри и но си о ци но ве ко му ни стич ке по ли ти ке брат ства и је дин ства. 

По ла зе ћи од ста во ва о бор би за пра вед но ре ше ње на ци о нал ног пи та ња 
и рав но прав но сти ко му ни сти су на Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а од лу чи ли да Бо-
сна и Хер це го ви на оста не це ло ви та. Фор му ли са ли су је као за себ ну фе де рал ну 
је ди ни цу ко ја ни је би ла др жав на ор га ни за ци ја ни јед не на ци је, већ са мо де ло ва 
срп ске и хр ват ске на ци је и бо сан ских му сли ма на, ко ји још увек ни су сма тра ни 
за себ ном на ци јом. 

Ста но ви ште да му сли ма ни ни су на ци ја и да је Бо сна и Хер це го ви на 
др жа ва де ло ва срп ске и хр ват ске на ци је и бо сан ских му сли ма на по твр ђе но је 
у Уста ву ФНРЈ до не том 1946. и Уста ву НР Бо сне и Хер це го ви не од 31. ја ну а ра 
1947. Устав је ре гу ли сао да су на ци о нал но сти у НР БиХ у све му рав но прав не 
и да су рав но прав ност и на ци о нал на сло бо да на ро да за га ран то ва ни без об зи ра 
на на род ност и ве ро и спо вест. То се од но си ло и на рав но прав ност срп ског и хр-
ват ског је зи ка.130

По сле осло бо ђе ња ни Бо сна и Хер це го ви на као ни оста ле фе де рал не је-
ди ни це, прем да на па пи ру су ве ре не, ни су има ле го то во ни ка кву са мо стал ност. 
Кључ не од лу ке до но ше не су у По лит би роу, а из вр ша ва не у ЦК Бо сне и Хер це-
го ви не. Рас пра ва о на ци о нал ном пи та њу ни је би ло, а ру ко вод ство се по све ти ло 
ре ша ва њу ег зи стен ци јал них про бле ма ста нов ни штва. Пред став ник бри тан ске 
ам ба са де ко ји је 1945. го ди не пу то вао по Бо сни сте као је ути сак да су Ср би у 
Бо сни опре де ље ни за кра ља, а Хр ва ти за Ма че ка. Сма трао је да му сли ма ни вла-
да ју Бо сном и да су бр зо по пе ли на врх. Огор че ње Ср ба у ве зи с тим ни је не-
при род но, ка же он, по што су они пред ста вља ли кич му пар ти зан ског по кре та и 
оче ки ва ли су да ће по жње ти нај ве ће за слу ге ка да пар ти за ни до ђу на власт. Кроз 
Бо сну „ми смо чу ли до ста рђа вих го во ра о то ме да би Му сли ма ни окре ну ли ка-
пу сва ко ме ко је на вла сти. На ла зе ћи ово, пар ти за ни су из гле да при хва ти ли њих 
као нај ко ри сни ји и нај ми ро љу би ви ји ма те ри јал за из вр ша ва ње сво јих пла но ва 

130 Устав Бо сне и Хер це го ви не до нет је 31. де цем бра 1946. У чла но ви ма 11 и 12 про кла мо-
ва на је рав но прав ност на ци о нал но сти и рав но прав ност срп ског и хр ват ског је зи ка у 
по ступ ку пред су дом и ра ду ад ми ни стра ци је. Устав је упо тре бља вао из раз „на ци о нал но-
сти и за му сли ма не, ко ји ни су на ци о нал ност, не го је дан по се бан со ци јал ни слој ко ји се 
на зи ва пре ма вер ским осо бе но сти ма и чи ји су са мо по је ди ни при пад ни ци на ци о нал но 
опре де ље ни као Ср би или Хр ва ти. Реч на ци о нал ност је ов де упо тре бље на ра ди по вла-
че ња пу не рав но прав но сти Ср ба, Хр ва та и Му сли ма на“. – Ин фор ма тив ни при руч ник 
о Ју го сла ви ји, 332. 
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и по ста ви ли су их на по ло жа је ко је они по сво јим за слу га ма и свом по на ша њу 
углав ном не за слу жу ју“.131

О ста њу у Бо сни и Хер це го ви ни не по сред но по сле осло бо ђе ња го во ри и 
пи смо Са ве Ко са но ви ћа, ми ни стра ин фор ма ци ја у вла ди ФНРЈ. Је дан од про бле ма 
у Бо сни и Хер це го ви ни, пре ма на во ди ма пи сма, био је сти хиј ни по вра так Ср ба 
из бе гли ца из Ср би је ко ји су по бе гли од уста шког и му сли ман ског те ро ра. При 
вла ди Бо сне и Хер це го ви не ни је по сто ја ло те ло ко је би во ди ло бри гу о при је му 
и сме шта ју тих из бе гли ца. Ови Ср би до жи вља ва ли су раз о ча ре ња, јер су их са 
под сме хом до че ки ва ли они ко је је уста шка власт на гра ди ла срп ском имо ви ном. 
Уза луд но су тра жи ли оно што им је при па да ло, „у ве ћи ни слу ча је ва мо ле ћи тзв. 
сед ма ке тј. оне Му сли ма не и Хр ва те ко ји су пре се дам ме се ци оти шли у шу му 
да би ока ја ли сво је гре хе ко је су по чи ни ли слу же ћи Па ве ли ће вом крв нич ком ре-
жи му“. Оп ту жба да су Ср би из бе гли це би ли про чет нич ки на стро је ни оце ње на 
је као „сми шље ни по сао ре ак ци о нар них фран ко вач ких еле ме на та у на ме ри да 
дис ква ли фи ку је Ср бе из бе гли це и фа во ри зу ју се бе, и да на тај на чин оне мо гу ће 
из бе гли ца ма бор бу за от кри ва ње фа ши стич ко-фран ко вач ких еле ме на та, узи ма ју-
ћи у то ме так ти ку на па да ња да не би би ли на пад ну ти“.132

По сле уста шког те ро ра у не ким ме сти ма у Бо сни оста ло је 2, 5, 10 до 
30% Ср ба, пи сао је Ко са но вић, „а са да се ра вед но на зи ва ју чет ни ци ма и им пу ти-
ра им се да зах те ва ју ма сов не по ко ље Му сли ма на и Хр ва та“. У чи нов нич ком ка-
дру уста но ва у Бо сни и Хер це го ви ни би ло је мно го ком про ми то ва них уста шких 
са рад ни ка, „ко ји се сви не мо гу укло ни ти јер су му сли ман ски и хр ват ски жи ваљ 
би ли ма сов но укоп ча ни у уста шки ре жим, али би тре ба ло од стра ни ти бар онај 
ја че екс трем ни део.“ У Град ском на род ном од бо ру у Ба ња лу ци ни је дан Ср бин 
ни је био од бор ник, иако је срп ски жи ваљ пред ста вљао ве ћи ну у овом гра ду. По-
сле ди ца не за до вољ ства Ср ба ко ји су пре жи ве ли уста шки ре жим би ла је њи хо ва 
же ља да се исе ле у Ср би ју, кон ста то вао је Са ва Ко са но вић.133

АГРАР НА РЕ ФОР МА И КО ЛО НИ ЗА ЦИ ЈА 
СР БА ИЗ ХР ВАТ СКЕ И БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ 

У ВОЈ ВО ДИ НУ

Ме ђу пр вим круп ним ме ра ма но ве вла сти би ла је аграр на ре фор ма и 
ко ло ни за ци ја, ко ја је до ве ла до зна чај ни јих про ме на у по се дов ној струк ту ри по-
љо при вре де и до ве ћег по ме ра ња ста нов ни штва, по себ но из Хр ват ске и Бо сне 
и Хер це го ви не у Вој во ди ну. 

Од 1.566.030 хек та ра укуп ног зе мљи шног фон да ко ји је ство рен аграр ном 
ре фор мом из 1945. го ди не у НР Ср би ји је би ло 738.691 ха (47,2%), што зна чи да 

131 PRO, FO-371/48876, бр. 394. Из ве штај о пу то ва њу кроз ју жну и ис точ ну Ју го сла ви ју 
Џ. Х. Меј џо ра, дру гог се кре та ра бри тан ске ам ба са де у Бе о гра ду, 17. но вем бар 1945.

132 АЈ, фонд Вла де ФНРЈ – Пред сед ни штво Вла де, ф 33, а.ј. 65. Пи смо ми ни стра ин фор-
ма ци ја Са ве Ко са но ви ћа под на сло вом „Шта би тре ба ло хит но учи ни ти за по прав ку 
по ло жа ја Ср ба и БиХ“, 21. мај 1945.

133 Исто.
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је 9,3% укуп не по вр ши не до шло под удар аграр не ре фор ме. На ужу Ср би ју от-
па да ло је 65.300 ха – 8,8% зе мљи шног фон да аграр не ре фор ме или све га 1,3% 
укуп них по вр ши на уже Ср би је. На Ко сме ту ре фор мом је об у хва ће но са мо 497 
ха, тј. 0,7% зе мљи шног фон да аграр не ре фор ме од но сно 0,6% укуп них по вр ши-
на Ко сме та. На Вој во ди ну је до ла зи ло 668.412 ха, тј. 90,5% зе мљи шног фон да 
аграр не ре фор ме НРС од но сно 32,5% укуп них по вр ши на Вој во ди не. Аграр ном 
ре фор мом би ло је об у хва ће но 35% об ра ди вих, од но сно 40% ора нич них по вр ши-
на ове по кра ји не. У Вој во ди ни су под аграр ну ре фор му пот па ла 87.393 по се да.

Из зе мљи шног фон да аграр не ре фор ме у Вој во ди ни је 137.951 по ро ди ца 
до би ло 493.502 ха, тј. 74% фон да. Пре ко 41.000 по ро ди ца са ве зних ко ло ни ста, 
нај ви ше из Хр ват ске, БиХ и ју жне Ср би је до би ло је зе мљу, као и 48.325 бе зе мља-
шких, док су оста ле по вр ши не от па да ле на ко ло ни сте и оста ле аграр не ин те ре-
сен те. Др жав ним до бри ма при па ло је 147.129. ха, а здрав стве ним, про свет ним 
и дру гим уста но ва ма 27.781 хек та ра.134

По се дов на струк ту ра Вој во ди не је аграр ном ре фор мом углав ном из јед-
на че на са струк ту ром у ужој Ср би ји и Ко сме ту, с тим што је у Вој во ди ни зе мља 
још увек би ла у ру ка ма ви ших ка те го ри ја га здин ста ва. Аграр на ре фор ма је уни-
шти ла ве ли ки по сед у по љо при вре ди чи ме су, бар та ко се сма тра ло, уни ште ни 
ка пи та ли стич ки од но си на се лу. По ве ћан је број сит них га здин ста ва, ко јих је у 
НР Ср би ји би ло чак 64,9%. Са еко ном ског ста но ви шта ти по се ди ни су би ли у 
мо гућ но сти да про из во де зна чај ни је тр жи шне ви шко ве. 

Аграр на ре фор ма је има ла по зи тив не по ли тич ко-со ци јал не ре зул та те, 
али су ње ни еко ном ски ефек ти би ли не га тив ни. Ра за ра њем круп ног по се да, тр-
жи шно ори јен ти са ног и спо соб ног за ин тен зив ну по љо при вред ну про из вод њу, 
ства ра њем сит ног по се да и ко ло ни зо ва њем у Вој во ди ну љу ди ко ји ни су би ли 
вич ни на чи ну об ра де зе мље на том под руч ју, иза зван је на гли пад про из вод ње 
аграр них ар ти ка ла. Због на ра ста ју ћих по тре ба пар ти ја је на сто ја ла да пад по љо-
при вред не про из вод ње ре ши си сте мом от куп не по ли ти ке. 

Зна чај не по сле ди це аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја има ле су и на ме ђу-
на ци о нал не од но се. Бе да, раз ру ше на и по па ље на се ла, по љо при вред ни ин вен тар 
и сто ка, страх и без на ђе, до ве ли су до ма сов ног план ског пре се ље ња Ср ба из 
Бо сне и Хер це го ви не, Ба ни је, Ли ке и Кор ду на у Вој во ди ну, као на гра ду за уче-
шће у НОБ-у. На тај на чин сма њи вао се про це нат Ср ба у ет нич ком са ста ву БиХ 
и Хр ват ске, али је срп ски еле ме нат по ја ча ван у Вој во ди ни.

О же љи Ср ба за исе ље њем из Хр ват ске све до чи и број мол би под не тих 
у у 1945. го ди ни. Хр ват ска је од Са ве зног ми ни стар ства за ко ло ни за ци ју до би ла 
кво ту за пре се ље ње 9.000 по ро ди ца бо ра ца НОП-а, али је уку пан број мол би из-
но сио 25.000. На Кор ду ну, уме сто 1.200 пред ви ђе них, под не то је ви ше од 5.000 
мол би, а у Ли ци уме сто 3.000 чак 7.000 мол би, ма хом срп ских по ро ди ца ко је су 
под не ле људ ске и ма те ри јал не жр тве у ра ту.135 До 1948. од укуп но 41.087 по ро-

134 Н. Га ће ша, н. д., 199.
135 На сед ни ци ЦК КПХ сеп тем бра 1945. Мо ша Пи ја де, пред сед ник Аграр ног са ве та, ре-

као је: „Ми би хтје ли да при ли чан број сви је та ба ци мо у Вој во ди ну. Пред ви ђе но је да 
се 9.000 по ро ди ца бо ра ца из Хр ват ске на се ли у Вој во ди ну. Од тих 9.000 јед на хи ља да 
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ди ца ко ло ни зо ва них у Вој во ди ни из Хр ват ске је пре се ље но око 10.000 срп ских 
по ро ди ца и то нај ви ше у Бач ку (7.500).136

По ред ет нич ког пра жње ња срп ских обла сти у Хр ват ској тзв. уну тра шњом 
ко ло ни за ци јом до шло је до зна чај них по ме ра ња хр ват ског ста нов ни штва у ис точ-
не обла сти Хр ват ске, по себ но у Сла во ни ју и Ба ра њу. То ком ра та уста шка власт 
је вр ши ла план ску ко ло ни за ци ју ових обла сти на има ња од бе глих или про те ра-
них срп ских до бро во ља ца. Пред крај ра та мно го број не хр ват ске по ро ди це, по-
вла че ћи се ис пред пар ти зан ских сна га, на шле су уто чи ште на овим про сто ри ма 
на се ља ва ју ћи на пу ште не не мач ке ку ће и има ња. По сле ра та у Бо сну и Хер це го-
ви ну вра ће но је око 5.000 по ро ди ца (ма хом срп ских) ко је су то ком ра та из бе гле 
из По са ви не, а хр ват ске по ро ди це су на се ље не на том про сто ру од уста шке вла-
сти или са мо стал но. Ови ко ло ни сти ни су по ме ра ни, већ су про ве ра ва ни „да се 
ни су огре ши ли о НОБ-у“, по сле че га је њи хов ста тус ле га ли зо ван. На тај на чин 
ви ше од 8.000 хр ват ских по ро ди ца на се ље но је у обла сти ма око Бе лог Ма на сти-
ра, Оси је ка, Ву ко ва ра, Ђа ко ва, Вин ко ва ца и Ви ро ви ти це. Но ва власт је по сле ра-
та спро во ди ла до дат но на се ља ва ње ових обла сти. До 1947. тзв. уну тра шњом ко-
ло ни за ци јом пре се ље но је око 12.500 хр ват ских по ро ди ца из Хр ват ског За гор ја, 
Дал ма ци је и дру гих обла сти на под руч је Сла во ни је.137

Из Бо сне и Хер це го ви не са ве зном ко ло ни за ци јом у Вој во ди ну је до 
1948. пре се ље но ви ше од 13.000 срп ских по ро ди ца, око 80.000 ли ца, нај ви ше из 
Бо сан ске Кра ји не (окру зи Би хаћ и Ба ња Лу ка) и Хер це го ви не. Оце ње но је да се 
Хр ва ти и му сли ма ни „ни ти оти ма ју ни ти пре да ју мол бе“ за пре се ље ње.138 По себ-
но су инерт ни би ли му сли ма ни ко ји ма је Са ве зно ми ни стар ство за ко ло ни за ци ју 
обез бе ди ло по себ не му сли ман ске ко ло ни је на под руч ју Вој во ди не. До 1948. од 
му сли ма на из це ле Ју го сла ви је у Бач ко Но во Се ло (код Бач ке Па лан ке), ме сто 
од ре ђе но за њи хо во пре се ље ње, ко ло ни зо ва но је све га 138 по ро ди ца.139

Од укуп ног бро ја по ро ди ца ко ло ни зо ва них по сле ра та у Вој во ди ну нај-
ве ћи про це нат от па да на срп ске по ро ди це и то пре те жно из Хр ват ске и Бо сне и 
Хер це го ви не 72%, цр но гор ске 5,31%, ма ке дон ске 3,17%, хр ват ске 3,17%, сло ве-
нач ке 0,93% и му сли ман ске 0,82%. Пре ма ра чу ни ца ма не ких ауто ра, ко ло ни за ци-
јом је број Ср ба у Вој во ди ни по ве ћан са 593.735 ли ца у 1940. го ди ни на 841.246 
ли ца у 1948. го ди ни.140 Про це нат сма ње ња Ср ба у ет нич кој струк ту ри Хр ват ске 

по ро ди ца ће се на се ли ти у Ба ра њи. Не што ће на се ли ти у Срем, око се ла Ло ва са, Со ти на 
и Бе ра ка, а оста ло у Бач ку. Тре ба нај хит ни је по сла ти ме ни из ве штај ко ли ко по ро ди ца 
бо ра ца, из ко јих кра је ва же ли да се се ли у Вој во ди ну. Пред ви ђа се да би у Вој во ди ну 
до шло око 5.500 хр ват ских по ро ди ца, а 3.500 срп ских по ро ди ца из Хр ват ске. О то ме 
и Ви раз ми сли те и пред ло жи те“. – АИРПХ, 1/III-1. За пи сник са сед ни це ЦК КПХ, 11. 
сеп тем бaр 1945.

136 Н. Га ће ша, Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Ју го сла ви ји 1945–1948, 299–311. М. Ма-
тиц ка на во ди да је из Хр ват ске у Вој во ди ну пре се ље но 9.279 по ро ди ца са 52.868 чла-
но ва, од че га са мо у Бач ку 7.851 по ро ди ца. М. Ма тиц ка, н. д., 78.

137 АЈ, фонд Ми ни стар ство по љо при вре де (41), фасц. 266, а.ј. 440.
138 Н. Га ће ша, Ра до ви из аграр не исто ри је и де мо гра фи је, 522.
139 Н. Га ће ша, Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Ју го сла ви ји... 524.
140 Исто, 347.
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и Бо сне и Хер це го ви не ни је утвр ђен. У исто вре ме ет нич ки од нос у Вој во ди ни 
ко ло ни за ци јом је по ме рен у ко рист Ср ба.

СР БИ У ВРЕ МЕ СУ КО БА 
ТИ ТО-СТА ЉИН 1948. ГО ДИ НЕ

Су коб из ме ђу Ста љи на и Ти та, ко ји је из не на да бук нуо 1948, имао је за 
по сле ди цу стра да ње срп ских и цр но гор ских ко му ни ста про цен ту ал но ви ше од ко-
му ни ста у дру гим ре пу бли ка ма и по ја чан те рор пар ти је на се лу у ве зи са от ку пом 
и ко лек ти ви за ци јом, ка ко би се Ста љи ну до ка за ло да ју го сло вен ски ко му ни сти 
ни су скре ну ли са пу та у ко му ни зам. Љу бав пре ма Со вјет ском Са ве зу и ње го вом 
во ђи Ста љи ну, ко ја је ули ва на у свест од 1941, а по себ но по сле осло бо ђе ња Ср-
би је 1944, Ср би су пла ти ли ви со ком це ном. Пре ма по да ци ма по је ди них ауто ра, 
ко ји не на во де из во ре, од об ја вљи ва ња Ре зо лу ци је Ин фор ма ци о ног би роа 1948. 
го ди не,141 ко јом се кри ти ку је ју го сло вен ско ру ко вод ство, до 1963. ор га ни уну тра-
шњих по сло ва еви ден ти ра ли су у Ју го сла ви ји 55.663 осо бе ко је су на раз не на чи-
не по др жа ва ле ак ци ју Мо скве и ис точ ног бло ка. Ме ђу тим, иако су би ла хап ше на 
сва ова ли ца ни су осу ђе на. Број ка жња ва них ли ца из но сио је, пре ма на во ди ма 
јед ног ауто ра, 16.731, од че га 11.694 оних ко ји су ад ми ни стра тив но ка жње ни, на 
осно ву спе ци јал ног за ко на, и 5.037 суд ских ка жње них на раз не вре мен ске ка зне. 
Дру ги ауто ри спо ми њу ци фру од 30.000 осу ђе них ли ца.142

У по ме ну том пе ри о ду УДБ-а Ср би је ухап си ла је 2.982 ин фор мби ро ва ца 
или 18,30% (ви ше од би ло ко је ре пу бли ке), а кон тра о ба ве штај на слу жба Ју го сло-
вен ске ар ми је 3.678 ин фор мби ро ва ца или 22,58%. Ме ђу осу ђе ним због ИБ-а од 
укуп ног бро ја ка жње них би ло је 64% Ср ба и Цр но го ра ца (Ср ба 43,24%, Цр но-
го ра ца 20,55%).143 Упр кос тро днев ном пле ну му ЦК КП Цр не Го ре одр жа ном по-
во дом су ко ба са Ста љи ном, за ИБ су се по ред мно гих по је ди на ца из ја сни ла три 
чла на ЦК КПЈ, два сре ска ко ми те та, као и де ло ви сре ских ко ми те та у Ник ши ћу, 
Ан дри је ви ци, Иван гра ду (Бе ра ни ма), Ко ла ши ну итд. У Ср би ји је би ло нај те же 
у ис точ ном де лу ре пу бли ке – у Кла до ву, За је ча ру, Бо ру, Не го ти ну и До њем Ми-
ла нов цу. У Кла до ву су Ин фор мби роу при шли не са мо сре ски ко ми тет и ви ше 
пар тиј ских ће ли ја већ и део УДБ-е и ми ли ци је. У Хр ват ској је, по ред оста лог, 
срп ско пар ти зан ско ру ко вод ство раз би је но хап ше њем тро ји це во де ћих срп ских 
ко му ни ста Ра де та Жи ги ћа, Ћа ни це Опа чи ћа и Ду шка Бр ки ћа. У Бо сни и Хер це го-
ви ни, Ро до љуб Чо ла ко вић, Угље ша Да ни ло вић и дру ги су се отво ре но из ја сни ли 
за ИБ али им је „опро ште но“, ма да ви ше ни ка да ни су за у зи ма ли ви со ка ме ста у 
др жав ној и пар тиј ској хи је рар хи ји.144

141 Те ло за ко ор ди на ци ју ак тив но сти ко му ни стич ких пар ти ја зе ма ља на род не де мо кра ти је 
и КП Фран цу ске и Ита ли је.

142 Д. Мар ко вић, Исти на о Го лом ото ку, Бе о град 1987, 79; В. Де ди јер, При ло зи за би о гра-
фи ју Јо си па Бро за Ти та, том III, Ри је ка 1981, 486.

143 Д. Мар ко вић, Исти на о Го лом ото ку, 17, 229; Б. Ко ва че вић, КПЈ Цр не Го ре 1945–1952, 
Ти то град 1986.

144 Уп. И. Ба нац, Са Ста љи ном про тив Ти та, За греб 1990, 145–158.
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Об ра чун са иде о ло шким не ис то ми шље ни ци ма био је не ми ло ср дан. За 
ухап ше не и осу ђе не ин фор мби ров це ор га ни зо ва ни су, по ред по сто је ћих, спе ци јал-
ни за тво ри (ло го ри), на уса мље ним и ка ме ни тим остр ви ма се вер ног Ја дра на – Го-
ли оток и Све ти Гр гур. Пр ви ка жње ни ци, њих око 1.200, сти гли су на Го ли оток 
9. ју ла 1949, а до кра ја те го ди не би ло их је укуп но 3.663. До 15. де цем бра 1949. 
из Ср би је је на Го ли оток от пре мље но 1.657 осу ђе ни ка, а из Цр не Го ре 1.580. До 
по ло ви не 1952. кроз ло гор на Го лом ото ку про шло је 9.748 ка жње ни ка, док је у 
исто вре ме кроз дру ге ка зне но-по прав не до мо ве (за тво ре) Ста ра Гра ди шка, Гр гур, 
Раб, Угљан и Би ле ћа про шао 2.881 осу ђе ник. Из Бе о гра да је на Го ли оток (тзв. 
Мер мер) у 1949. упу ће но 394 за тво ре ни ка, 1950–270, 1951. го ди не –281.145 

По сле ди це су ко ба са ИБ би ле су, по ред оста лих, ма сов на ко лек ти ви за ци ја 
се ла и по ја чан от куп по љо при вред них про из во да, а у скло пу при пре ма за евен ту-
ал ну агре си ју ИБ зе ма ља и тзв. стра те шко из ме шта ње вој не и дру ге ин ду стри је 
из по гра нич них обла сти нај ви ше у не при сту пач не пре де ле Бо сне и Хер це го ви не. 
Пре ме шта ње је вр ше но на пред лог Са ве зног ко ор ди на ци о ног ко ми те та на род не 
од бра не на чи јем се че лу на ла зио Ти то.146 Ова кав ко ми тет, у чи јем је са ста ву де-
ло ва ла Ко ми си ја за ева ку а ци ју ин ду стри је, по сто јао је и у Ср би ји, а на ње го вом 
че лу на ла зио се П. Стам бо лић. Иако је из ме шта ња ин ду стриј ских по стро је ња 
би ло и пре овог су ко ба (због спа ја ња фа бри ка у ве ће це ли не, по ма га ња си ро ма-
шни јим ре пу бли ка ма, не до стат ка ка дро ва и сл.), ово пре се ље ње ин ду стри је, ка ко 
сма тра ју по је ди ни ауто ри, нај ви ше је по го ди ло Ср би ју. Не ма пре ци зних по да та ка 
о раз ме ра ма ове по ја ве, али се у ра до ви ма по је ди них ауто ра пре ци зно на бра ја ју 
ин ду стриј ска и дру га по стро је ња ко ја су пре се ље на из Ср би је. Та ко се твр ди да 
је из Ср би је у пе ри о ду 1948–1953. у дру ге кра је ве Ју го сла ви је и Ал ба ни ју пре се-
ље но 76 ин ду стриј ских обје ка та и ви ше ком плет них тех но ло шких си сте ма, не 
ра чу на ју ћи ма ње по го не, ра ди о ни це и ма ши не. Из Вој во ди не су де мон ти ра на и 
пре се ље на 24 нај ве ћа мли на, 1 фа бри ка ше ће ра, 1 фа бри ка уља, 1 хлад ња ча, 1 
кру па ра, 1 елек трич на цен тра ла, 1 лив ни ца, 1 фа бри ка са пу на, 1 фа бри ка бо ја и 
ла ко ва, 1 фа бри ка ба те ри ја, 4 ме ха ни зо ва не ци гла не, 2 стру га ре, 1 фа бри ка на ме-
шта ја, 3 ку де ља ре са нај бо љом опре мом, 1 твор ни ца фи не три ко та же и 6 штам-
па ри ја, док су из 23 дру гих пред у зе ћа од не те са мо ма ши не.147

Ста ра аграр на, а по себ но от куп на по ли ти ка по сле су ко ба са ИБ-ом, а на-
ро чи то на кон оп ту жби да КПЈ на се лу во ди ку лач ку по ли ти ку и по вла ђу је бо га ти-
јим се ља ци ма, знат но је ра ди ка ли зо ва на. По ве ћа не по тре бе за по љо при вред ним 
про из во ди ма ка ко за вој не та ко и за по тре бе ци вил не ин ду стри је за до во ља ва не су 
по ја ча ним си сте мом от ку па го то во свих ва жних по љо при вред них про из во да. То 
је, по себ но код бо га ти јег и еко ном ско ефи ка сни јег де ла се ља штва, до во ди ло до 

145 Из Бо сне и Хер це го ви не је от пре мље но 1.378 осу ђе ни ка, Хр ват ске 957, Сло ве ни је 348 
и Ма ке до ни је 288. 

146 По ред Ти та, као пред сед ни ка, у ко ми те ту су би ли Ко ча По по вић, на чел ник Ге не рал шта-
ба ЈНА, као се кре тар, Бо рис Ки дрич, Пе ко Дап че вић, Ми тар Ба кић, Љу бо драг Ђу рић, 
Све ти слав Сте фа но вић и Кр сто По пи во да, као чла но ви. – Ј. По пов, Дис ло ка ци ја ин ду-
стриј ских по стро је ња из Вој во ди не, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, бр. 51, Но ви 
Сад 1995, 43–88.

147 По ли ти ка, 21. јул 1992; Ј. По пов, н. д., 47, 86.



241Срби у Југославији 1945–1974

не за ин те ре со ва но сти за по ве ћа ње по љо при вред не про из вод ње, чи ме је ство ре на 
основ на про тив реч ност у по љо при вре ди ко ја не ће би ти от кло ње на до сре ди не 
50-их го ди на. По тре бе за аграр ним про из во ди ма су ра сле, док је по љо при вред на 
про из вод ња па да ла из го ди не у го ди ну. Про блем ис хра не ста нов ни штва ре шен 
је до брим де лом ка да је по че ла да при сти же по моћ за пад них зе ма ља у хра ни од 
сре ди не 1950. го ди не.

 Ср би ја, а по себ но Вој во ди на, би ла је нај ви ше по го ђе на не га тив ним по-
сле ди ца ма аграр не по ли ти ке КПЈ и не у спе лог по ку ша ја да уве де со ци ја ли зам 
на се ло. Нај ма ње 100.000 се ља ка у Ср би ји је у пе ри о ду 1945–1952. ка да је на пу-
штен си стем оба ве зног от ку па, а го ди ну да на ка сни је и ства ра ње СРЗ, про шло 
кроз за тво ре, а ви ше сто ти на хи ља да се ља ка на раз не на чи не мал тре ти ра но.148 
Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства тр го ви не и ин ду стри је Ср би ја је у укуп ној про-
из вод њи жи та ри ца у ФНРЈ уче ство ва ла са 60%, али је у пе ри о ду 1947–1951. да-
ва ла из ме ђу 70–80% укуп но от ку пље них ко ли чи на у ФНРЈ.

Ото пља ва ње од но са са за пад ним зе мља ма, ко је су Ју го сла ви ји пру жи ле 
ве ли ку по моћ у хра ни по чев од 1950. ка ко би се убла жи ле по сле ди це су ше, уда ља-
ва ње од со вјет ске прак се и кри ти ка со вјет ске аграр не по ли ти ке, као и не по вољ ни 
ефек ти по ли ти ке КПЈ на се лу до ве ли су до из ме на аграр не по ли ти ке. Мо же зву ча-
ти пре те ра но, али су коб са ИБ-ом спа сао је ју го сло вен ско се ло со вје ти за ци је.

СР БИ У СА МО У ПРАВ НОМ СИ СТЕ МУ

Су прот ста вља ју ћи се Ста љи ну и ње го вим са те ли ти ма ју го сло вен ски ко-
му ни сти су по чет ком 50-их го ди на за по че ли озбиљ ну кри ти ку ста љи ни стич ких 
дог ми, из на ла зе ћи но ве фор ме и но ве пу те ве за со ци ја ли стич ки си стем на те о риј-
ском и прак тич ном пла ну. У тим раз ма тра њи ма ро ђе на је иде ја о са мо у пра вља њу. 
Иде ји је од мах при пи сан из вор ни зна чај ко ји је, пре ма ту ма че њи ма, про из и ла зио 
из ис ку ста ва Па ри ске ко му не, со вје та у Ок то бар ској ре во лу ци ји али и прак се на-
род но о сло бо ди лач ких од бо ра, пар ти зан ских ло кал них ор га на вла сти то ком ра та, 
јер су, на вод но, кли це са мо у пра вља ња ни кле упра во у овим од бо ри ма.

Екс по зе ом у На род ној скуп шти ни по во дом до но ше ња Основ ног за ко на 
о упра вља њу при вред ним пред у зе ћи ма и ви шим при вред ним удру же њи ма од 
стра не рад них ко лек ти ва од 26. ју на 1950. Ти то је на ја вио уво ђе ње рад нич ког 
са мо у пра вља ња у пред у зе ћа, што је тре ба ло да до ве де до со ци ја ли стич ког пре о-
бра жа ја ју го сло вен ског дру штва. Ујед но, би ла је то но ва ге не рал на ли ни ја КПЈ 
у из град њи со ци ја ли зма. Др жа ва је по сте пе но тре ба ло да од у мре пре ла ском 
сво ји не из др жав них у рад нич ке ру ке (дру штве на сво ји на), ко јом ће упра вља ти 
не по сред ни про из во ђа чи, пре ко рад нич ких са ве та. Са мо по чет ком 1950. го ди не 
фор ми ра но је ви ше од 200 рад нич ких са ве та, а у вре ме до но ше ња За ко на пре ко 
500. Тај про цес је озна чен као крај др жав не ин тер вен ци је у при вре ди и из у ми ра-
ње би ро кра ти зма. До кра ја 1950. осно ва но је пре ко 7.000 рад нич ких са ве та.149

148 Исто.
149 Ј. Б. Ти то, Го вор на сед ни ци Са ве зне на род не скуп шти не 27. ју на 1950, Бе о град 1950; 

Исти, Труд бе нич ко упра вља ње при вре дом, Ко му нист, бр. 4–5/1950, 2, 3. Уп. Са мо у пра-
вља ње и дру штве но-еко ном ски раз ви так Ју го сла ви је 1950–1970, Бе о град 1971; Са мо-
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Кам па ња уво ђе ња са мо у пра вља ња има ла је за циљ од у ми ра ње др жа ве 
тј. сма њи ва ње ње них ин ге рен ци ја у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та и оства-
ри ва ње де мо кра ти за ци је, де цен тра ли за ци је и де би ро кра ти за ци је у дру штву. Ре-
пу блич ки и ло кал ни ор га ни до би ли су зна чај не др жав не функ ци је, а уво ђе њем 
ко му нал ног си сте ма на ђе на је по ли тич ка и ор га ни за ци о на фор ма за „ускла ђи ва ње 
ин ди ви ду ал ног ин те ре са рад них љу ди и ко лек тив ног ин те ре са дру штве не за јед-
ни це... пре ко ко је се нај ши ри круг љу ди мо же при ву ћи и да не по сред но уче ству-
је у дру штве ном упра вља њу“.150 

Пре ла зак на са мо у пра вља ње, де цен тра ли за ци ја упра ве и про ме не у при-
вред ном си сте му, као оп шти про цес раз гра ђи ва ња ад ми ни стра тив ног си сте ма 
со ци ја ли зма, до би ли су по твр ду у Устав ном за ко ну о осно ва ма дру штве ног и по-
ли тич ког уре ђе ња ФНРЈ и ре пу блич ким устав ним за ко ни ма из 1953. ко ји ма је 
оза ко њен тзв. но ви си стем со ци ја ли стич ке де мо кра ти је пре ко рад нич ких са ве та, 
Ве ћа про из во ђа ча у На род ној скуп шти ни и на род них од бо ра. Устав ним за ко ном 
уме сто др жав не про гла ше на је дру штве на сво ји на над сред стви ма на про из вод-
њу, а са мо у пра вља ње про из во ђа ча и рад ног на ро да за осно ву дру штве ног и по-
ли тич ког уре ђе ња. Из Скуп шти не је не ста ло Ве ће на ро да ус по ста вље но Уста вом 
1946, а уве де но Ве ће про из во ђа ча, ка ко би се по ка за ло да је на ци о нал но пи та ње 
у Ју го сла ви ји ре ше но и да у прак си кла сни мо мен ти мо ра ју да пре вла да ју над на-
ци о нал ним. „Те ме љи на ко ји ма по чи ва ве ли ка за јед нич ка згра да – ФНРЈ, са сто је 
се из чи стог и не раз ру ши вог ма те ри ја ла. То је нај пра вед ни је рје ше ње на ци о нал-
ног пи та ња, рје ше ње ко је сва ком на ро ду, сва кој фе де рал ној је ди ни ци по се би це, 
оси гу ра ва све стран по ли тич ки, кул тур ни и еко ном ски раз ви так. У исто ври је ме 
та кво рје ше ње на ци о нал ног пи та ња омо гу ћа ва да ство ре но брат ство и је дин ство 
на ро да Ју го сла ви је оста не трај но и не са ло мљи во“, пи сао је Ти то.151

Ко му ни сти су ве ро ва ли да су ства ра њем фе де ра ци је ре ши ли на ци о нал но 
пи та ње у Ју го сла ви ји. Из бе га ва на је сва ка ди ску си ја о тој те ми, а вер бал ни екс-
це си су про гла ша ва ни за атак на „кр вљу ус по ста вље но брат ство и је дин ство“. 
Раз вој са мо у пра вља ња, ка ко се ве ро ва ло, ели ми ни са ће све на ци о нал не су прот но-
сти, а циљ је дин стве не рад нич ке кла се би ће оства ре ње кла сних а не на ци о нал них 
ци ље ва. У скла ду са та квом по ли ти ком про мо ви са но је не пи са но на че ло ис ти ца-
ња и ни ве ла ци је „свих на ших на ро да и на род но сти“, прин цип па ри тет не на ци о-
нал не за сту пље но сти чак и та мо где се бит но ни су ре ша ва ли или оства ри ва ли 
на ци о нал ни ин те ре си.152 Про шлост, по себ но срп ска, ни је ис ти ца на. Ћу та ло се о 
бо га тој тра ди ци ји и ве ли ким рат ним на по ри ма и жр тва ма ко је је срп ски на род 

у прав ни дру штве но-еко ном ски раз вој Ју го сла ви је 1947–1977. (ста ти стич ки при каз), 
Бе о град 1978.

150 Е. Кар дељ, По во дом но вог уре ђе ња сре зо ва и оп шти на, Про бле ми на ше со ци ја ли стич ке 
из град ње, Бе о град 1953, 269.

151 Ј. Б. Ти то, н. д. 
152 Д. Мар ко вић, ду го го ди шњи функ ци о нер из Ср би је, оце нио је да је па ри тет по стао прак-

са у из бо ру са ве зних ор га на, иако ни је био пред ви ђен Уста вом. „Ни ко не ће да се за ме-
ра, све по ста је ме ђу ре пу блич ки и ме ђу на ци о нал ни про блем... Ка ко ће ова за јед ни ца 
и ово дру штво мо ћи да жи ви та ко – ни је ми ја сно“. Д. Мар ко вић, Жи вот и по ли ти ка 
1967–1978, Бе о град 1978, књ. II, 20.



243Срби у Југославији 1945–1974

под нео пре ју го сло вен ског ује ди ње ња 1918. Све као да је по чи ња ло са ко му ни-
сти ма, пар ти зан ским хе ро ји ма и до га ђа ји ма.

Та ко зва но де фи ни тив но ре ше ње на ци о нал ног пи та ња у Ју го сла ви ји под-
ра зу ме ва ло је и дру ге про ме не у си сте му и ор га ни за ци ји др жа ве и пар ти је. Ти-
тов култ не при ко сно ве ног во ђе пар тиј ском и дру гом про па ган дом до ве ден је до 
вр хун ца, а он је иден ти фи ко ван са суд би ном пар ти је, ре во лу ци је и Ју го сла ви је. 
Ка сни је ће то би ти по твр ђе но ње го вим из бо ром за до жи вот ног пред сед ни ка Ју-
го сла ви је и бе сми сле ним сло га ном „И по сле Ти та – Ти то“. 

Про кла мо ва на рав но прав ност на ци ја у фе де ра ци ји ни је зна чи ла ње но 
истин ско оства ре ње. Иако је не склад из ме ђу ја ког пар тиј ског од но сно др жав ног 
цен тра и су ве ре но сти ре пу бли ка ишао на ште ту ре пу бли ка, по је ди ни ауто ри тај 
цен тра ли зам ве зу ју за Ср би ју, од но сно за њен бр жи раз вој и ве ћи ути цај на кре-
и ра ње ју го сло вен ске по ли ти ке, прем да за то не да ју кон крет не по дат ке. Ка ко 
за оста ле, та ко и за Ср би ју, ва жи ли су пла но ви и за да ци ко је је по ста вља ла цен-
трал на упра ва. Ре пу блич ки ор га ни у Ср би ји, као и у дру гим ре пу бли ка ма, би ли 
су ви ше из вр ши о ци од лу ка и за да та ка фе де рал них ор га на, а не су ве ре ни ор га ни 
ко ји до но се са мо стал не од лу ке. 

Ве ли ка де цен тра ли за ци ја усле ди ла је кра јем 1949. и 1950. пре но ше њем 
ру ко во ђе ња при вре дом на ре пу бли ке, чи ме су уки ну та од го ва ра ју ћа ми ни стар ства 
на са ве зном ни воу (ми ни стар ство ла ке ин ду стри је, по љо при вре де, ру дар ства, итд.). 
Апри ла 1951, по след њих 108 пред у зе ћа ко ји ма је не по сред но ру ко во ди ла са ве зна 
вла да да та су на упра вља ње ре пу бли ка ма. На са ве зном ни воу оста ле су са мо ди-
рек ци је за же ле зни цу, по шту, реч ни са о бра ћај и аеро тран спорт. Овом ре ор га ни-
за ци јом апа рат цен трал них ор га на др жав не упра ве сма њен је за 40–60%.153

На ше стом кон гре су КПЈ је про ме ни ла име у Са вез ко му ни ста Ју го сла ви-
је (СКЈ, по угле ду на Марк сов Са вез ко му ни ста) у по ку ша ју да се дис тан ци ра од 
апа ра та вла сти и оја ча као по ли тич ка и идеј на сна га рад нич ке кла се. Као што је 
прин цип од у ми ра ња др жа ве у раз во ју са мо у пра вља ња био нео ствар љив, та ко је 
и прин цип дис тан ци ра ња пар ти је од вла сти у чи та вом пе ри о ду по сто ја ња СКЈ и 
ју го сло вен ске др жа ве остао не ре а ли зо ван. Пар ти ја је стал но др жа ла све по лу ге 
вла сти у сво јим ру ка ма, а го то во да ни је би ло ви со ког др жав ног функ ци о не ра ко ји 
исто вре ме но ни је био не са мо члан СКЈ не го и ви со ки пар тиј ски функ ци о нер.

Оп шти про цес ли бе ра ли за ци је ко ји је за хва тио Ју го сла ви ју за у ста вљен 
је пр вим ве ли ким слу ча јем у СКЈ по сле ра та (не ра чу на ју ћи спо ро ве у ве зи са 
ИБ-ом).

СЛУ ЧАЈ ЂИ ЛАС

Про ме не и им про ви за ци је у уре ђе њу зе мље ни су мо гли сви да сле де. Не-
ки су за др жа ва ли ста ре по гле де и ста ри си стем ра да, али би ло је и оних ко ји су 
пред ња чи ли у от кри ва њу но вих пу те ва тзв. со ци ја ли стич ке де мо кра ти је а ко ји су 
убр зо озна че ни за но си о це ан ти со ци ја ли стич ких по ја ва. Гра ни це со ци ја ли стич ке 
де мо кра ти је обич но је од ре ђи вао Ти то. На тре ћем ван ред ном пле ну му ЦК КПЈ 

153 Д. Би лан џић, н. д., 176.
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одр жа ном 16–17. ја ну а ра 1954. „на стра дао“ је М. Ђи лас, ре во лу ци о нар, пред сед-
ник На род не скуп шти не ФНРЈ и глав ни иде о лог пар ти је, због се ри је тек сто ва у 
Бор би у ко ји ма је, ка ко је оце ње но, исту пао ан ти пар тиј ски, а сво јим ста во ви ма 
ре ви ди рао основ не марк си стич ке по став ке на ко ји ма се те ме љио рад СКЈ. Ти-
ме се Ђи лас уда љио од на уч ног со ци ја ли зма, из гу био ве ру у исто риј ску уло гу и 
ства ра ла штво рад нич ке кла се, пре тво рио се у ре ви зи о ни сту Бер штај но вог ти па, 
ка ко је оце нио Кар дељ. По Ти то вом ми шље њу, Ђи ла со ве кон тра ре во лу ци о нар не 
иде је су во ди ле у анар хи ју, а он сам „ни је за ста во но ша про тив би ро кра ти је, већ 
је и про тив рад нич ке кла се“154

Као „нај ва тре ни ји ан ти ста љи ни ста“, Ђи лас је кри ти ко вао со вјет ску прак-
су, али је и у ју го сло вен ским при ли ка ма за па жао ста љи ни стич ко на сле ђе, ко јег 
се КПЈ спо ро осло ба ђа ла. По себ но је кри ти ко вао би ро кра ти зам ко му ни ста. Ак-
тив но је уче ство вао у при пре ми ше стог кон гре са, на ко ме је де фи ни са на но ва 
уло га пар ти је (са да СКЈ), као „аван гар де рад нич ке кла се“ ко ја тре ба да се бо ри 
за сво ју по ли ти ку ме то дом убе ђи ва ња а не ди рек ти ва ма. Ње го ви су члан ци би ли 
на ли ни ји ше стог кон гре са и у по чет ку су по вољ но оце њи ва ни, али је на пар тиј-
ском пле ну му Ђи лас остао уса мљен, а осу ди ње го вих ста во ва при дру жи ли су се 
и они ко ји су га ра ни је по др жа ва ли. 

Ђи лас је уза луд при знао све оп ту жбе дру го ва и уза луд се са мо кри ти ко-
вао, тј. „из ра жа вао не сла га ње са са мим со бом“. Сме њен је са свих по ло жа ја, 
ис кљу чен из ЦК (сам се сло жио са тим пред ло гом), не што ка сни је сам ис ту пио 
из пар ти је, исе љен из ви ле на Де ди њу, а ка ко је на ста вио са по ли тич ким ан га-
жма ном, пре све га пи са ном ре чи, убр зо је ухап шен, ко јим при ли ком му је од у зет 
чин ге не рал-пу ков ни ка и сва од ли ко ва ња.155 По сле из ла ска из за тво ра по стао је 
глав ни ју го сло вен ски ди си дент са оп шта ва ју ћи сво је исти не и ви ђе ња за пад ним 
зе мља ма. Ње го ви ра до ви на ста ли у том пе ри о ду, об ја вљи ва ни у ино стран ству, 
от кри ва ли су мно ге тај не из про шло сти КПЈ.

Још ни је утвр ђе но ко ли ко су Ђи ла со ве иде је има ле ути ца ја на пар тиј ско 
члан ство, али да је имао при ста ли ца, по себ но у Ср би ји, у то не тре ба сум ња ти. 
По Бе о гра ду је тај но рас ту ран и ле так у ко ме је обе ло да ње но ства ра ње со ци ја ли-
стич ке стран ке. Иако не ма до ка за да је то ре а ли зо ва но, та кво на сто ја ње би ло је у 
ду ху Ђи ла со вих иде ја. Ђи ла со вим сме њи ва њем. за у ста вље ни су де мо кра ти за ци-
ја и ути ца ји са За па да. А ни је ли мо жда Ђи лас пр ва жр тва за бу ду ће ото пља ва ње 
од но са са СССР-ом? На ово пи та ње тек тре ба од го во ри ти. 

ИЗ МЕ ЂУ НА ЦИ О НАЛ НОГ И КЛА СНОГ

У на ред ном пе ри о ду пар ти ја се ба ви ла са ма со бом и во де ћом уло гом 
у дру штву што је на сед мом кон гре су апри ла 1958. у Љу бља ни уне то у но ви 

154 Као иде о лог пар ти је Ђи лас је пи сао мно го број не ра до ве те о риј ског али и ди рек тив ног 
ка рак те ра. Ин кри ми ни са ни члан ци су из ла зи ли у Бор би од 11. ок то бра 1953. до 7. ја ну-
а ра 1954. По чет ком 1953. Ђи лас је по кре нуо ча со пис Но ва ми сао, у чи јем је по след њем 
бро ју, ја ну а ра 1954, об ја вљен ње гов чла нак „Ана то ми ја јед ног мо ра ла“. 

155 Ђи ла су је су ђе но че ти ри пу та, а од укуп но 13 го ди на за тво ра од ле жао је 9.
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Про грам СКЈ ко ји, као те о риј ски до ку мент, ни ка да ни је ре а ли зо ван. У том до ку-
мен ту је по но вље на оце на да је на ци о нал но пи та ње у Ју го сла ви ји ре ше но и да 
се на ци о нал на рав но прав ност по шту је „пре све га рав но прав ним су дје ло ва њем 
пред став ни ка свих на ро да у фе де ра ци ји и су дје ло ва њем ре пу бли ка под јед на ким 
увје ти ма у до би ва њу сред ста ва из цен трал них фон до ва фе де ра ци је“. Про грам 
је оба ве зи вао ко му ни сте да раз ви ја ју со ци ја ли стич ку ју го сло вен ску свест и да 
се бо ре про тив пар ти ку ла ри зма и на ци о на ли зма, али и про тив ве ли ко др жав ног 
хе ге мо ни зма.156

У пар тиј ским и др жав ним до ку мен ти ма Ју го сла ви ја је де фи ни са на не по 
на род ном већ по иде о ло шком прин ци пу, по ла зе ћи од те зе да је на ци о нал но пи та-
ње ре ше но. Озна ча ва на је као за јед ни ца про из во ђа ча и за јед ни ца на ро да чи ја со-
ци ја ли стич ка свест, за сно ва на на прак си са мо у пра вља ња, по ти ску је на ци о нал ну. 
Рад ни на род је про гла шен за но си о ца су ве ре ни те та сва ке ре пу бли ке. Сма тра ло 
се да ће рад ни на род пред во ђен аван гар дом – СКЈ сво јом ви со ком све шћу ство-
ри ти ју го сло вен ску на ци о нал ну свест, тј. да је рад нич ка кла са Ју го сла ви је је дин-
стве на по кла сним а не на ци о нал ним обе леж ји ма и да је то до во љан га рант за 
ствар но ује ди ње ње ју го сло вен ских на ро да и ре пу бли ка. Та ква ре ше ња са др жа на 
су у Уста ву из 1963, ко ји ни је бит но про ме нио по ло жај ре пу бли ка и ауто ном них 
по кра ји на у ју го сло вен ској фе де ра ци ји.157

Сход но том од ре ђе њу Скуп шти на ФНРЈ је уме сто Ве ћа на ро да до би ла 
Ве ће про из во ђа ча. У том пе ри о ду ју го сло вен ство је до жи вља ва ло све тле тре нут-
ке а Ју го сла ви ја, осло бо ђе на при ти ска са Ис то ка, ус по ста вља ла је са рад њу са 
За па дом и из гле да ла као чвр ста и ста бил на др жа ва. Сто па при вред ног ра ста у 
пе ри о ду 1957–1963. би ла је из у зет но ве ли ка и из но си ла је ви ше од 10% (у ин ду-
стри ји 12,1%, а у по љо при вре ди 6,3%).158 Та кав раст је до вео до по ве ћа ња жи вот-
ног стан дар да и до хот ка, док је по љо при вред ног ста нов ни штва усло ви ло на глу 
про ме ну еко ном ске и со ци јал не струк ту ре по пу ла ци је.

Иако је Ју го сла ви ја из гле да ла ста бил на и про спе ри тет на др жа ва, а ју го-
сло вен ство ис ти ца но на сва ком ко ра ку, кри ти ко ва ни су по ку ша ји ус по ста вља ња 
„ста рог шо ви ни стич ког ин те грал ног ју го сло вен ства“, од но сно ју го сло вен ске 
на ци је. Во де ћи те о ре ти ча ри СКЈ су сма тра ли да су та кви по ку ша ји „из ра зи уни-
та ри зма или цен тра ли зма, ко ји је ин спи ри сан од Ср би је и био ис кљу чи во ве зан 
за Ср бе, од но сно Ср би ју.“ Ожи вља ва ње „ста рог шо ви ни стич ког ин те грал ног 
ју го сло вен ства“, као не ги ра ња ју го сло вен ских на ро да у ци љу афир ма ци је но-
ве ју го сло вен ске на ци је „не из бе жно пот ко па ва истин ски брат ске од но се ме ђу 
са мо стал ним на ро ди ма Ју го сла ви је, ко ји мо гу да бу ду трај ни и чвр сти са мо ако 
се за сни ва ју на рав но прав но сти и на уској са рад њи свих на ро да Ју го сла ви је и у 
ин те ре су сло бод ног на ци о нал ног раз вит ка сва ко га од њих“. Ове „би ро крат ско-
цен тра ли стич ке тен ден ци је“ ве зи ва не су за ве ли ко срп ски на ци о на ли зам про тив 

156 Про грам СКЈ, Бе о град 1958, 141–152.
157 Ј. Ђор ђе вић, Дру штве но-по ли тич ке за јед ни це у устав ном и по ли тич ком си сте му, Дру-

штве но-по ли тич ке за јед ни це, Бе о град 1968, 47–54.
158 Д. Би лан џић, н. д., 287.
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ко га се тре ба ло бо ри ти. „При ви дан ју го сло вен ски об лик ко ји он по не кад до би ја 
не ме ња ни шта на ства ри“, пи сао је Кар дељ 1957. го ди не.159

Кра јем 50-их и по чет ком 60-их го ди на Ју го сла ви ја је пред ста вља на као 
је дин стве на со ци ја ли стич ка за јед ни ца ју го сло вен ских на ро да, ко ја је успе шно 
ре ши ла ме ђу на ци о нал не од но се и у ко јој су рад ни ци на вла сти. Рад нич кој кла-
си је би ла на ме ње на уло га ко ју ни је мо гла ис пу ни ти, јер је власт би ла у ру ка ма 
пар тиј ске и др жав не би ро кра ти је. С дру ге стра не, иако је Ју го сла ви ја узи ма на 
за при мер успе шног ре ша ва ња на ци о нал ног пи та ња, еко ном ска под ло га ни је 
пра ти ла уто пи стич ке за ми сли о рав но прав но сти, по ве зи ва њу и из јед на ча ва њу 
еко ном ског и кул тур ног ни воа ју го сло вен ских на ро да. Раз ли ке у сте пе ну раз ви-
је но сти ни су укло ње не ни та да а ни по сле – све до рас па да зе мље, ма да је би ло 
по ли тич ких и ин сти ту ци о нал них по ку ша ја (Фонд за раз вој не до вољ но раз ви је-
них под руч ја и др.).

Осми кон грес СКЈ 1964. отво рио је про цес „су зби ја ња уни та ри стич ке сви-
је сти“, што ће ка сни је до ве сти до устав не ре фор ме фе де ра ци је. Ти тов го вор на 
кон гре су у ко ме се ка же да СКЈ „мо ра по све ти ти пу ну па жњу ме ђу на ци о нал ним 
од но си ма“, су зби ја ју ћи на ци о на ли стич ке и уни та ри стич ке кон цеп ци је а афир ми-
шу ћи „са мо у прав ну су ве ре ност“ рад ни ка и на ци ја, пре ко ко је ће се оства ри ва ти 
и на ци о нал на сло бо да, отво рио је пи та ње ме ђу на ци о нал них од но са у Ју го сла ви-
ји по сле два де се так го ди на ћу та ња о том про бле му. До шло се до са зна ња да је 
цен тра ли стич ка еко ном ска струк ту ра зе мље не спо ји ва са прин ци пом рав но прав-
но сти на ци ја и са раз во јем са мо у пра вља ња. 

Усле ди ла је еко ном ска ре фор ма чи ји је циљ био сла бље ње еко ном ске и 
по ли тич ке мо ћи цен тра (цен тра ли зма) а ја ча ње уло ге ре пу бли ка, што је пред ста-
вља но као да љи раз вој са мо у пра вља ња. Те шко је до ка за ти тврд њу, ко ју ће ка сни ји 
до га ђа ји по твр ди ти, да су у вр ху СКЈ по сто ја ле две су прот ста вље не тен ден ци је: 
јед на за ја ча ње ета ти стич ко-цен тра ли стич ког си сте ма, а дру га за ње го во сла бље-
ње и ја ча ње ре пу бли ка као су ве ре них др жа ва. Ка ко је цен тра ли зам и уни та ри зам 
био ис кљу чи во ве зан за Ср бе и Ср би ју, ство ре ни су по ли тич ки оквир и прет по-
став ке за об ра чун са ова квим тен ден ци ја ма.

СЛУ ЧАЈ РАН КО ВИЋ

Дру ги ве ли ки слу чај ко ји је отво рен у пар тиј ском вр ху би ло је сме њи-
ва ње Алек сан дра Ран ко ви ћа, пот пред сед ни ка др жа ве, дру гог чо ве ка пар ти је и 
ода ног Ти то вог са рад ни ка још из пред рат ног вре ме на. У тре нут ку сма њи ва ња 
Ран ко вић је, по ред оста лих, оба вљао и функ ци ју ше фа Слу жбе др жав не без бед-
но сти (СДБ), ра ни је Упра ве др жав не без бед но сти (УДБ-а).

159 „Афир ма ци ја би ро крат ско-цен тра ли стич ких тен ден ци ја и њи хо вих ве ли ко др жав но-шо-
ви ни стич ких об ли ка пот ко па ла би, пре ма то ме, не са мо пра вил не со ци ја ли стич ке и де мо-
крат ске прин ци пе на ко ји ма се за сни ва је дин ство на ро да Ју го сла ви је, не го и по ли тич ку 
ста бил ност со ци ја ли стич ког си сте ма уоп ште. Она би ну жно до ве ла до ус по ста вља ња 
би ро крат ског де спо ти зма и до одва ја ња на род них ма са од во де ћих по ли тич ких сна га 
др жа ве“. – Е. Кар дељ, Раз вој сло ве нач ког на ци о нал ног пи та ња, Бе о град 1973, 37–38.
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Ма да ни је још увек до ку мен то ва но, по сто је ауто ри и ак те ри до га ђа ја ко-
ји сма тра ју да за хла ђе ње од но са Ти та и Ран ко ви ћа да ти ра још од по чет ка 60-их 
го ди на. У је сен 1964. Ти то је, на вод но, Д. Ћо си ћу не по вољ но го во рио о срп ском 
ру ко вод ству, из ра жа ва ју ћи сум њу у ње го ву ло јал ност („Они су окре ну ли на род 
про тив ме не“... „Цен трал ни ко ми тет је про тив ме не“). У раз го во ру у че ти ри ока 
са Ћо си ћем, но вем бра 1965, Ти то је „из ра жа вао пра ви, ако смем да ка жем, па-
нич ни страх за је дин ство Пар ти је, страх од фрак ци ја и Кар де ља и А. Ран ко ви ћа, 
ко ји има нај моћ ни ји ути цај и пред ста вља Ср бе у пар тиј ском вођ ству. Би ло ми је 
ја сно да у Ран ко ви ћу ви ди нај о па сни јег про тив ни ка“.160

Ипак, су коб је из био тек сре ди ном 1966. и окон чан је за ма ње од ме сец 
да на. До та да хва ље ни „ис ту ре ни од ред“ и „мач Пар ти је“, УДБ-а је по ста ла пред-
мет же сто ких кри ти ка пар тиј ског вр ха и са мог Ти та, као сна га ко ја же ли да се 
по ста ви из над дру штва и ко ја пре ра ста у мо но пол А. Ран ко ви ћа. То је би ло пр ви 
пут по сле ра та да се у др жав ном или пар тиј ском вр ху ши ре рас пра вља ло о ра ду 
ове слу жбе, прем да је има ла ве ћих про пу ста у ра ни јем пе ри о ду као из вр ши лац 
на ло га пар тиј ског вр ха и са мог Ти та (по себ но у пе ри о ду су ко ба са ИБ-ом и те ро-
ра на се лу у вре ме оба ве зног от ку па и ко лек ти ви за ци је).

Иако је био шеф УДБ-е, ко ја је на вод но кон тро ли са ла и са мог Ти та, Ран-
ко вић је био из не на ђен на чи ном и бр зи ном раз ре ша ва ња те си ту а ци је. У ма ју 
је по се тио Пољ ску, при су ство вао 23. кон гре су КПСС и са Ти том раз гле дао про-
јек те за по ди за ње спо ме ни ка на Су тје сци. По ло ви ном ју на „по че ле су да се да-
ју пр ве ин фор ма ци је о по ло жа ју СДБ чла но ви ма ЦК СК Ср би је, на са стан ци ма 
ко ји су одр жа ва ни по гру па ма, и на ко ји ма су чла но ве ЦК Ср би је „об ра ђи ва ли“ 
ви со ки пар тиј ски функ ци о не ри у Ср би ји Ј. Ве се ли нов, М. То до ро вић и Д. Ра до-
са вље вић Бо би. Они су ис ти ца ли да је СДБ ста ви ла под кон тро лу сам врх Пар-
ти је и др жа ве, да се одво ји ла од Пар ти је и да се мо ра пре и спи та ти ње на уло га. 
Ка ко се ра ди о пре те жно срп ским ка дро ви ма, то је по себ на од го вор ност па да ла 
на срп ске ко му ни сте и са мог Ран ко ви ћа. СДБ је пред ста вља на као „бу си ја би ро-
крат ског жи во та из ко је се да ју ди рек ти ве на све стра не“, да је ор га ни зо ва на на 
лич ним ве за ма љу ди ко ји су ра ди ли у њој, да је по ста ла са мо стал ни фак тор у 
дру штву де лу ју ћи као са мо стал на ин сти ту ци ја и кон тро ли шу ћи рад и Пар ти је и 
чи та вог дру штва, да су ње ни ка дро ви ис по љи ли кон зер ва ти ван став у од но су на 
то бо жњу де мо кра ти за ци ју дру штва и сл. По себ на оп ту жба од но си ла се на „ком-
би на то ри ку о на след ни ку Ти та, при че му се ми сли на Ран ко ви ћа, а што је ка на-
ли ма слу жбе лан си ра но“.161 Де ло ва ње СДБ оце ње но је као би ро крат ски от пор и 

160 „На слу тио сам мо ти ве њи хо вог раз ла за у но вој кон цеп ци ји Ју го сла ви је, ко јој се Ран ко-
вић, по све му су де ћи, су прот ста вљао не ком сво јом по ли тич ком и мо рал ном при ро дом. 
Те зи ме, тач ни је ре че но, дру гог да на Но ве го ди не 1966, Ран ко вић ме је по звао у До ба-
нов це. Са јед ном, за чо ве ка ко ји га ни је по зна вао, те шко схва тљи вом де ли кат но шћу, 
на го ве стио ми је су коб са Ти том, из ра жа ва ју ћи ду бо ко уве ре ње да ће се не спо ра зум 
из гла ди ти“, ка же Д. Ћо сић. – С. Ђу кић, Чо век у свом вре ме ну – Раз го во ри са До бри цом 
Ћо си ћем, Бе о град 1989, 160–161.

161 З. Ву ко вић, Од де фор ма ци ја СДБ до ма спо ка и ли бе ра ли зма, Бе о град 1989, 19–29. (Сте-
но граф ски за пи си ауто ра из пе ри о да 1966–1972, ко ји је у вре ме сме њи ва ња Ран ко ви ћа 
био члан ЦК СК Ср би је и ге не рал ни ди рек тор Ра дио те ле ви зи је Бе о град).
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су прот ста вља ње кре та њи ма у дру штву са „на ме ром да се де лу је пре ко вла сти и 
да се ка сни је не што и учи ни“. 

Оце њи ва но је да је срп ски на ци о на ли зам у по ра сту, по себ но у кул тур ном 
жи во ту, а да су се по ја ви ле гру пе ин те лек ту а ла ца ко ји су ве ли ча ли про шлост а 
ума њи ва ли зна чај со ци ја ли стич ке ре во лу ци је. Ран ко вић је по чет ком 1966. же сто-
ко кри ти ко вао срп ски на ци о на ли зам тра же ћи „од го вор ност ко му ни ста Ср би је за 
пра ви лан раз вој ме ђу на ци о нал них од но са“.162 

Ко ми си ја Из вр шног ко ми те та ЦК СКЈ, фор ми ра на 16. ју на 1966. са за-
дат ком да ис пи та рад и ста ње у СДБ, оп ту жи ла је ову слу жба за тен ден ци ју да 
се „по ста ви из над дру штва,... тј. да по ста не је дан од од лу чу ју ћих фак то ра у фор-
ми ра њу дру штве не по ли ти ке... др же ћи под кон тро лом и од го вор не др жав не и 
по ли тич ке функ ци о не ре пу тем при слу шки ва ња, пра ће ња и до би ја ња из ве шта ја... 
са на ме ром да се по је дин ци дис кре ди ту ју и ко нач но ски ну са функ ци ја“. Ко ми-
си ја је пред ло жи ла да се СДБ „при ла го ди си сте му са мо у пра вља ња и ста ви под 
кон тро лу дру штва“.163

За че твр ту сед ни цу ЦК СКЈ, одр жа ну на Бри о ни ма (Бри он ски пле нум), 
Ран ко вић је до био оп ту жу ју ћи ма те ри јал ка сно уве че уочи сед ни це. На сед ни ци 
је на и шао на хла дан при јем до ју че ра шњих дру го ва. Ти то је оце нио да је СДБ 
фрак ци ја ко ја се бо ри за власт и ко ја хо ће да се ста ви из над дру штва. Ран ко вић 
је мир но при хва тио оп ту жбе, ста вља ју ћи на рас по ла га ње ЦК све сво је функ ци-
је. Убр зо је при хва ће на ње го ва остав ка на члан ство у ЦК, Из вр шном ко ми те ту и 
на ме сто пот пред сед ни ка Ре пу бли ке. Ње го вог пр вог са рад ни ка Све ти сла ва Сте-
фа но ви ћа, ко ји је оспо ра вао оп ту жбе о при слу шки ва њу, пле нум је ис кљу чио из 
ЦК, СИВ-а и пар ти је.164

Озна че ни за но си о це „ран ко ви ћев шти не“ при пад ни ци СДБ су ма сов но 
пен зи о ни са ни и от пу шта ни са по сла. Срп ски ко му ни сти су на ше стој сед ни ци 
сеп тем бра 1966. бе со муч но на па ли Ран ко ви ћа. Он је та да ис кљу чен из пар ти је 
и озна чен за но си о ца фрак ци о на штва и ве ли ко срп ског на ци о на ли зма, а по себ но 
је кри ти ко ван рад Слу жбе др жав не без бед но сти пре ма Шип та ри ма на Ко со ву 
као дра сти чан вид шо ви ни стич ке прак се.165 Раз би ја њем УДБ-е раз би је на је уну-
тра шња сна га ко ја се не ми ло срд но об ра чу на ва ла са кла сним и дру гим не при ја-
те љи ма ка ко их је на зи ва ла, по себ но са на ци о на ли сти ма. 

162 Исто, 15. 
163 На че лу Ко ми си је ко ја је тре ба ло да ис пи та слу чај при слу шки ва ња Ти та и ње го ве су-

пру ге Јо ван ке на ла зио се Кр сте Цр вен ков ски (Ма ке до ни ја), а чла но ви су би ли Бла жо 
Јо ва но вић (Цр на Го ра), Ђу ро Пу цар (БиХ), До бри во је Ра до са вље вић (Ср би ја), Ми ка 
Три па ло (Хр ват ска) и Фран це По пит (Сло ве ни ја). – Че твр ти пле нум ЦК СКЈ, Бе о град 
1966, 16; Уп. Д. Би лан џић, н. д., 321.

164 „Да ни је на Пле ну му го во рио под ин фарк том, ја бих о Ран ко ви ћу“, ка же д. Ћо сић, „ма-
ло шта до бро ре као, упр кос све му зна чај ном и до бром што је учи нио. Ње го во др жа ње 
на IV пле ну му, ње гов го вор, при ма ње оп ту жбе, од нос пре ма ту жи о ци ма, ње гов по ли-
тич ки ма зо хи зам, исто риј ски је де мо ра ли шу ћи и по ра зни чин“. – С. Ђу кић, н. д., 175; 
Б. Пе тра но вић, Исто ри ја Ју го сла ви је 1918–1988, књ. III, Бе о град 1988, 383.

165 Ко ми си ја ЦК СК Ср би је, са Да ни лом Ке ки ћем на че лу, оце ни ла је да су у пар тиј ском 
ру ко вод ству Ср би је по сто ја ле фрак ци је и да је ве ли ко срп ски на ци о на ли зам фа во ри зо-
ван на Ко со ву. – Б. Пе тра но вић, н. д., 385–386.
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Об ра чун са Ран ко ви ћем имао је по ли тич ку по за ди ну и он је сме њен као 
по тен ци јал на опа сност за Ти тов ауто ри тар ни ре жим, као и ње гов евен ту ал ни на-
след ник. Од до но ше ња Уста ва 1963. као пот пред сед ник Ре пу бли ке он се „из дво јио 
у од но су на оста ле ру ко во де ће ка дро ве“; био је ка дар нај ве ће ре пу бли ке, „пре ма 
ко јој су у це лом по сле рат ном пе ри о ду га је не из ве сне ре зер ве због на вод ног уни-
та ри зма“; сма трао је да су од но си са СССР-ом из гла ђе ни и да се мо же за др жа ти 
ста ри си стем, а по себ но јак цен тар у од но су на ре пу бли ке. За раз ли ку од Ти та и 
Кар де ља, ко ји су глав ну опа сност за бу дућ ност Ју го сла ви је ви де ли у уни та ри зму 
и цен тра ли зму, Ран ко вић је сма трао да је ре пу блич ки се па ра ти зам иста то ли ка 
опа сност. „Ду бо ко сам уве рен да та ква ли кви да ци ја Ран ко ви ћа во ди рас ко лу не 
са мо Пар ти је, не го и Ју го сла ви је, да ни је реч о об ра чу ну са по ли циј ским ме то да-
ма, не го о ком про ми то ва њу срп ских ко му ни ста као жан дар ме ри је Ју го сла ви је и 
А. Ран ко ви ћа као бес кру пу ло зног вла сто љуп ца“, оце нио је Ћо сић.166 

По сто ји ми шље ње да је пад Ран ко ви ћа био по след њи уда рац је дин ству 
Ју го сла ви је, ко ја је по сле то га је ди но функ ци о ни са ла у моћ ној Ти то вој уло зи, па-
ро ла ма о брат ству и је дин ству и Ју го сло вен ској ар ми ји. С дру ге стра не, те шко се 
мо гу бра ни ти те зе о Ран ко ви ћу као ве ли ком Ср би ну ко ји је за сту пао или оли ча вао 
срп ске ин те ре се. Он је био ко му ни ста ин тер на ци о на ли ста, ње го ва слу жба је на-
не ла нај ви ше зла упра во срп ском на ро ду, а не по сто ји го то во ни је дан прак ти чан 
ко рак ко ји је учи нио су прот ста вља ју ћи се Ти ту или Кар де љу за „срп ску ствар“. 
Бес крај но одан Ти ту, за не сен иде јом о свет ском ко му ни зму, бу дан и кон спи ра ти-
ван и ка да ни је тре ба ло, мај стор де та ља, али скром них ин те лек ту ал них по тен ци-
ја ла, Ран ко вић је пао као жр тва ве ште Ти то ве по ли ти ке укла ња ња су пар ни ка у 
вре ме по ја ча них ме ђу на ци о нал них тен зи ја, као пред став ник нај ве ће ре пу бли ке 
од ко је се увек за зи ра ло. У сва ком слу ча ју, Ср би ја је по сле ње га оста ла без во де-
ћег Ср би на у ко му ни стич ком вр ху. Оста ле срп ске ру ко во ди о це Ти то је одр жа вао 
или сме њи вао по соп стве ној во љи. Њи хов страх да ис так ну срп ски ин те рес био 
је су ви ше ве ли ки, а ети ке та срп ског на ци о на ли сте опа сна. За то се де си ло да је 
не што ка сни је Хр ват ску за хва тио на ци о на ли стич ки та лас, а то га у Ср би ји ни је 
би ло. Пад Ран ко ви ћа био је ти пи чан ко му ни стич ки об ра чун у бо га тој исто ри ји 
об ра чу на ко му ни ста у Ју го сла ви ји.

КО РЕ НИ РАС ПА ДА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

Пад Ран ко ви ћа озна чио је убр за но фе де ра ли зо ва ње зе мље и ства ра ње 
пред у сло ва за ње но раз би ја ње. Под па ро лом бор бе про тив ве ли ко др жав ног цен-
тра ли зма и уни та ри зма по ја ча ва не су на ци о нал не су прот но сти, ко је са мо у прав ни 
со ци ја ли зам не са мо што ни је пре ва зи ла зио не го их је и за о штра вао. Ју го сла ви ја 

166 Д. Ћо сић на во ди да се Ран ко вић спо рио са Ти том о то ме да је глав на опа сност за оп-
ста нак Ју го сла ви је др жав ни цен тра ли зам. На вод но му је ре као: „Па до бро, Ста ри, ако 
не сма траш да је ре пу блич ки се па ра ти зам глав на опа сност по ста бил ност и бу дућ ност 
Ју го сла ви је, он да бар да из рав на мо те опа сно сти: др жав ни цен тра ли зам и ре пу блич ки 
се па ра ти зам“. – С. Ђу кић, Чо век у свом вре ме ну – раз го во ри са До бри цом Ћо си ћем, 153, 
161. Уп. Б. Пе тра но вић, н. д., 387.
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ни је мо гла ни та да по бе ћи од ме ђу на ци о нал них кон фли ка та, али су они кон тро-
ли са ни или спре ча ва ни ис кљу чи во моћ ном Ти то вом уло гом. СКЈ је пре стао да 
бу де ко хе зи о на сна га, да би на кра ју по стао основ ни ге не ра тор кри зе и иза зи вач 
гра ђан ског ра та. 

ПО РАСТ МЕ ЂУ НА ЦИ О НАЛ НИХ ТЕН ЗИ ЈА

Об ра чун са „ве ли ко др жав ним цен тра ли змом, ран ко ви ћев шти ном и уни-
та ри стич ко-хе ге мо ни стич ким тен ден ци ја ма“ имао је за по сле ди цу сме њи ва ње 
и пен зи о ни са ње ве ли ког бро ја ко му ни ста Ср ба (срп ских ка дро ва) и по ли тич ке 
на па де на срп ски на ци о на ли зам и хе ге мо ни зам. По себ но је кри ти ко ва на „Ран ко-
ви ће ва по ли ти ка дис кри ми на ци је пре ма ал бан ској на род но сти на Ко со ву“, чи је 
су на вод но не га тив не по сле ди це мо ра ле би ти от кло ње не пре и спи ти ва њем ју го-
сло вен ске по ли ти ке пре ма Ко со ву, што ће по ста ти цен тар ју го сло вен ске по ли ти-
ке кра јем 60-их го ди на. Зах те ви су би ли сле де ће: бр жи еко ном ски раз вој Ко со ва 
због пер ма нент ног за о ста ја ња овог под руч ја у од но су на дру ге кра је ве Ју го сла ви-
је; ве ћи при ступ Ал ба на ца др жав ној слу жби и ру ко во де ћим по ло жа ји ма у упра-
ви и вој сци; ве ће за по шља ва ње Ал ба на ца на Ко со ву итд. Циљ тих ме ра би ло је 
„ја ча ње по ли тич ке ауто но ми је Ко со ва, по бољ ша ње по ло жа ја и рав но прав но сти 
ал бан ске на род но сти у Ју го сла ви ји и убр за ње еко ном ског раз во ја Ко со ва“. 

По ли тич ка ат мос фе ра на Ко со ву (рас пра ве о за о ста ло сти, аманд ма ни ма 
и др.) до би ла је не же ље не то ко ве. У ма сов ним де мон стра ци ја ма ко је су кра јем 
но вем бра 1968. из би ле у го то во свим ве ћим гра до ви ма на Ко со ву, (као и у Те то-
ву и Го сти ва ру у Ма ке до ни ји) ис так нут је зах тев „Ко со во–ре пу бли ка“. Тра жен је 
но ви устав, от це пље ње, ује ди ња ва ње под руч ја на ко ји ма жи ве Ал бан ци, кли ца-
ло се Ен ве ру Хо џи. Иако су де мон стра ци је би ле ма сов не и се па ра ти стич ке Ти то 
их је озна чио као обич не не ре де, кри ти ку ју ћи „оне ко ји још жи ве у ста рим сфе-
ра ма и ко ји ни су за до вољ ни што сви на ро ди и на род но сти у на шој зе мљи има ју 
јед на ка пра ва“, ми сле ћи при том на Ср бе, али и „да не тре ба ни Шип та ри, ко ји 
су ов дје у ве ћи ни, да гле да ју уна зад“. Ко со во и Ме то хи ја је, по ње му, тре ба ло да 
бу де под руч је где се брат ство и је дин ство оства ру је у пу ној ме ри. По сто ја ла су 
и ми шље ња да су де мон стра ци је на Ко со ву по сле ди ца па да Ран ко ви ћа и осло ба-
ђа ња Шип та ра од при ти ска УДБ-е. Тај при ти сак је тра јао од са ку пља ња оруж ја 
на Ко со ву 1955–56. го ди не и тзв. при зрен ског про це са, ко ји је от крио ве зе ви со-
ких ко сов ских функ ци о не ра са ал бан ском оба ве штај ном слу жбом, а 1968. го ди-
не озна чен као мон ти ран.

По ја ви ли су се и спо ра дич ни из ли ви срп ског на ци о на ли зма. У Бу ја нов-
цу (гра ди ћу на ју гу Ср би је где жи ве и Ал бан ци) Ср би су де мон стра тив но но си-
ли ули ца ма бад њак, об у че ни у тра ди ци о нал на оде ла са шај ка ча ма, у ка фа на ма 
се пе ва ло „Ро жде ство Хри сто во“, кру жи ле су гла си не да се и Ср би и Шип та ри 
на о ру жа ва ју.167 

167 Бор ба, 9. ја ну ар 1969. Уп. Д. Мар ко вић, н. д., 117. „Све је ви ше ср бо ва ња ко је се ма ни-
фе сто ва ло око Бо жи ћа ко ји је сла вљен знат но ви ше не го ра ни јих го ди на. 300–400 Ср-
ба се кли су Бад њак, иако је би ло за бра ње но да се оку пља ју ван цр кве. У Бу ја нов цу и 
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Де мон стра ци је на Ко со ву су за вр ше не ин тер вен ци јом по ли ци је, а у на-
ред ном пе ри о ду на ста вље не су рас пра ве о про ме на ма ка рак те ра фе де ра ци је у 
сми слу по ве ћа не уло ге фе де рал них је ди ни ца и су жа ва ња над ле жно сти фе де ра-
ци је, али и ја ча ња пра ва ауто ном них по кра ји на у Ре пу бли ци Ср би ји. По др жа ни 
од хр ват ског и де лом ма ке дон ског ру ко вод ства ко му ни сти Ко со ва на че лу са Ф. 
Хо џом тра жи ли су да је зи ци на ро да и на род но сти у фе де ра ци ји бу ду рав но прав-
ни, да се СФРЈ де фи ни ше као за јед ни ца рав но прав них на ро да и на род но сти, да 
се Ста тут по кра ји не зо ве Устав, да се фор ми ра Устав ни суд по кра ји не, а по кра-
ји на на зо ве Со ци ја ли стич ка ауто ном на по кра ји на; зах те ва ли су пра во на ис ти ца-
ње на ци о нал них сим бо ла, ам бле ма и обе ле жа ва ње на ци о нал ног пра зни ка. Гру па 
срп ских функ ци о не ра би ла је спрем на да при хва ти те зах те ве (Д. Ра до са вље вић, 
М. Ми нић, С. Па тр но гић), али је ве ћи на би ла за очу ва ње ре пу блич ких ин ге рен-
ци ја над по кра ји на ма. 

На цр ти устав них аманд ма на за из ме ну Уста ва СР Ср би је утвр ђе ни су 18. 
ок то бра 1968. на сед ни ци Ко ми си је за устав на пи та ња Ср би је. Че ти ри ко смет ска 
зах те ва оста ла су не при хва ће на: јед нак број по сла ни ка у Ве ћу на ро да, ауто ном не 
по кра ји не као са став не је ди ни це фе де ра ци је, про ме на на зи ва Ста ту та АП у Устав 
и про ме на име на у Со ци ја ли стич ку ауто ном ну по кра ји ну. Ме ђу тим, 4. но вем бра 
1968. на са стан ку по ли тич ких ру ко вод ста ва Ср би је и Ко сме та по стиг нут је по-
ли тич ки до го вор око ауто но ми је. „Ко сме тов ци су од у ста ли од зах те ва за истим 
бро јем по сла ни ка у Ве ћу на ро да, про ме не фор му ла ци је у чл. 2 Са ве зног уста ва 
и зах те ва да се ста тут По кра ји не зо ве устав, а сви су се са гла си ли са на зи вом 
„Со ци ја ли стич ка ауто ном на по кра ји на“. Ова ре ше ња су јед но гла сно усво је на у 
Скуп шти ни Ср би је 29. ја ну а ра 1969 (кра јем 1968. по кра јин ска скуп шти на је јед-
но гла сном од лу ком про ме ни ла име Ко смет у Ко со во).

По се бан спор око аманд ма на во ђен је у ве зи са по кра ји на ма. Ср би ја је 
ин си сти ра ла да се по кра ји не уне су у Са ве зни устав као на чел но пи та ње, тј. као 
по себ не дру штве но-по ли тич ке за јед ни це ко је се мо гу осни ва ти и на дру гим под-
руч ји ма. Ме ђу тим, сви оста ли би ли су за то да се по сто је ће по кра ји не име ну ју 
ка ко у срп ском та ко и у са ве зном уста ву (АП Вој во ди на и АП Ко со во), чи ме је 
Ср би ја као ре пу бли ка де гра ди ра на.

Устав ним аманд ма ни ма из 1968. на са ве зни и по чет ком 1969. на срп-
ски устав, по но во је ус по ста вље на де ле га ци ја по кра ји на у Ве ћу на ро да Са ве зне 
скуп шти не, уки ну та Уста вом из 1963. Ал бан ска на род ност је до би ла пра во на 
јав но ис ти ца ње на ци о нал них сим бо ла (за ста ве, ко ја је би ла за ста ва и ал бан ске 
др жа ве). Ства ра ни су усло ви за раз вој на ци о нал не кул ту ре, кул тур ну и на уч ну 
раз ме ну са Ал ба ни јом. На пи та ње да ли су Ал бан ци у Ју го сла ви ји на ци ја или на-
род ност, Ф. Хо џа је од го во рио „да ал бан ска ко сов ска на ци ја не по сто ји. У све ту 

Пре ше ву је та ко ђе на пе та си ту а ци ја.... У Бу ја нов цу су Шип та ри хте ли за Но ву го ди ну 
да ис так ну ал бан ску за ста ву, а Ср би су се то ме су прот ста ви ли. Срп ски жи ваљ на Ко-
сме ту по ста је нер во зан и у све му ви ди не при ја тељ ство Шип та ра. По ве ћа не су те жње 
и на ме ре за бе жа њем и исе ља ва њем са Ко сме та. По кра јин ски ко ми тет и СК на Ко со ву 
и про гре сив не сна ге су при лич но уса мље ни, а по не где и изо ло ва ни. Вр ло је ма ли број 
ин те лек ту а ла ца ко ји ни су со ли дар ни са ве ћи ном на ци о на ли стич ких зах те ва.“ – З. Ву-
ко вић, н. д., 272. 
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по сто ји са мо јед на ал бан ска на ци ја и она је у НР Ал ба ни ји, део ко је смо и ми... 
У Ју го сла ви ји смо на род ност... То ни ма ло не до во ди у сум њу пи та ње ис ти ца ња 
свих на ци о нал них по себ но сти“.

У При шти ни је по ло ви ном 1969. одр жа но тзв. је зич ко са ве то ва ње на ко ме 
је ис так ну то да „сви Ал бан ци тре ба да има ју је дан је зик, је дан пра во пис, јер су 
јед на на ци ја,“ без об зи ра на то где ње ни де ло ви жи ве. Го ди ну да на ка сни је у При-
шти ни је осно ван Уни вер зи тет са на ста вом на ал бан ском и срп ском је зи ку.168 

Про ме не у фе де ра ци ји из вр ше не устав ним аманд ма ни ма ја ча ле су по-
ло жај ре пу бли ка али и по кра ји на. То је пред ста вља но као рав но прав но уче шће 
ре пу бли ка у по сло ви ма и над ле жно сти ма фе де ра ци је на на че ли ма ме ђу соб ног 
ува жа ва ња и уса гла ша ва ња ин те ре са, са мо у прав ног до го ва ра ња и со ци ја ли стич-
ке со ли дар но сти. Аманд ма ни ма је обез бе ђе на ве ћа са мо стал ност по кра ји на ко је 
су до би ле ста тус кон сти ту тив ног еле мен та фе де ра ци је, иако ни су има ле ка рак тер 
фе де рал них је ди ни ца. Би ли су то пред у сло ви за про бле ме ко ји су ка сни је ис кр-
сли. По кра ји не су у свим пи та њи ма мо гле има ти са мо стал ност као и фе де рал не 
је ди ни це (у тим по сло ви ма ре пу бли ка ни је има ла мо гућ ност уче шћа), док су с 
дру ге стра не уче ство ва ле у до но ше њу и оства ри ва њу ре пу блич ких од лу ка.

Сту дент ске де мон стра ци је из ју на 1968, си ту а ци ја у при вре ди, по раст 
не за по сле но сти, ма со ван од ла зак на рад у за пад не зе мље (до 1968. оти шло је 
400.000 љу ди) и раз вој са мо у пра вља ња би ле су те ме де ве тог кон гре са СКЈ одр-
жа ног 1969. го ди не. На кон гре су је пр ви пут го во ре но о оп ште на род ној од бра ни 
као бит ном еле мен ту са мо у пра вља ња и оства ри ва ња иде је на уч ног со ци ја ли зма; 
о на о ру жа ном на ро ду у усло ви ма ка да је са мо у пра вља ње вла да ју ћи од нос и ка да 
ви ше ни су по сто ја ле ре ал не уну тра шње сна ге ко је би мо гле без по др шке фи зич ке 
си ле из ва на да га озбиљ но угро зе. Ти то је у глав ном ре фе ра ту ис та као да све ре-
пу бли ке рав но прав но уче ству ју у кре и ра њу и ре а ли за ци ји по ли ти ке фе де ра ци је. 
„У вр ше њу свих по сло ва ко ји су у до ме ну фе де ра ци је и ре гу ли са њу ме ђу соб них 
од но са ре пу бли ке уче ству ју са јед на ким пра ви ма, не за ви сно од сво је ве ли чи не, 
еко ном ске сна ге или бро ја ста нов ни ка, на прин ци пи ма ме ђу соб ног ува жа ва ња 
и уса гла ша ва ња ин те ре са, са мо у прав ног до го ва ра ња и со ци ја ли стич ке со ли дар-
но сти. Ти ме се са др жај но упот пу њу је по ли тич ка су ве ре ност ре пу бли ка, по ве ћа-
ва ју њи хо ве за ко но дав не и дру ге над ле жно сти и ја ча од го вор ност за це ло куп ни 
дру штве ни раз вој. У скла ду са раз во јем са мо у прав них од но са у ба зи дру штва 
и са раз во јем фе де ра тив ног си сте ма оства ру је се и ве ћа са мо стал ност со ци ја ли-
стич ких по кра ји на.“ 

Док су на ци о на ли зми у дру гим ре пу бли ка ма би ли у успо ну, у Ср би ји су 
су зби ја ни у ко ре ну. На 14. сед ни ци ЦК СК Ср би је (ма ја 1968) из пар ти је су ис-
кљу че ни До бри ца Ћо сић и Јо ван Мар ја но вић због ста во ва о ме ђу на ци о нал ним 
од но си ма и по ли ти ци Са ве за ко му ни ста пре ма на ци о на ли зму. Њи хо ви ста во ви 
су оштро осу ђе ни на сед ни ци „као „ди вер зи ја у ра ду на шег ЦК“ (Д. Ра до са вље-
вић)“, док је А. Ба ко че вић ре као да они „по ку ша ва ју по но во да нам на мет ну онај 
кон цепт дру штве ног раз вит ка ко ји је на IV пле ну му СКЈ нај е нер гич ни је осу ђен и 

168 В. Ми ла но вић, Уни вер зи тет у При шти ни у мре жи ве ли ко ал бан ске стра те ги је, Бе о-
град, При шти на, 1990.
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од ба чен“. Д. Мар ко вић је исту па ња Мар ја но ви ћа и Ћо си ћа оце нио као „ја сно кон-
цеп ти ра ну опо зи ци о ну плат фор му, не са мо у од но су на на ци о нал ну по ли ти ку СК 
не го у од но су на по ли ти ку СК у це ли ни“. К. Па тр но гић је по би ја ла да се Ср би и 
Цр но гор ци исе ља ва ју са Ко со ва и за ме ри ла Ћо си ћу да се у ди ску си ји не по зи ва 
„на Ле њи на и дру га Ти та, на ге не рал ну ли ни ју СК у на ци о нал ном пи та њу“.

Ве ћи део чла но ва ЦК Ср би је тра жио је да се „раз мо три „це лис ход ност 
њи хо вог оста ја ња у ЦК, уко ли ко Ћо сић и Мар ја но вић оста ну при сво јим ста во-
ви ма“. Бу ду ћи да су обо ји ца оста ла при сво јим ста во ви ма, ЦК је из дао са оп ште-
ње ко јим се огра дио од њи хо вих из ла га ња, су прот них про грам ским на че ли ма и 
на ци о нал ној по ли ти ци СКЈ. Не што ка сни је, по што је от крио при слу шни апа рат 
у сво јој ви кен ди ци и по сле без у спе шног обра ћа ња Ти ту, Ћо сић је под нео остав-
ку на члан ство у пар ти ји. Ка да су не по сред но по сле рас пра ве са Ћо си ћем из би-
ле сту дент ске де мон стра ци је, по ли тич ки врх Ср би је га је од мах по ве зао са тим 
до га ђа ји ма, не на во де ћи до ка зе. Сам Ћо сић је ви ше пу та ис та као да ни је имао 
ни ка кве ве зе са сту дент ским де мон стра ци ја ма из 1968. го ди не и „да је та сла ва 
пот пу но не за слу же на“.169

АМАНД МА НИ НА УСТАВ – ПРО МЕ НА 
КА РАК ТЕ РА ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ

Стал не про ме не ка рак те ра фе де ра ци је иза зи ва ле су не ста бил ност у од-
но си ма из ме ђу фе де ра ци је и ре пу бли ка, али и из ме ђу са мих ре пу бли ка. Иако се 
власт фе де рал них ор га на сма њи ва ла а ја ча ла уло га ре пу блич ких и по кра јин ских 
ор га на, у прак тич ној ре а ли за ци ји би ло је још ве ли ких про бле ма. У Ју го сла ви ји је 
де ло ва ло де вет по ли тич ких цен та ра мо ћи – шест ре пу блич ких, два по кра јин ска и 
је дан фе де рал ни, још увек не до вољ но ускла ђе них и че сто су прот ста вље них око 
рас по де ле ин ве сти ци ја из фе де рал не ка се. То ме тре ба до да ти и цен тар оли чен у 
вр ху СКЈ, од но сно Ти ту. На по ли тич ки жи вот зна чај но је ути ца ла и Ју го сло вен ска 
на род на ар ми ја (ЈНА) као је ди на ју го сло вен ска ин сти ту ци ја. Не су гла си це ко је су 
све че шће из би ја ле зах те ва ле су но ва ре ше ња од но са у фе де ра ци ји. 

Се дам де се тих го ди на пар ти ја се ба ви ла да љим „раз во јем фе де ра ци је на 
до след ни јој и пот пу ни јој рав но прав но сти на ро да и на род но сти и функ ци је др жав-
но сти и су ве ре но сти сва ке ре пу бли ке и ауто ном не по кра ји не“. Пред мет рас пра ва 
о из ме ни Уста ва аманд ма ни ма би ла су три пи та ња: ка рак тер фе де ра ци је (фе де ра-
ци ја као син те за ин те ре са ре пу бли ка ко ји мо ра ју би ти ува жа ва ни); по ло жај по-
кра ји не као „кон сти ту тив ног еле мен та фе де ра ли зма“, њи хо вог пред ста вља ња у 
фе де ра ци ји и од но са са СР Ср би јом; на чин од лу чи ва ња у скуп шти ни и ор га ни ма 
фе де ра ци је. По сле ду го трај них рас пра ва и су прот ста вље них ста во ва, је дин стве-
ни став је су ми ран у пред ло зи ма за аманд ма не на Устав. У су шти ни, ти пред ло зи 
су ви ше би ли осно ва за кон фе де рал не од но се у ју го сло вен ској фе де ра ци ји не го 
„до ра да тек ста Уста ва из 1963”, ка ко је пред ста вља но у јав но сти.

Кра јем 1970. за по че ла је по след ња фа за устав них про ме на фор ми ра њем 
Ко ор ди на ци о не ко ми си је свих ве ћа Скуп шти не СФРЈ за устав на пи та ња, ко ја 

169 С. Ђу кић, н. д., 204.
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је по че ла рад у Бе о гра ду и на ста ви ла на Бри о ни ма. Сед ни це Ко ми си је би ле су 
за тво ре не за јав ност. Су де ћи пре ма из во ди ма из за пи сни ка тих сед ни ца, ко је је 
об ја ви ла Бор ба 1989, Дра го слав Мар ко вић, је дан од пред став ни ка Ср би је, на 
са мом по чет ку је оп ту жен да је тра жио од ла га ње рас пра ве. Као пр ви го вор ник, 
он је ис та као да су пред ло же ни аманд ма ни пре шли оквир ини ци ја ти ве по кре ну-
те пред ло гом Ти та и Пред сед ни штва СКЈ, та ко да би их тре ба ло од ло жи ти за 
дру гу фа зу ра да. „При мед ба по ла зи од чи ње ни це да се устав ним аманд ма ном и 
не ким дру гим ста во ви ма ра ди не о то ме да се ја че ис так не и на гла си уло га, од-
го вор ност и са мо стал ност ре пу бли ка и по кра ји на у фе де ра ци ји, не го се иде за 
бит ним ме ња њем ка рак те ра фе де ра ци је, да се го во ри о фе де ра ци ји као о са ве зу 
ре пу бли ка, а да се гу би ка рак тер Ју го сла ви је као са мо у прав не со ци ја ли стич ке 
дру штве но-по ли тич ке за јед ни це“. Мар ко вић је имао при мед бе на еко ном ске 
функ ци је фе де ра ци је, што би зах те ва ло ре ви зи ју Уста ва. Као функ ци је фе де ра-
ци је тре ба ло би, по ње го вом ми шље њу, де фи ни са ти оп шти ин те рес, о че му је 
у Ср би ји по стиг ну та пот пу на са гла сност. Фе де ра ци ји ни је да та са мо стал ност и 
од го вор ност за ре а ли за ци ју сво јих функ ци ја. За сва ку од лу ку по треб на је прет-
ход на са гла сност ре пу бли ка, „а то зна чи пот пу ну не е фи ка сност и па ра ли са ност 
у ра ду са ве зних ор га на“.

По себ на при мед ба Д. Мар ко вић од но си ла се на из јед на ча ва ње ре пу бли ка 
и по кра ји на. За да љи раз вој по кра ји на „ана ли зе по ка зу ју да у том по гле ду ни су 
по треб не из ме не, сем по ми шље њу јед ног бро ја дру го ва ка да је реч о нор ма тив-
ном де лу, да ни је по треб но обез бе ди ти још ве ћи сте пен пар ти ци па ци је и од го вор-
но сти по кра ји на у фе де ра ци ји као еле ме на та фе де ра ли зма, али не за ви сно од то га 
сма тра мо да се основ на пи та ња од но са и да љег де мо крат ског раз во ја по кра ји на 
ти чу, пре све га, уну тра шњих од но са ре пу бли ке Ср би је и да устав не од ред бе ко-
је пре ју ди ци ра ју... и им пли ци ра ју из јед на ча ва ње по кра ји не и Ре пу бли ке тре ба 
да бу ду от кло ње не“.170 

Пред мет ди ску си ја би ло је и раз вла шћи ва ње фе де ра ци је у еко ном ској, 
за ко но дав ној, без бед но сној и спољ но по ли тич кој сфе ри. За ла га ња да се сви ови 
по сло ви ре ша ва ју у ре пу бли ка ма а да се до го ва ра ју на ни воу фе де ра ци је, Кар-
дељ је осу дио у кон тек сту спољ не по ли ти ке зе мље. „Ако ми на овај на чин још 
и на род ну ар ми ју ре ши мо, он да смо се пре тво ри ли у уни ју... Ако сва ко во ди сво-
ју спољ ну по ли ти ку, он да не ма др жа ве, не ма Ју го сла ви је, не ма уоп ште на ше 
за јед ни це.... по сле ди це ко је се мо гу ја ви ти у слу ча ју су ко ба из ме ђу ре пу бли ка 
ауто мат ски ће до ћи до из ра жа ја у Пред сед ни штву СФРЈ. Ту на ста је по ли тич ки 
про блем и тај про блем мо ра ће од го вор не сна ге ово га дру штва да раз ре ша ва ју, 
као што раз ре ша ва ју дру га пи та ња. Ме ђу тим, ола ко се пре пу сти ти, до зво ли те 
да то ка жем, ве тро ви ма сти хи је у тим пи та њи ма крај ње је опа сно. Сва ка спољ-
на сна га ће се уме ша ти и већ са да се ме ша ју а по го то во ће се ме ша ти у бу дућ но-
сти. Ова ре пу бли ка је ви ше про за пад на, она је ви ше про ис точ на, ова је за ово, 

170 Д. Би се нић, Ду го пу то ва ње у кон фе де ра ли зам, Бор ба, 28–29. ја ну ар 1989. М. Три па ло 
пи ше да је Д. Мар ко вић ре као Е. Кар де љу, у ве зи са про ме ном ка рак те ра фе де ра ци је, 
да „Сло вен ци, хо ће да им Ср би чу ва ју гра ни це ка ко би се Сло ве ни ја бо га ти ла на је дин-
стве ном ју го сло вен ском тр жи шту“. 
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она је за оно, би ће то га. Ми ти ме отва ра мо вра та ди вер зи ји из ино стран ства да 
на па да ју на ше је дин ство“.171

Рас пра ва је во ђе на и о пред ста вља њу ре пу бли ка и по кра ји на у Пред сед-
ни штву и пра ву ве та у до но ше њу од лу ка. Ве ћи на ре пу блич ких пред став ни ка за-
ла га ла се за то да у Пред сед ни штву по ре ду бу ду за сту пље не и по кра ји не, док је 
став Ср би је и Вој во ди не био да „без об зи ра на на чин кон сти ту и са ња де ле га ци ја 
и на чин пред ста вља ња де ле га ци ја по кра ји на, она је, ка да се ра ди о са ве зној др-
жа ви де ле га ци ја ре пу бли ке Ср би је. У том по гле ду по сто ји пу на са гла сност са 
дру го ви ма из Вој во ди не. Ме ђу тим, дру го ви са Ко со ва су и да ље оста ли на свом 
ста но ви шту. Сма трам да би ово за Ре пу бли ку Ср би ју би ло не при хва тљи во“.172 
На пред лог пред се да ва ју ћег рас пра ва о овом пи та њу је од ло же на, али је усво јен 
прин цип јед но гла сно сти. И по ред кри тич ких при ме да ба и от по ра ко ји су до ла-
зи ли из Ср би је, по стиг нут је до го вор о устав ним про ме на ма ко ји је по твр ђен јед-
но гла сном од лу ком Пред сед ни штва СКЈ 2. мар та 1971, ка да су аманд ма ни да ти 
на јав ну ди ску си ју, а убр зо и по том усво је ни.

Аманд ма ни ма на Устав усво је ним ју на 1971. „бит но се сма њу ју функ ци-
је фе де ра ци је ко јој оста ју са мо они по сло ви ко ји су Уста вом од ре ђе ни од за јед-
нич ког ин те ре са као од бра на, спољ ни по сло ви и слич но, уки ну то јој је пра во на 
ин ве сти ци је, сма ње не за ко но дав не функ ци је итд“. Аманд ман XX је пред ви ђао 
да рад ни љу ди, на ро ди и на род но сти оства ру ју су ве ре на пра ва у со ци ја ли стич-
ким ре пу бли ка ма и со ци ја ли стич ким ауто ном ним по кра ји на ма, а у СФРЈ ка да 
је то у за јед нич ком ин те ре су Уста вом СФРЈ утвр ђе но. СФРЈ је де фи ни са на као 
са ве зна др жа ва и др жав на за јед ни ца до бро вољ но ује ди ње них на ро да и њи хо вих 
со ци ја ли стич ких ре пу бли ка и по кра ји на Вој во ди не и Ко со ва ко је су у са ста ву 
Ср би је, за сно ва на на вла сти и са мо у пра вља њу рад нич ке кла се и свих рад них 
љу ди. Ре пу бли ка је др жа ва за сно ва на на су ве ре но сти на ро да и на вла сти и са мо-
у пра вља њу рад нич ке кла се и свих рад них љу ди и со ци ја ли стич ка са мо у прав на 
де мо крат ска за јед ни ца рад них љу ди и гра ђа на и рав но прав них на ро да и на род-
но сти. Ова квим де фи ни са њем све ре пу бли ке су де фи ни тив но по ста ле су ве ре не 
др жа ве, сем Ср би је, ко ја је са ма би ла сло же на. У по ли тич ким и струч ним об ја-
шње њи ма ис ти ца но је да Ју го сла ви ја ни је ни кла сич на фе де ра ци ја ни кон фе де-
ра ци ја и као бит на чи ње ни ца из два ја но је са мо у пра вља ње и на нај ви шем ни воу 
где се од лу ке не до но се пре гла са ва њем не го „ускла ђи ва њем ста во ва“. Прин цип 
„ускла ђи ва ња ста во ва“ по ста ће прак са у свим ор га ни ма и при ли ком до но ше ња 
од лу ка у фе де ра ци ји.

За јед нич ке ин те ре се ре пу бли ка тре ба ло је оства ри ва ти не по сред ном са-
рад њом и до го во ром. Сви фе де рал ни ор га ни и скуп шти на са ста вље ни су на ба зи 
па ри те та. Аманд ма ни ма је уве де но Пред сед ни штво СФРЈ као ко лек тив ни шеф 
др жа ве, нај ви ши ор ган ру ко во ђе ња и ко ман до ва ња ар ми јом и но си лац по ли тич ке 

171 М. Tri pa lo, n. d., 133. 
172 „Основ но је пи та ње је ли СФРЈ са ве зна др жа ва ко ју са чи ња ва 6 ре пу бли ка или је то са-

ве зна др жа ва у ко јој има 8 фе де рал них је ди ни ца. Ја сам за ува жа ва ње сва ке ре ал но сти 
и по ли тич ких по тре ба и ком про ми са и уступ ке на тој ли ни ји. Ме ђу тим, ми слим да је 
ов де, у ства ри, јед но од пи та ња где сва ки ком про мис зна чи од сту па ње од су шти не, од 
јед ног кон цеп та и ми слим да је он до кра ја не при хва тљив“, био је став Д, Мар ко ви ћа.
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и за ко но дав не ини ци ја ти ве. У Пред сед ни штво су ула зи ла по три пред став ни ка 
ре пу бли ка и два из по кра ји на. Пред сед ни штво је до но си ло од лу ке на „осно ву 
ускла ђи ва ња ста во ва сво јих чла но ва“, а би ло је за ми шље но као ин те гра тив ни 
чи ни лац у по ли тич ким од но си ма ко ји би ускла ђи ва ло ин те ре се ре пу бли ка. Са-
ве зно из вр шно ве ће (вла да) би ра но је на ба зи па ри те та (јед нак број чла но ва из 
сва ке ре пу бли ке и од го ва ра ју ћи број из по кра ји не).173

Про блем је на стао ка да је тре ба ло ускла ди ти Устав Ср би је са овим про-
ме на ма. У том ци љу фор ми ра на је рад на гру па на ко јој су пре тре са на сва пи та ња 
и аманд ман ска ре ше ња оце ње на као „де бе ла збр ка“ и „га ли ма ти јас“.174 Го то во 
сви ди ску тан ти има ли су при мед бе на де фи ни са ње Ре пу бли ке Ср би је, по себ но 
из ра жа ва ју ћи не ра зу ме ва ње за фор му ла ци ју да су по кра ји не ин те грал ни де ло ви 
Ре пу бли ке и кон сти ту тив ни еле мент фе де ра ци је. Об ја шње ње за што је то та ко 
ура ђе но, Д. Мар ко вић је пре ба ци вао на прав ни ке. „Ка да су прав ни ци при ста ли 
по ли ти ча ри су мо ра ли при ста ти. Не бра ним по ли ти ча ре, али ка да су прав ни ци 
при ста ли на тај га ли ма ти јас он да по ли ти ча ри ни су мо гли да га оспо ре. А то је 
чист ком про мис, чист опор ту ни зам да се за до во ље у су шти ни се па ра ти стич ки, 
на ци о на ли стич ком еуфо ри јом на мет ну ти зах те ви за су ве ре но шћу по кра ји на пре 
све га. И он да смо из ми сли ли: сви смо су ве ре ни – и на тај на чин де вал ви ра ли 
или из ме ни ли у ства ри по јам су ве ре ни те та“.175 У да љим уса гла ша ва њи ма и раз-
го во ри ма, ме ђу тим, усво је на су сва пред ло же на аманд ман ска ре ше ња, ко ја су 
угра ђе на у Устав Ср би је из 1974. го ди не.

Устав ним аманд ма ни ма су прот ста вља ла се и гру па про фе со ра Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду, чи ја су из ла га ња у јав ној ди ску си ји о на цр ти ма аманд ма-
на штам па на у Ана ли ма Прав ног фа кул те та, ча со пи су ко ји је убр зо за бра њен. 
Иако се огра нак СКЈ на став ни ка Прав ног фа кул те та убр зо огра дио од по је ди них 
ди ску си ја и „пру жио по др шку при хва та њу аманд ма на XXXVI о по нов ном из бо ру 
дру га Ти та за пред сед ни ка СФРЈ“, ор га ни зо ва на је по ли тич ка кам па ња про тив 
по је ди них на став ни ка, а про фе сор Ми ха и ло Ђу рић је осу ђен на две го ди не за тво-
ра (ка зна је по жал би сма ње на на 9 ме се ци) због ста во ва у ве зи са аманд ма ни ма 
и устав ном по ло жа ју Ср би је.

173 Д. Би лан џић, н. д., 378–381.
174 Рад на гру па Устав не ко ми си је СР Ср би је, са ста вље на од углед них прав ни ка и пред став-

ни ка нај ви ше по ли тич ке вла сти у ре пу бли ци, из ра ди ла је два до ку мен та за „ин тер ну 
упо тре бу“: 1) При ступ основ ним про бле ми ма пред сто је ћих устав них про ме на у СР Ср-
 би ји, јул 1971; 2) По ла зне осно ве и прав ци устав них про ме на у СР Ср би ји, ја ну ар 1972.

175 Бор ба, 4–5. фе бру ар 1989. Про ти вље ња и от по ре срп ског ру ко вод ства и ве ћи не на уч них 
и кул тур них рад ни ка устав ним про ме на ма, М. Три па ло по ве зу је са пла но ви ма срп ског 
ру ко вод ства да по сле Ти та за пред сед ни ка Ју го сла ви је ис так не свог кан ди да та. „На-
рав но, ни је би ло јед но став но ре ћи исти ну, тј. да се Ср би ја не сла же са про мје на ма. У 
фор ми ра њу ко лек тив ног ше фа др жа ве ви дје ли су оне мо гу ћа ва ње пла но ва да по сли је 
Ти то вог од ла ска ис так ну сво га кан ди да та за пред сјед ни ка Ре пу бли ке (Ми јал ко То до ро-
вић, Пе тар Стам бо лић или нај ве ро ват ни је Ко ча По по вић). Њи хо во не за до вољ ство је 
ка сни је про ши ре но и на при је дло ге о про ме ни ка рак те ра фе де ра ци је, о ста ту су ауто ном-
них по кра ји на, на раз вој са мо у пра вља ња ко ји је во дио де цен тра ли за ци ји и де е та ти за ци-
ји ма те ри јал них сред ста ва те на ли кви да ци ју тзв. др жав ног ка пи та ла, на при је дло ге о 
про мје ни ста ту са ба на ка, вањ ско тр го вин ских и ре ек спорт них ор га ни за ци ја, углав ном 
кон цен три ра них у Бе о гра ду“. – M. Tri pa lo, Hr vat sko pro lje će, Za greb 1990, 131. 
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По је ди ни про фе сор Прав ног фа кул те та ни су кри ти ко ва ли са мо кон крет-
на аманд ман ска ре ше ња већ и на ци о нал ну по ли ти ку СКЈ, а по себ но прак су. На-
ци о нал ну по ли ти ку СКЈ нај о штри је је кри ти ко вао про фе сор Ми ха и ло Ђу рић, 
оце нив ши да се устав ним про ме на ма од ба цу је са ма иде ја др жав не за јед ни це 
ју го сло вен ских на ро да и да се Ју го сла ви ја сво ди на ге о граф ски по јам „бу ду ћи 
да се на ње ном тлу или, тач ни је, на ње ним раз ва ли на ма, и то под ма ском до след-
ног раз ви ја ња рав но прав но сти из ме ђу на ро да ко ји у њој жи ве, ус по ста вља не ко-
ли ко са мо стал них, не за ви сних, чак ме ђу соб но су прот ста вље них на ци о нал них 
др жа ва“.176

Иако су ста во ви про фе со ра Прав ног фа кул те та из не се ни у јав ној рас пра-
ви о на цр ти ма устав них аманд ма на, оце ње ни су као ан ти ко му ни стич ки и на ци о-
на ли стич ки. Са па дом ли бе ра ла до шло је до про го на ове гру пе, од ко јих су не ки 
осу ђе ни, а дру ги од стра ње ни из на ста ве. Ко ста Ча во шки је осу ђен на 5 ме се ци 
за тво ра због кри ти ке прав ног по рет ка у ча со пи су Гле ди шта и ис кљу чен из на-
ста ве. По сле пот пи си ва ња за јед нич ког пи сма ре пу блич ком се кре та ру за пра во су-
ђе са мол бом да се Ми ха и ло Ђу рић осло бо ди из др жа ва ња ка зне, Ан дри ја Гамс 
је ис кљу чен из пар ти је и на ста ве и пен зи о ни сан у 62. го ди ни, Сте ван Вра чар је 
ис кљу чен из пар ти је и 7 го ди на од стра њен из на ста ве, аси стент Во ји слав Ко шту-
ни ца ис кљу чен из на ста ве итд.177 

По ред по ли тич ке кри зе иза зва не ме ђу на ци о нал ним тен зи ја ма зе мљу је 
за хва ти ла и еко ном ска кри за: успо рен је тем по при вред ног раз во ја, ин фла ци ја је 
бе ле жи ла ви со ку сто пу а фе де ра ци ја и ре пу бли ке су се не кон тро ли са но за ду жи ва-
ле у ино стран ству. Иди лич но при ка зи ва ну сли ку о ме ђу на ци о нал ним од но си ма 
за ме ни ли су же сто ки кон флик ти ко ји ће на кра ју до ве сти до рас па да зе мље.

ПРО ВА ЛА ХР ВАТ СКОГ НА ЦИ О НА ЛИ ЗМА 
(МА СПОК) 

По че так ма сов ни јег ис по ља ва ња хр ват ског на ци о на ли зма ве зу је се за Де-
кла ра ци ју о по ло жа ју и на зи ву хр ват ског књи жев ног је зи ка из мар та 1967. ко ју су 
пот пи са ле Ма ти ца хр ват ска, Дру штво књи жев ни ка Хр ват ске и још 16 на уч них и 
кул тур них уста но ва и ор га ни за ци ја. У Де кла ра ци ји је кон ста то ва но да су у зе мљи 
ожи ве ле тен ден ци је ета ти зма, уни та ри зма и хе ге мо ни зма.178 По ла зе ћи од ова квог 

176 Др Ми ха и ло Ђу рић, Сми шље не смут ње, Ана ли Прав ног фа кул те та, Бе о град 1972, 
231–233.

177 С. Ђу кић, Слом срп ских ли бе ра ла, Бе о град 1990, 144–146.
178 „У ве зи с њи ма по ја ви ла се и кон цеп ци ја о по тре би је дин стве ног др жав ног је зи ка, при 

че му је та уло га у прак си би ла на ми је ње на срп ском књи жев ном је зи ку због до ми нант ног 
утје ца ја ад ми ни стра тив ног сре ди шта на ше др жав не за јед ни це. Упр кос VI II кон гре су, 
IV и V пле ну му ЦК СКЈ, ко ји су у на шим да ни ма по себ но на гла си ли ва жност со ци ја-
ли стич ких на че ла о рав но прав но сти на ших на ро да па, пре ма то ме, и њи хо вих је зи ка, 
пу тем управ ног апа ра та и сред ста ва јав не и ма сов не ко му ни ка ци је (са ве зних гла си ла, 
Тан ју га, ЈРТВ, ју го сло вен ска ра дио и те ле ви зи ја) у за јед нич ким еми си ја ма, ПТТ, же-
ље зни ца ма, тзв. ма те ри ја ла еко ном ске и по ли тич ке ли те ра ту ре, филм ских жур на ла, 
ра зних ад ми ни стра тив них обра за ца), за тим пу тем је зич не прак се у ЈНА, са ве зној упра-
ви, за ко но дав ству, ди пло ма ци ји и по ли тич ким ор га ни за ци ја ма, фак тич но се и да нас 
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ста ва хр ват ске кул тур не и на уч не уста но ве сма тра ле су по треб ним да се устав-
ним про пи сом утвр ди ја сна и „не двој бе на јед на кост и рав но прав ност че ти ри ју 
књи жев них је зи ка: сло вен ско га, хр ват ско га, срп ско га и ма ке дон ско га“ и у том 
ци љу тра жи ле из ме ну Уста ва. Ста во ви Де кла ра ци је ко си ли су се са ста во ви ма 
тзв. но во сад ског до го во ра из 1958, ко јим је до го во ре но да је на род ни је зик Ср ба 
и Хр ва та и Цр но го ра ца је дан је зик са два из го во ра, ека ви цом и ије ка ви цом.

На ста во ве Де кла ра ци је ре а го вао је оп шир ним члан ком у Вје сни ку др Ми-
лош Жан ко, хр ват ски ка дар у фе де ра ци ји и пот пред сед ни ка Са ве зне скуп шти не. 
Оспо ра ва ју ћи све тач ке из Де кла ра ци је, а по себ но део о упо тре би хр ват ског је-
зи ка у фе де ра ци ји, упо зо ра вао је на опа сност ра сту ћег хр ват ског на ци о на ли зма. 
Ова кви ста во ви до би ли су по др шку у јав но сти, а не ке ин сти ту ци је ко је су би ле 
пот пи сни ци Де кла ра ци је сме ни ле су сво је ру ко во ди о це и пот пи сни ке или де ман-
то ва ле да су да ле пот пис (Дру штво књи жев них пре во ди ла ца Хр ват ске, Ка те дра 
за ју го сло вен ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у За дру, а књи жев ник М. 
Кр ле жа је ре као да је пот пи сао са мо пред лог за про ме ну јед не устав не од ред бе 
о упо тре би је зи ка. У до го во ру са Ти том Кр ле жа је под нео остав ку на члан ство у 
ЦК Хр ват ске). Де кла ра ци ја је иза зва ла ве ли ку па жњу јав но сти, осу ђи ва ли су је 
по је дин ци, ин сти ту ци је и пар тиј ски фо ру ми у Хр ват ској, а М. Жан ко је до би јао 
пи сма по др шке, али и пре те ћа пи сма. На Де кла ра ци ју о на зи ву и по ло жа ју хр ват-
ског књи жев ног је зи ка ре а го ва ла је и гру па од 42 чла на Удру же ња књи жев ни ка 
Ср би је Пред ло гом пи та ња за раз ми шља ње. У том до ку мен ту су на ве ли да се и 
са ми за ла жу за устав но ре гу ли са ње рав но прав ност је зи ка и да се та рав но прав-
ност у фе де рал ним ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма до след но спро во ди. Тра жи ли су 
да Ра дио те ле ви зи ја Бе о град пре ста не да нео вла шће но игра уло гу цен трал ног 
ју го сло вен ског сту ди ја и да у свој ло кал ни про грам уве де ћи ри ли цу, а да се у за-
јед нич ким еми си ја ма РТ Ју го сла ви је па ра лел но упо тре бља ва ју оба пи сма.179

про во ди на ме та ње „др жав ног је зи ка“, та ко да се хр ват ски књи жев ни је зик по ти ску је и 
до во ди у не рав но пра ван по ло жај ло кал ног на реч ја“. У Де кла ра ци ји је оце ње но „да се 
срп ски књи жев ни је зик си лом ствар но сти на ме ће као је дин ствен је зик за Ср бе и Хр ва-
те“. – Ин те грал ни текст Де кла ра ци је об ја вљен је у обим ној књи зи Ј. Ке сар, Ђ. Бил би ја, 
Н. Сте фа но вић, Ге не за ма спо ка у Хр ват ској, Бе о град 1990, 2–3.

179 Гру па пи са ца је тра жи ла и „афир ма ци ја са мо стал но сти на зи ва и раз во ја хр ват ског и 
срп ског је зи ка зах те ва ју да ово пра во бу де устав ним про пи си ма обез бе ђе но. И свим Хр-
ва ти ма ко ји жи ве на те ри то ри ји СР Ср би је и свим Ср би ма ко ји жи ве на те ри то ри ји СР 
Хр ват ске. Гру па пи са ца зах те ва да се у Устав СР Ср би је и СР Хр ват ске уне су про пи си 
ко ји обез бе ђу ју свим Хр ва ти ма и Ср би ма пра во на шко ло ва ње на свом је зи ку и пи сму 
и по сво јим на ци о нал ним про гра ми ма. Пра во на упо тре бу свог на ци о нал ног је зи ка и 
пи сма у оп ште њу са свим ор га ни ма вла сти, пра во на ства ра ње сво јих кул тур них дру-
шта ва, за ви чај них му зе ја, из да вач ких и но вин ских пред у зе ћа, јед ном реч ју пра во на 
нео ме та но и сло бод но не го ва ње свих ви до ва сво је на ци о нал не кул ту ре.“ По ли тич ка 
ак ци ја ЦК СК Ср би је ко ја је усле ди ла по сле об ја вљи ва ња Пред ло га за раз ми шља ње 
има ла је за по сле ди цу да се 8 пот пи сни ка од ре кло сво јих пот пи са и пред ло га, не ки су 
твр ди ли да ни су зна ли шта пот пи су ју док је Ан то ни је Иса ко вић, као члан ЦК, ка жњен 
по след њом опо ме ном и при хва ће на је ње го ва остав ка на ду жност чла на ЦК, Љу бо мир 
Си мо вић, Пе тар Џа џић и мно ги дру ги по зна ти срп ски књи жев ни ци до би ли су по след-
њу опо ме ну. – Исто, 43–44.
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Про бле ми ство ре ни Де кла ра ци јом сти ша ни су ње ном осу дом свих ре-
ле вант них по ли тич ких фак то ра, а по себ но сед мом сед ни цом ЦК СК Хр ват ске 
(19–20. апри ла 1967) ко ја је Де кла ра ци ју оце ни ла као „по ли тич ку ди вер зи ју, као 
по ли тич ки акт ко ји угро жа ва брат ство и је дин ство на ших на ро да, ко ји ни је и не 
мо же би ти у ин те ре су хр ват ског на ро да, ко ји уно си не мир у од но се из ме ђу Ср-
ба и Хр ва та у Хр ват ској и ко ји у крај њој ли ни ји оте жа ва оства ри ва ње са мо у пра-
вљач ког со ци ја ли стич ког дру штва“. 

На по ја ве хр ват ског на ци о на ли зма по но во је се ри јом на пи са у Бор би ре-
а го вао М. Жан ко ( 14–20. фе бру ар 1969) по што за гре бач ки Вје сник ни је об ја вио 
по ну ђе ни чла нак. Уме сто по др шке Жан ка су пре ко штам пе кри ти ко ва ли по је дин-
ци, а уред ни штво Хр ват ског књи жев ног ли ста од го во ри ло му је Ме мо ран ду мом 
ко ји је по слат ЦК СКЈ и цен трал ним ко ми те ти ма свих ре пу бли ка. У раз го во ру 
Ти та и Жан ка у „че ти ри ока“ у До ба нов ци ма 21. фе бру а ра 1969, Жан ко је го во-
рио о на ци о на ли стич ким по ја ва ма у СР Хр ват ској ко је су по „ши ри ни, ор га ни зи-
ра но сти, си сте ма тич но сти и ин тен зи те ту у по след ње две го ди не за бри ња ва ју ће 
ра сле“, а ко је су ства ра ле „до јам да је Хр ват ска угро же на, да је екс пло а ти ра на и 
да је по ли ти ком фе де ра ци је до ве де на у не рав но пра ван по ло жај. У том кон тек сту 
на ци о на ли стич ке сна ге у Хр ват ској и у ино стран ству ис ти чу сво ју пу ну по др шку 
и сво је пу но по вје ре ње у ЦК Хр ват ске, сво ју по др шку ко му ни сти ма Хр ват ске 
ко ји се хра бро али уза луд бо ре.180 Упу ћен у ма ни фе ста ци је хр ват ског на ци о на ли-
зма Ти то је 11. ма ја 1969. при ли ком бо рав ка у Цр ној Го ри ре као да „пре ма они ма 
ко ји ће по ку ша ва ти да на ру ша ва ју брат ство и је дин ство не ће мо би ти ли бе рал-
ни. Ви ди мо да нас да се око на ци о нал ног пи та ња по ку ша ва ју уно си ти смут ње. 
Ето на пр. Ма ти ца хр ват ска ре флек ти ра да иде у Вој во ди ну, па да та мо Бу њев це, 
Хр ва те раз два ја од Ср ба. А та мо ни су са мо Хр ва ти и Ср би; та мо су и Ма ђа ри, 
Ру му ни, Цр но гор ци и при пад ни ци ра зних на ци о нал но сти. То је јед на за јед ни ца 
гдје се за и ста га ји ју го сло вен ство. Шта ће та мо да ра ди та ор га ни за ци ја? Ми се 
за ла же мо да ко хе зи ја на ше за јед ни це бу де што бо ља, а не ки хо ће да је раз би ја ју. 
Или, ре ци мо, Ма ти ца срп ска хо ће да иде у Хр ват ску, да та мо раз два ја Ср бе од 
Хр ва та. Шта ће она та мо да ра ди ка да је ни ко не зо ве. Ја сам про тив то га и ми 
мо ра мо би ти про тив то га, јер то во ди раз би ја њу на шег је дин ства“.181 Управ ни 
од бор Ма ти це хр ват ске је од био кри ти ку сма тра ју ћи да у ње ном ра ду не ма не га-
тив них на ци о на ли стич ких по ја ва, а „ако има не што због че га се Ма ти ца хр ват-
ска осје ћа од го вор на пред сво јим на ро дом и ујед но пред оста лим на ро ди ма на ше 
зе мље, он да је то због то га што хр ват ској књи жев ној и кул тур ној про шло сти и 
са да шњо сти ни је по све ти ла ни мо гла по све ти ти за слу же ну па жњу“.182

180 Про вид но и зло на мер но ис ти чу сво ју по др шку са мо ко му ни сти ма Хр ват ске, али ниг де 
не по ми њу сво ју по др шку по ли ти ци и дје ло ва њу СК Ју го сла ви је. У уској ве зи с ти ме 
је и пер фид на так ти ка ко ју већ ви ше од дви је го ди не спро во ди и је дан дио уста шке еми-
гра ци је по зи ва ју ћи хр ват ске на ци о на ли стич ке еле мен те да су ра ђу ју са хр ват ским ко му-
ни сти ма ко ји во де бор бу с ве ли ко срп ском ко му ни стич ком хе ге мо ни јом“. – Исто,45.

181 Бор ба, 12. мај 1969.
182 За ме ник окру жног јав ног ту жи о ца за Но ви Сад упу тио је отво ре но пи смо Из вр шном од-

бо ру Ма ти це срп ске у ко јем је на вео да је пред сед ник Ма ти це проф. Мла ден Ле ско вац 
у свом го во ру „пред у зео не ке ко ра ке су ге ри са не на по след њој скуп шти ни од гру пе на-
ци о на ли ста. Про фе сор Ле ско вац у свом го во ру из ра зио је ми шље ње да Ма ти ца срп ска 
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Де ве ти кон грес СКЈ (1969) кон ста то вао је да „на ци о на ли стич ки еле мен-
ти у свим на шим на ци о нал ним сре ди на ма сту па ју отво ре ни је и агре сив ни је у 
по ли тич ке ак ци је, да се не сме ју пот це ни ти ак ци је на ци о на ли ста и шо ви ни ста“ и 
зах те вао је дин стве ну бор бу про тив тих по ја ва, ко ју тре ба „сва ко да во ди у сво јој 
на ци о нал ној сре ди ни, по себ но ко му ни сти у вла сти тим ре до ви ма“. На ци о на ли стич-
ке ма ни фе ста ци је ипак ни су је ња ва ле, не са мо у штам пи не го и пре ко ма сов них 
оку пља ња на ко ји ма је ис ти ца на хр ват ска за ста ва без ко му ни стич ких сим бо ла. 
Жан ко је по но во оштро ре а го вао у Бор би се ри јом тек сто ва под на сло вом „У тој 
(на ци о на ли стич кој) лу до сти има си сте ма“, об ја вљи ва них 17–21. но вем бра 1969. 
Же сток кон тра у дар сти гао је ди рект но од ЦК СК Хр ват ске оце ном да је пот пред-
сед ник Са ве зне скуп шти не „екс по нент јав но не и ме но ва не за ве ре нич ке гру пе из 
Бе о гра да“, ко ја је пре ко кри ти ке на ци о на ли зма хте ла да на оп ту же нич ку клу пу 
из ве де нај ви ше пар тиј ско и др жав но ру ко вод ство СР Хр ват ске и њи хо ву аван-
гард ну уло гу у бор би за при вред ну и дру штве ну ре фор му.183 

Ка ко су ма ни фе ста ци је хр ват ског на ци о на ли зма, по себ но кри ти ке о од-
ли ва њу сред ста ва из Хр ват ске у бе о град ске бан ке, тј. фе де ра ци ју, пре ра сле у екс-
трем не зах те ве и нео б у зда не на па де на фе де ра ци ју од лу че но је да се раз мо тре 
ак ту ел ни од но си. Кра јем 1969. на раз ли чи тим пар тиј ским ску по ви ма Жан ка је 
кри ти ко ва ло ру ко вод ство СК Хр ват ске за то што на па да хр ват ско ру ко вод ство 
и пре те ру је са ука зи ва њем на на ци о на ли зам у Хр ват ској.184 Жан ку је за ме ра но 
и то што ње го ви члан ци иза зи ва ју уз не ми ре ност и страх код Ср ба у Хр ват ској. 
Им пу ти ра но му је да је тек сто ве об ја вљи вао без Ти то вог зна ња и да је но си лац 
фрак ци о на штва у СК Хр ват ске. Осмог ја ну а ра 1970. Жан ко је по зван на раз го вор 
(оп ту жни цу) са по ли тич ким ру ко вод ством Хр ват ске где му је отво ре но ре че но 
да ње го ви члан ци ни су упе ре ни про тив на ци о на ли зма већ про тив хр ват ског ру-
ко вод ства, ко је је већ ду же вре ме на „од ве ли ко срп ске чар ши је и са ве зне ад ми ни-
стра ци је“ на па да но као на ци о на ли стич ко. 

Де се та сед ни ца СК Хр ват ске, одр жа на 15–17. ја ну а ра 1970, за вр ше на је 
усва ја њем за кљу ча ка у ко ји ма је др Жан ко осу ђен као уни та ри ста и фрак ци о наш. 
По сле сед ни це он је убр зо опо зван са свих функ ци ја. Хр ват ско ру ко вод ство је 
сма тра ло да је де се та сед ни ца ве ли ка по бе да над уни та ри змом, „ка мен ме ђаш 
у но вом осва ја њу још нео сво је них под руч ја“. Ме ђу тим, сед ни ца а по себ но сме-
њи ва ње и осу да Жан ка да ли су но ви за мах хр ват ском на ци о на ли зму. Он је пот-
хра њи ван го во ри ма и на пи си ма о не рав но прав но сти Хр ват ске у Ју го сла ви ји, о 

тре ба да во ди бри гу о „вас ко ли ком Срп ству од Пе ште да же до Чар не Го ре“. Пар тиј ски 
ак тив је осу дио ста во ве пред сед ни ка Ма ти це, а Ле ско вац се бра нио да је не спо ра зум 
по те као од „не спрет ног и не ко рект ног ту ма че ња сти ха ко ји је ци ти рао“. – Бор ба, 15. и 
21. мај 1969.

183 М. Три па ло „не зна“ да ли иза Жан ко вих тек сто ва сто ји Ми лен ти је По по вић, али је 
си гу ран да је, без об зи ра на на ме ре ауто ра, то по ста ло „дио сми шље не уни та ри стич ке 
ак ци је про тив ру ко вод ства СКХ. Ти су члан ци по та кли ак тив ност уни та ри стич ких, ета-
ти стич ких и ан ти ре форм ских сна га у Хр ват ској про тив по ли ти ке ру ко вод ства СКХ, а и 
ства ра ли ан ти хр ват ско рас по ло же ње у дру гим ре пу бли ка ма“. – M. Tri pa lo, n. d., 111.

184 Ба ка рић је на јед ној сед ни ци ре као да „код Жан ка на ци о на ли зам ра сте, по сви ма на ма 
он не ра сте не го је на про тив тре нут но у де фан зи ви“. – Исто
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ње ном еко ном ском ис ко ри шћа ва њу и од ли ву де ви за „низ Са ву“, о то ме да су 
Ср би осво ји ли Дал ма ци ју, да је Хр ват ска ко ло ни ја Ср би је, хр ват ски на род екс-
пло а ти сан, да „оста так Ју го сла ви је“ ко ри сти хр ват ске де ви зе, да рав но прав ност 
тре ба бра ни ти, ако је по треб но и тен ко ви ма, а не тре ба пре за ти ни од от це пље-
ња.185 По себ но се „отво ре но пре ти ло све му и сва ком што ју го сло вен ски ми сли 
и осје ћа“, на ро чи то ста рим ис так ну тим бор ци ма, а на ци о на ли стич ких екс це са 
би ло је ши ром Хр ват ске. 

У про ле ће 1971. хр ват ски ко му ни сти отво ре но су оп ту жи ли уни та ри-
стич ко-се па ра ти стич ке сна ге за за ве ру про тив Хр ват ске и ње них ру ко во ди ла ца, 
за шта су оп ту же ни и „не ки ор га ни са ве зне упра ве“. По сле са оп ште ња ЦК СК 
Хр ват ске до шло је до по ли тич ке мо би ли за ци је ра ди од бра не ру ко вод ства Хр ват-
ске, што је убр зо пре ра сло у ма сов ни по крет за од бра ну на ци о нал них и де мо крат-
ских пра ва хр ват ског на ро да од би ро крат ско-цен тра ли стич ких и уни та ри стич ко-
хе ге мо ни стич ких сна га. На че ло на ди ру ћег хр ват ског на ци о на ли зма ста ви ла се 
по но во Ма ти ца хр ват ска и њен Хр ват ски тјед ник ко ји је убр зо до сти гао ти раж 
од 100.000 при ме ра ка. Пи са ње овог гла си ла по де ли ло је ру ко вод ство Хр ват ске: 
јед ни су сма тра ли да се ра ди о на ци о на ли стич ко-се па ра ти стич ким тен ден ци ја ма 
ко је тре ба су зби ја ти, а дру ги да се Ма ти ца хр ват ска пре у ве ли ча ва као по ли тич-
ки про тив ник и би ли су про тив ад ми ни стра тив них ме ра. У ову гру пу спа да ли 
су во де ћи ко му ни сти Хр ват ске – Сав ка Даб че вић Ку чар, Ми ка Три па ло, Пе ра 
Пир кер и дру ги.186

По ли тич ка плат фор ма хр ват ског на ци о на ли зма за сту па ла је став да је 
Ју го сла ви ја и та да за Хр ват ску би ла там ни ца, го во ри ло се о про го ну хр ват ског 
је зи ка, пљач ки хр ват ске при вре де, Ср би ма као вла да ју ћем на ро ду у Хр ват ској, 
ко ју тре ба оса мо ста ли ти и Хр ва те учи ни ти је ди ним но си о ци ма су ве ре ни те та. У 
зах те ви ма се оти шло и да ље: ства ра ње на ци о нал не ар ми је, са мо стал на при вре да, 
от це пље ње Хр ват ске и њен при јем у ОУН. На ци о на ли стич ка еуфо ри ја ко ја је за-
хва ти ла це лу Хр ват ску иза зва ла је ве ли ко уз не ми ре ње Ср ба у Хр ват ској ко ји су 
по че ли да се жа ле на не рав но прав ност у Хр ват ској, на хр ват ски се па ра ти зам и 
суб вер зи је. У срп ским се ли ма око Ву ко ва ра (Ве ри и Бо бо ти) и у Оси је ку по ја ви-
ле су се уста шке па ро ле: „Ср би у Ср би ју, ко му ни сти у Ру си ју, а тко но си У, нек 
оста не ту“, „Дру же Ти то не во ле те ви ше, Јо ван ка ти ћи ри ли цом пи ше“, „На врх 
го ре Ро ма ни је, уста шки се бар јак ви је“, „Ср би иди те у Ср би ју бр же, сад ће мо 
вас кла ти бр же“. У устав ној ди ску си ји ге не рал Ра де Бу лат пред ла гао је ства ра-
ње срп ске ауто ном не обла сти у Хр ват ској, због че га је на и шао на оштре кри ти ке 
ЦКХ ко ји је тра жио ње го во ис кљу че ње из овог те ла.187 Ру ко вод ство Хр ват ске је 
ра зним ак ци ја ма су зби ја ло ис по ља ва ње срп ског на ци о на ли зма, ко ји се ја вљао 
као ре ак ци ја на ма сов ни хр ват ски на ци о на ли зам.188

185 Ве чер ње но во сти, 8. ок то бар 1970; Ј. Ке сар..., н. д., 615–617.
186 Са оп ште ње ЦК СК Хр ват ске са 19. сед ни це ЦК СКХ, Ве чер ње но во сти, 8. април 1971. 

Уп. По ли ти ка, 17. април 1971.
187 На вод но га је ис кљу че ња из ЦКХ спа сао М. Три па ло. – М. Tri pa lo, n. d., 168.
188 У Про гра му ак тив но сти ру ко вод ства и ор га ни за ци је СКХ сто ји да „срп ски шо ви ни сти, 

осо би то на не ким ску по ви ма „Про свје те“ и у не ким на пи си ма у ли сту „Про свје та“, и 
дру гим раз ли чи тим на чи ни ма дје ло ва ња, по ри чу уло гу СК у раз во ју и про спе ри те ту 
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Муч ну си ту а ци ју раз ре шио је моћ ни ар би тар Ти то кри ти ком хр ват ског 
ру ко вод ства и огра ђи ва њем од та кве по ли ти ке. На са стан ку са хр ват ским ру ко-
вод ством 4. ју ла 1971. у за гре бач кој ви ли „За гор је“ Ти то је ре као да си ту а ци ја у 
Хр ват ској ни је до бра због ди вља ња на ци о на ли зма и да су од но си Ср ба и Хр ва та 
све го ри, ис та кав ши „Ја ћу при је на шом ар ми јом пра ви ти ред, не го до пу сти ти да 
то ра де дру ги... Ту тре ба ки ру шки нож и ја га се не ћу од ре ћи, бу ди те увје ре ни 
да не ћу“.189 Пре упо тре бе „ки ру шког но жа“, по ло ви ном но вем бра 1971, са хр ват-
ским ру ко вод ством раз го ва рао је Кар дељ „на осно ви раз го во ра с ужим ди је лом 
хр ват ског по ли тич ког ру ко вод ства, а уз по моћ Ба ка ри ћа, Кар дељ је вје ро јат но 
пред ло жио Ти ту да се сми је ни хр ват ско ру ко вод ство, ко је сво јим по ступ ци ма 
„иза зи ва“ нај о па сни ју тен ден ци ју – ону ве ли ко срп ску, а за тим да се због ка кве-
та кве рав но те же об ра чу на са тзв. ли бе рал ним ди је лом срп ског ру ко вод ства“.190

На 21. сед ни ци Пред сед ни штва СКЈ у Ка ра ђор ђе ву 30. но вем бра 1971. 
Ти то је из не на дио хр ват ско ру ко вод ство. Он је нај пре тра жио да об ја сне о ка квом 
је уни та ри зму реч. „Ако се ра ди о уни та ри зму вер сај ске Ју го сла ви је, ја сам, ра-
зу ми је се, та ко ђе нај о штри је про тив ње га. Ако се пак ра ди о оста ци ма дог мат-
ског, ја сам, на рав но, исто та ко про тив ње га. Али, ако се ра ди о је дин ству на ше 
зе мље, о Ју го сла ви ји као не де љи вој цје ли ни, – он да сам ја за та кав уни та ри зам, 
за та кву је дин стве ну Ју го сла ви ју. А он да то ни је уни та ри зам, не го јед но став но 
– на ше је дин ство. Али до бро је да раз ли ку је мо дви је ства ри: на ци о на ли зам и 
шо ви ни зам и уни та ри зам. Ја не вје ру јем да хр ват ских уни та ри ста има ви ше од 
не ко ли ко сто ти на. Ме ђу тим, на ци о на ли сти и шо ви ни сти има ју ши ро ку ба зу и 
они то ис ко ри шћа ва ју“. Из за вр шне ре чи Ти та и об ја вље них за кљу ча ка сед ни це 
би ло је ја сно да ће до ћи до ра ди кал них про ме на у ру ко вод ству Хр ват ске. То је 
убр зо ре зул ти ра ло остав ка ма Сав ке Даб че вић Ку чар, пред сед ни ка ЦК СКХ, Пе ре 
Пир ке ра, се кре та ра Из вр шног ко ми те та и Ми ке Три па ла, чла на Пред сед ни штва 
СФРЈ из Хр ват ске и чла на Из вр шног би роа Пред сед ни штва СКЈ, на 23. сед ни ци 
ЦК СКХ 12. де цем бра 1971. Усле ди ле су остав ке и сме њи ва ња на свим ни во и ма. 
До апри ла 1972. го ди не сме њен је 131 функ ци о нер, 280 их је под не ло остав ке, а 
741 се по ву као.191 Ухап ше ни су сту ден ти Иван Зво ни мир Чи чак, Дра жен Бу ди ша 
и Го ран До диг под сум њом да су „по ти ца ли на на сил ну и про ту у став ну про мје ну 
дру штве ног и др жав ног уре ђе ња, на свр га ва ње пред став нич ких ти је ла и њи хо-

срп ског на ро да у Хр ват ској, го во ре да су ко му ни стич ки ру ко во ди о ци срп ске на род но сти 
25 го ди на у Хр ват ској из да ва ли ин те ре се срп ског на ро да, по ри чу и де вал ви ра ју до се ге 
срп ског на ро да у Хр ват ској на еко ном ском, кул тур ном и дру штве ном по љу. По ку ша-
ва ју уни је ти не мир ме ђу срп ским на ро дом у Хр ват ској ис ти чу ћи ка ко је он би о ло шки 
угро жен, ка ко уста штво цва те у Хр ват ској и за то се по ми шље њу по је ди на ца Ср би у 
Хр ват ској тре ба ју на о ру жа ва ти по зи ва ју ћи се на ору жа ни от пор“. – НИН, 10. ок то бар 
1971; С. Ђу кић, Слом срп ских ли бе ра ла, 52. 

189 М. Tri pa lo, n. d., 154. 
190 Isto, 169.
191 Бор ба 4, 13, 14. де цем бар 1971. Пре ма по да ци ма М. Три па ла, то ком три го ди не по сле 

1971. СКХ је на пу сти ло, ски ну то са еви ден ци је или ис кљу че но око 50.000 чла но ва. У 
то ку не ко ли ко ме се ци сме ње но је пре ко 5.000 при вред них и по ли тич ких функ ци о не ра. 
За кри вич на де ла про тив на ро да и др жа ве у Хр ват ској је 1972–73. осу ђе но 2.000 осо ба. 
– М. Tri pa lo, n. d., 198.
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вих по ли тич ко-из вр шних ор га на“, а ок то бра 1972. из ре че не су им ка зне за тво ра 
1–4 го ди не. Ма сов ни ја хап ше ња и су ђе ња от по че ла су у пр вој по ло ви ни 1972. 
Ме ђу оп ту же ни ма на ла зио се и Фра њо Туђ ман, ко ме се су ди ло сеп тем бра 1972. 
за јед но са јед ним но ви на ром и јед ним пен зи о не ром. Туђ ман је оп ту жен за кри-
вич но де ло „упра вље но на то да се си лом и дру гим про тив у став ним пу тем обо ри 
власт рад ног на ро да... раз би је је дин ство на ших на ро да и да се си лом про ме ни 
фе де ра тив но уре ђе ње“. На ђе но је да је оп ту же ни још 1964. са ра ђи вао са во ђа ма 
и иде о ло зи ма „екс трем не по ли тич ке еми гра ци је и аген ти ма стра них оба ве штај-
них слу жби“. Туђ ма на су те ре ти ли да је са ра ђи вао са рат ним зло чин цем Кар лом 
Мирт хом, уста шким функ ци о не ром у Глав ном уста шком ста ну НДХ. „Као члан 
Управ ног и Из вр шног од бо ра Ма ти це хр ват ске Туђ ман је са др Мар ком Ве се ли-
цом, др Ши мом Ђо да ном и дру гим, са чи ња вао гру пу ко ја је упо тре би ла ор га ни за-
ци ју Ма ти це за не при ја тељ ску де лат ност, ра ди ла на ши ре њу на ци о на ли стич ких 
и се па ра ти стич ких иде ја и по сте пе но ју је пре тва ра ла у опо зи ци о ну по ли тич ку 
стран ку с на ци о на ли стич ко-се па ра ти стич ким про гра мом“.192

Ак те ри ма спо ка, ме ђу ко ји ма су би ли Ми ка Три па ло, члан Пред сед ни-
штва СФРЈ и члан Пред сед ни штва СКЈ, Сав ка Дап че вић Ку чар, пред сед ник ЦК 
СК Хр ват ске, Јан ко Бо бет ко, члан ЦК Хр ват ске, ге не рал-пу ков ник, Фра њо Туђ-
ман, ге не рал у пен зи ји, исто ри чар, Вла до Го то вац, уред ник ТВ За греб и члан 
Управ ног од бо ра Ма ти це, Дра жен Бу ди ша, пред сед ник град ског од бо ра са ве за 
сту де на та За гре ба, Иван Зво ни мир Чи чак, сту дент ски про рек тор, Иви ца Вр кић, 
пред сед ник Са ве за омла ди не Хр ват ске и дру ги, ко ји су углав ном осу ђе ни као 
на ци о на ли сти или се па ра ти сти, у из ме ње ним окол но сти ма два де се так го ди на 
ка сни је по ста ли су во де ће по ли тич ке лич но сти Хр ват ске. 

По след ња ма ни фе ста ци ја хр ват ског на ци о на ли зма би ло је уба ци ва ње 
„уста шко-те ро ри стич ке гру пе“ ко ја је раз би је на на под руч ју Бу гој на, уби ја њем 
17 те ро ри ста.193

Ста во ви и по ли тич ки во ка бу лар из 70-их го ди на уоб ли че ни су у по ли-
тич ку ак ци ју то ком 90-их на раз би ја њу Ју го сла ви је и оства ри ва њу су ве ре не Хр-
ват ске, што је био зах тев и 1971. го ди не.

ЛИ БЕ РА ЛИ ЗАМ У СР БИ ЈИ

Као про тив те жа чи шће њу у хр ват ском ру ко вод ству у Ср би ји ни су на ђе ни 
на ци о на ли сти, већ ли бе ра ли и то у ли ку нај ви шег ру ко вод ства – пред сед ни ка ЦК 
СК Ср би је Мар ка Ни ке зи ћа, се кре та ра Из вр шног ко ми те та ЦК СК Ср би је Ла тин-
ке Пе ро вић, Бо ре Па вло ви ћа, се кре та ра Град ског ко ми те та СК Бе о гра да и дру гих. 
Су штин ске по ли тич ке по став ке ове гру пе би ле су тр жи шна при вре да, мо дер на 
Ср би ја, (осло ба ђа ње од ба ла ста срп ског ју го сло вен ства и окре та ње се би) а у ве-
зи с тим и осло ба ђа ње од жи га уни та ри зма и цен тра ли зма, под сти ца ње струч них 
и спо соб них ка дро ва и њи хов до ла зак на во де ћа ме ста у срп ској при вре ди, због 
че га су на зва ни тех но кра та ма. Ру ко вод ство Ср би је се за ла га ло за са рад њу а не 

192 По ли ти ка, 19. сеп тем бар 1972.
193 По ли ти ка, 25. јул 1972.
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кон фрон та ци ју са оста лим ре пу бли ка ма. За раз ли ку од хр ват ског ру ко вод ства, 
опре де ље ног за на ци о нал ну еман ци па ци ју ко ја је из ра сла у ма сов ни по крет, срп-
ско ру ко вод ство се опре де ли ло за по ли тич ку и еко ном ску мо дер ни за ци ју. Хр ват-
ско ру ко вод ство је на сту па ло са на ци о нал ном ар гу мен та ци јом, че сто агре сив но 
и у кон фрон та ци ји са дру ги ма, док је срп ско би ло уме ре ни је у јав ним на сту пи ма, 
на сто је ћи да при до би је при ста ли це на ши рем ју го сло вен ском про сто ру. По себ но 
ви сок сте пен са рад ње оства рен је са Цр ном Го ром и Вој во ди ном.194

Ти хи и ра зор ни спо ро ви са ру ко во де ћим хр ват ским ко му ни сти ма ко ји 
су се не пре ста но об ру ша ва ли на са ве зну ад ми ни стра ци ју, по себ но Са ве зни се-
кре та ри јат за ино стра не по сло ве (ССИП) на чи јем се че лу на ла зио Мир ко Те па-
вац, бе о град ску чар ши ју и бе о град ску штам пу, ства ра ли су ути сак да се ра ди о 
хр ват ско-срп ском спо ру, од но сно да срп ско ру ко вод ство и „бе о град ска чар ши ја“ 
ру ше хр ват ско ру ко вод ство, ко је се на вод но бо ри про тив уни та ри зма а ко ји, по 
њи ма, бра ни или иг но ри ше срп ско ру ко вод ство. Ме ђу тим, та квог спо ра ни је би-
ло јер су срп ски ко му ни сти из бе га ва ли кон фрон та ци ју. Срп ско ру ко вод ство је, 
сем у не ким екс це сним си ту а ци ја ма, из бе га ва ло ди рект не раз го во ре и до го во ре 
са хр ват ским ру ко вод ством, сма тра ју ћи да би та кви раз го во ри иза зва ли уз не ми-
ре ност у дру гим ре пу бли ка ма, ко је би за зи ра ле од срп ско-хр ват ског спо ра зу ма 
на њи хов ра чун. „Сма тра ли смо да оно што је зна чај но да се рас пра ви, тре ба да 
се учи ни у ју го сло вен ском фо ру му“.195 

Са ве зна ад ми ни стра ци ја, по себ но ССИП, од но сно ње гов се кре тар М. 
Те па вац, оп ту жи ва ни су да лан си ра ју оп ту жбе про тив хр ват ског ру ко вод ства и 
ње го ве по ве за но сти са уста шком еми гра ци јом. Иако пар тиј ска и др жав на ко ми-
си ја ко ја је тре ба ло да ис пи та овај слу чај ни је мо гла да про на ђе за ве ру про тив 
хр ват ског ру ко вод ства, то је оста ви ло му чан ути сак на ру ко вод ства у оста лим 
ре пу бли ка ма по себ но у Ср би ји. Град ски ко ми тет СК Бе о гра да је оштро ре а го вао 
ис ти чу ћи не при хва тљи во по на ша ње хр ват ског ру ко вод ства, ко је је пре за вр ше не 
ис тра ге иза шло у јав ност и тра жи ло по ли тич ку по др шку за сво је оце не, чи ме је 
по твр ди ло те жњу да соп стве не оце не и ста во ве на ме ће дру гим ру ко вод стви ма, 
по себ но по сле 10. сед ни це „ко ја се узи ма као ме ра про гре сив но сти и аван гард-
но сти у Ју го сла ви ји, „од но сно као де мар ка ци о на ли ни ја око ко је се оку пља ју 
све са мо у прав не сна ге у Ју го сла ви ји“, ка ко је фор му ли сао Ми ка Три па ло. По-
себ но је из ра же но оп ште не го до ва ње по во дом на сто ја ња да се Бе о град при ка же 
као цен тар за ве ре про тив хр ват ског ру ко вод ства, а кри ти ка пред сед ни ка Са ве-
зног из вр шног ве ћа М. Ри би чи ча и др жав ног се кре та ра за ино стра не по сло ве 
М. Те пав ца оце ње на је као нео сно ва на. Град ски ко ми тет Бе о гра да је пре тио да 
уко ли ко се оце не хр ват ског ру ко вод ства не по ву ку, сма тра ће оба ве зним да сво ју 
оце ну ова квог при ка зи ва ња ства ри у Бе о гра ду из не се пред це ло куп ну ју го сло-
вен ску јав ност.

194 С. Ђу кић, Слом срп ских ли бе ра ла – тех но ло ги ја по ли тич ких об ра чу на Јо си па Бро за, 33; 
Уп. Д. Мар ко вић, Жи вот и по ли ти ка 1967–1978, књ. 1, Бе о град 1987; З. Ву ко вић, Од 
де фор ма ци ја СДБ до ма спо ка и ли бе ра ли зма, сте но граф ски за пи си ауто ра 1966–1972, 
Бе о град 1989.

195 С. Ђу кић, Слом срп ских ли бе ра ла, 40.
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Не го до ва ње по во дом нео д ме ре них из ја ва о Бе о гра ду као цен тру екс пло-
а та ци је, уни та ри зма и за ве ре про тив хр ват ског ру ко вод ства из ра же но је на тре-
ћој кон фе рен ци ји СК Ср би је (9–10. март 1971) на ко јој је ви ше го вор ни ка кри ти-
ко ва ло хр ват ско ру ко вод ство због нео вла шће ног ме ша ња у уну тра шње ства ри 
Ре пу бли ке и иден ти фи ко ва ња срп ског на ро да са хе ге мо ни змом, за ла жу ћи се за 
до след ну рав но прав но сти у фе де ра ци ји. По је ди ни ауто ри оце њу ју ову кон фе-
рен ци ју као исто риј ску: „Чи тав њен ток је усме рен ка окре та њу Ср би ји, ње ном 
раз во ју, еко ном ском раз вит ку. У исто вре ме ис так нут је став и зах тев за ње ном 
пу ном са мо стал но шћу и за њен исти трет ман као и свих дру гих ре пу бли ка и на-
ци ја, осу ђе ни су по ку ша ји ста ра тељ ства над Ср би јом, ко је се нај ви ше ис по ља ва-
ло у при ти сци ма да се при хва ти Кар де љев кон цепт про ме на устав них аманд ма-
на ми мо јав не рас пра ве“.196 Ти то је дан по сле сед ни це (11. мар та 1971) по звао 
Мар ка Ни ке зи ћа и са оп штио му да Ср би ја пру жа от пор устав ним про ме на ма и 
да у њој ра сте на ци о на ли зам. Дру гим ре чи ма, срп ско ру ко вод ство је оп ту же но 
за не спро во ђе ње пар тиј ске по ли ти ке.

Пр ви ди рек тан Ти тов на пад срп ско ру ко вод ство је до жи ве ло на кон гре су 
са мо у пра вља ча у Са ра је ву (6. ма ја 1971) ка да је он бо ле сном Ми лен ти ју По по-
ви ћу (ко ји је по сле не ко ли ко да на пре ми нуо) ре као да је „у Бе о гра ду цен тар кон-
тра ре во лу ци је! Ја сам о то ме оба ви је штен“... За вје ра је про тив ме не, а цен тар је 
у Ср би ји!. Ран ко вић се са ста је са ге не ра ли ма Ха мо ви ћем (Ра де) и Ми ло је ви ћем 
(Ми ло је)“. Ти то је твр дио да је срп ско ру ко вод ство пре ко Ми јал ка То до ро ви ћа 
по ве за но са Ру си ма. „То до ро вић је сва шта го во рио у Мо скви ка да је био на њи-
хо вом кон гре су. Ре као је да смо ја и Кар дељ у сва ђи, да је зе мља у ра су лу и да је 
мо гућ вој ни удар“.197 По сле ова квих оп ту жби срп ско ру ко вод ство за тра жи ло је 
при јем код Ти та и 11. ма ја 1971. отво ре но му са оп шти ло да ни је за до вољ но од но-
сом пре ма Ср би ји, тра же ћи да се Ср би ја осло бо ди ту тор ства. Ни ке зић је по но вио 
Ти ту да је „Ср би ја стал но на оп ту же нич кој клу пи. То по ста је не под но шљи во и 
од вра ћа нас од глав них по сло ва“. Л. Пе ро вић је ре кла: „Ја при па дам мла ђој ге-
не ра ци ји, али мо рам да при ме тим да се стал но не ко оп ту жу је из Ср би је. Са да се 
оп ту жу ју Пла ви (Ми јал ко То до ро вић) Те па вац (Мир ко) и Ни ке зић (Мар ко). Ви 
сте дру же пред сед ни че, по тре се ни Ми лен ти је вом смр ћу. А ако се отво ри афе ра 
са Пла вим, мо же се по ми сли ти да се о Ср би ма ле по го во ри је ди но на са хра на-
ма“. Ти то је од го во рио да се у Бе о гра ду во ди кам па ња про тив ње га, а срп ско ру-
ко вод ство то мир но гле да, да је Ср би ја про тив устав них ре фор ми: „Ћо сић вам 
је по стао на ци о нал ни ли дер... Ја до би јам мно го пи са ма. Љу ди пи та ју: до кле ће 
та ко дру же Ти то? Ако тре ба ство ри ће мо но ву Пар ти ју, ко ја ће се осла ња ти на 

196 Исто, 54–56; Уп. Д. Мар ко вић, Жи вот и по ли ти ка, књ. 1, 265.
197 Оп ту жбу о То до ро ви ће вим из ја ва ма у Мо скви по слао је на вод но ју го сло вен ски вој ни 

ата ше у Мо скви. Ме ђу тим З. Ву ко вић пи ше да је ју го сло вен ски вој ни ата ше под за-
кле твом ре као В. Ђу ра но ви ћу, цр но гор ском ру ко во ди о цу, да та ква ин фор ма ци ја ни је 
по те кла од ње га. „Мно ги ве ру ју да је она из ми шље на за уну тра шње по тре бе, од вој не 
оба ве штај не слу жбе (КОС), ко ја је по сле Че твр тог пле ну ма би ла ве о ма ак тив на и на 
чи је се из ве шта је Ти то нај ви ше осла њао“. – С. Ђу кић, н. д., 95. Уп. З. Ву ко вић, н. д., 
519–524. 
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рад нич ку кла су“. По што је на и шао на је дин ство у срп ском ру ко вод ству Ти то се 
так тич ки по ву као, при пре ма ју ћи се за ко на чан об ра чун и са њим. 

Об ра чун са хр ват ским ру ко вод ством у Ка ра ђор ђе ву по чет ком де цем бра 
1971. пред ста вљао је де мон стра ци ју си ле и ауто ри те та (у јав но сти је до жи вљен 
као спа са ва ње Ју го сла ви је). То је мо ра ло да за бри не срп ско ру ко вод ство ко је је 
ви ше пу та кри ти ко ва но („у ства ри у Ка ра ђор ђе ву се кро ји ла и суд би на срп ских 
ли бе ра ла“). По сле јед ног ло ва, Ти то је ре као ге не ра ли ма: „Сре ди ће мо при ли ке 
у Хр ват ској, а он да и у дру гим ре пу бли ка ма“.198

Је дин ство у срп ском ру ко вод ству бр зо је раз би је но по на ша њем Д. Мар-
ко вић, пред сед ни ка Скуп шти не СР Ср би је, ко ји је од и грао кључ ну уло гу у ру-
ше њу срп ских ли бе ра ла. У раз го во ру у Ка ра ђор ђе ву Ти то је са оп штио Д. Мар-
ко ви ћу да ће се ко нач но об ра чу на ти са хр ват ским ру ко вод ством, али је „из нео 
и не ка не га тив на ми шље ња о по је дин ци ма (Ни ке зић, Ла тин ка, Пла ви) и же лео 
да чу је и мо је ми шље ње“. Том при ли ком Ти то је ре као за Ни ке зи ћа да је „уоп-
штен, да ни је марк сист, да се по на вља, да фи ло зо фи ра ван вре ме на и про сто ра; 
за ње га и Ла тин ку да су окре ну ти пре ви ше ин те ли ген ци ји; за Пла вог да се бо ри 
за свој ути цај и власт; за све њих за јед но – да су по ве за на гру па ко ја се бо ри за 
свој мо но пол“.199 

Од сме не хр ват ског ру ко вод ства до па да ли бе ра ла про шла је го то во чи та ва 
го ди на, у ко јој се на јед ној стра ни Ср би ја за хук та ло раз ви ја ла и у ко јој су ве ли ки 
си сте ми и фа бри ке бе ле жи ли за вид не ре зул та те (За ста ва, нпр.), а на дру гој стра ни 
срп ско ру ко вод ство по пу шта ло Ти ту у об ра чу ну са уну тра шњим не при ја те љи ма 
(осу да про фе со ра на Прав ном фа кул те ту, за бра на из ла же ња Сту ден та, про ме не 
ре дак ци је у Је жу и Стра ди ји, сме не на Уни вер зи те ту).200 Иако су из ра жа ва ли без-
ре зер вну по др шку Ти ту и ње го вим по ли тич ким ста во ви ма, а он им у ди рект ним 
су сре ти ма да вао од ре ђе ну по др шку, ве ли ки об ра чун био је на по мо лу.

На са стан ку по ли тич ког ак ти ва Ср би је (ко лек ти ва ру ко во де ћих ка дро ва 
из Ре пу бли ке Ср би је) са Ти том 9–12. ок то бра 1972, на ма ра тон ској сед ни ци са 52 
го вор ни ка, Ти то је за кљу чио да не по сто ји пра ви лан од нос из ме ђу ЦК Ср би је и 
Пред сед ни штва СКЈ, да по сто је иде о ло шке раз ли ке, да су сред ства ин фор ми са ња 
у ру ка ма љу ди ко ји ра де про тив је дин ства Ју го сла ви је и да стра на штам па пи ше 

198 С. Ђу кић, н. д., 89.
199 Д. Мар ко вић, н. д., 318. Мар ко вић је, пре ма соп стве ним ре чи ма, од био раз го вор на те му 

о срп ским ру ко во ди о ци ма прем да је за бе ле жио да „о не ким ства ри ма и ја до ста слич но 
ми слим“. 

200 Да су и ли бе ра ли би ли пре све га ко му ни сти, а тек он да де мо кра те, по ка зу је спи сак хап-
ше ња и за бра на по чет ком 70-их го ди на. Осим хап ше ња сту де на та, за бра ње на је пред-
ста ва Д, Ми ха и ло ви ћа, „Кад су цве та ле ти кве“ и филм Же ли ми ра Жил ни ка „Ра ни ра до-
ви“, оне мо гу ће но рас ту ра ње књи ге Д. Ћо си ћа „Моћ и стреп ње“, за бра ње но рас ту ра ње 
„Ана ла Прав ног фа кул те та“, Зо ран Глу шче вић је осу ђен на 6 ме се ци за тво ра а Ми ха и ло 
Ду рић, про фе сор Прав ног фа кул те та, на 9 ме се ци. По сле па да ли бе ра ла са Фи ло зоф-
ског фа кул те та уда ље на је гру па про фе со ра (За гор ка Го лу бо вић, Три во Ин ђић, Ми ха и-
ло Мар ко вић, Дра го љуб Ми ћу но вић, Све то зар Сто ја но вић, Не бој ша По пов, Љу бо мир 
Та дић и Ми ла дин Жи во тић). Пре ма ре чи ма Б. Па вло ви ћа, пред сед ни ка ГК Бе о гра да, од 
1968. са мо у Бе о гра ду за тзв. по ли тич ки кри ми нал (по ли тич ки про це си) од го ва ра ло је 
59 љу ди, а 23 ли ста и ча со пи са су за бра ње ни у истом пе ри о ду. – С. Ђу кић, н. д., 191. 
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о „Ни ке зи ћу ко ји пред во ди про гре сив ну стру ју, а ја сам кон зер ва ти вац, мал те не 
ста љи ни ста, и во дим дру гу стру ју“. Оста ли го вор ни ци, а по себ но Д. Мар ко вић, 
П. Стам бо лић и дру ги, кри ти ко ва ли су „опор ту ни стич ки од нос Ни ке зи ће вог ру ко-
вод ства пре ма опо зи ци о ном де ло ва њу у кул ту ри на Уни вер зи те ту и у штам пи“, 
тех но крат ски од нос и за по ста вља ње марк си стич ког обра зо ва ња, ли бе ра ли стич ки 
од нос пре ма сна га ма ко је се су прот ста вља ју са мо у прав ном раз во ју. Оста ли ди-
ску тан ти за ме ра ли су ли бе ра ли ма за по ста вља ње ста рих ка дро ва, тех но крат ску 
ори јен та ци ју и се ја ње сум њи у Ти та, тзв. ка пи тал од нос у бан кар ству, спољ ној 
тр го ви ни, тр го ви ни на ве ли ко. Ни за ли су се го вор ни ци са слич ним оп ту жба ма 
(Фа диљ Хо џа, Сте ван До роњ ски, Ста не До ланц и дру ги), али је нај да ље оти шао 
Ве ли Де ва, члан Пред сед ни штва СФРЈ са Ко со ва, ко ји је го во рио о за ве ри ли бе-
ра ла про тив Ти та за чи је је но си о це озна чио Мар ка Ни ке зи ћа и Ла тин ку Пе ро-
вић. Од бра ну ли бе ра ла из ре кло је не ко ли ко уче сни ка, а по себ но је ин те ре сант-
но би ло из ла га ње Па ла Шо ти ја из Вој во ди не ко ји је кри ти ко вао Д, Мар ко ви ћа, 
ис ти чу ћи да се ра ди о бор би за власт.201

Ли бе ра ли су уве ра ва ли Ти та да су ње го ви ода ни са рад ни ци и да СК Ср би-
је спро во ди по ли ти ку СК Ју го сла ви је. Ни ке зић је ре као да „не сма тра мо и ни смо 
у ста њу по са ве сти да при ми мо да је би ло или да има раз ли чи тог ту ма че ња про-
гра ма и ли ни је СКЈ, при ла же ња про бле ми ма са раз ли чи тих по зи ци ја. Од 1969. 
не пре кид но, а у то ку 1972 на ро чи то, ми у ру ко во де ћим те ли ма и не што ши ре у 
СКС ра ди мо под при ти ском гла со ва да се тај наш рад раз ли ку је од ли ни је СКЈ, 
да се друг Ти то не сла же са тим што се ра ди у СКС и да пред сто је про ме не у јед-
ном ши рем сми слу, по ли тич ке и дру ге... Ко ли ко год се ми тру ди ли, не мо же мо 
удо во љи ти зах те ви ма, јер смо уна пред осу ђе ни као крив ци“. Епи лог са стан ка 
би ле су остав ке М. Ни ке зи ћа, Ла тин ке Пе ро вић, Бо ре Па вло ви ћа и дру гих срп-
ских ру ко во ди ла ца да те 21. и 28. ок то бра 1972. Усле ди ле су остав ке и сме не по 
пред у зе ћи ма, из да вач ким ку ћа ма, ре дак ци ја ма. Остав ке су под не ли пар тиј ски 
ру ко во ди о ци Вој во ди не Мир ко Ча на да но вић, Ми лан Ра дој чин и дру ги.202

Па дом де ла срп ског ру ко вод ства по ко зна ко ји пут на пра вље на је си ме-
три ја из ме ђу Хр ва та и Ср ба, успо ре ни мо дер ни за циј ски про це си у еко но ми ји, 
по ли ти ци и кул ту ри (оти шло је или сме ње но на хи ља де нај спо соб ни јих љу ди 
у при вре ди, кул ту ри и сл.). Ова гру па је про гла ше на ли бе ра ли ма, прем да ни по 
иде о ло шким уве ре њи ма ни ти по по ли тич кој прак си ни су би ли ли бе ра ли у кла-
сич ном сми слу те ре чи. Без сум ње ова гру па је би ла нај де мо крат ски ја, нај про-
све ће ни ја и де лом нај то ле рант ни ја стру ја у СК Ср би је. Њи хо ва син таг ма „ми 

201 „Ни ке зић је у од но се унео не што но во, људ ско, при род но. Д. Ра до са вље вић Бо би је кри-
ти ко вао Мар ко ви ћа, Стам бо ли ћа и дру ге, ко ји су на са стан ци ма ЦК Ср би је дру га чи је 
го во ри ли, на по ми њу ћи да је Ни ке зи ће во ру ко вод ство по ште но ра ди ло и да је у њи хо во 
вре ме из вр ше на вр ло озбиљ на и круп на об но ва Ср би је“. 

202 По сле па да ли бе ра ла остав ке су под не ли Алек сан дар Не на до вић, глав ни уред ник По ли-
ти ке, Фра не Бар би је ри, глав ни уред ник НИН-а, Мир ко Ста мен ко вић, глав ни уред ник 
Ве чер њих но во сти, Дра го љуб Илић, ди рек тор Те ле ви зи је Бе о град, Ве ро сла ва Та дић, 
глав ни уред ник ТВ Бе о град, Љу бо мир Вељ ко вић, глав ни уред ник Еко ном ске по ли ти-
ке, Жи во та Ђор ђе вић, по моћ ник глав ног уред ни ка НИН-а, Јо ван ка Бр кић, пред сед ник 
Удру же ња но ви на ра Ср би је итд. 
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хо ће мо мо дер ну Ср би ју“ па ла је пред не при ко сно ве ним ауто ри те том и кон зер-
ва тив ним де лом СКЈ. 

ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА КАО КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈА

По сле сме њи ва ња ру ко вод ста ва у Хр ват ској и Ср би ји глав ни про бле ми 
у зе мљи ни су би ли от кло ње ни, а њи хо во ре ша ва ње тра же но је у ве ћем оса мо ста-
љи ва њу ре пу бли ка и ауто ном них по кра ји на, са исто вре ме ним ин си сти ра њем на 
је дин ству и раз во ју са мо у прав не све сти. Ју го сло вен ска за јед ни ца, иако још фе-
де ра ци ја, са др жа ва ла је низ кон фе де рал них еле ме на та ко ји су угра ђи ва ни у са ве-
зни, ре пу блич ки и по кра јин ске уста ве. „Да нас се све ви ше и ви ше те жи не са мо 
оса мо ста љи ва њу ре пу бли ка, већ и као да же ле да по ста ну са мо стал не др жа ве, 
по ли тич ки се от це пи ти од Фе де ра ци је. За не ке да нас Фе де ра ци ја ско ро ни шта 
не зна чи, она се све ма ње и ма ње ре спек ту је, а име Ју го сла ви ја ви ше слу жи као 
па ро ла. Ја сам са да био на пу ту и ме ни је те шко ка да љу ди пре у ве ли ча ва ју уло-
гу Ју го сла ви је, њен при мер, ње зи но је дин ство, ње ну сна гу“.203 Оса мо ста љи ва ње 
фе де рал них је ди ни ца сма тра но је бор бом про тив уни та ри зма и цен тра ли зма, и 
из ра зом рав но прав но сти на ро да и на род но сти. Ко хе зи о ни ме ха ни зам за одр жа ње 
и ефи ка сно функ ци о ни са ње фе де ра ци је на ђен је у са мо у прав ном спо ра зу ме ва њу 
и дру штве ном до го ва ра њу, је дин стве ном СКЈ, прем да је и он био фе де ра ли зо ван 
ко ли ко и Ју го сла ви ја, јер су исти љу ди вр ши ли др жав не и пар тиј ске функ ци је. 
Ју го сла ви ју су на оку пу ви ше др жа ли Ти то ва ха ри зма и ауто ри тет и ЈНА не го 
устав ни ме ха ни зми.

Де мон ти ра ње фе де ра ци је по че ло је кра јем 60-их устав ним аманд ма ни-
ма ко ји су ка ле мље ни на Устав све до 1972, а ко ји су има ли за циљ да ре гу ли шу 
од но се ре пу бли ка и фе де ра ци је (на ште ту фе де ра ци је) као и од но се у Ср би ји 
из ме ђу по кра ји на и ре пу бли ке (на ште ту ре пу бли ке). Но ви Устав је уз ве ли ку 
пом пу до нет фе бру а ра 1974. и од мах на зван По ве љом са мо у прав ног дру штва. 
Убр зо су усво је ни Устав Ср би је и уста ви САП Вој во ди не и Ко со ва.204 Устав је 
за др жао фор му ла ци ју да „на ро ди Ју го сла ви је, по ла зе ћи од пра ва сва ког на ро да 
на са мо о пре де ље ње, укљу чу ју ћи и пра во на от це пље ње... ује ди ни ли су се у са-
ве зну ре пу бли ку сло бод них и рав но прав них на ро да и на род но сти и ство ри ли 
со ци ја ли стич ку фе де ра тив ну за јед ни цу рад них љу ди – СФРЈ, у ко јој оства ру ју 
сво ја пра ва са мо ка да је то у за јед нич ком ин те ре су уста вом од ре ђе но. Сва оста ла 
су ве ре на пра ва рад ни љу ди и на ро ди и на род но сти оства ру ју у со ци ја ли стич ким 
ре пу бли ка ма и САП у скла ду са њи хо вим устав ним пра ви ма.“205 Со ци ја ли стич ка 
ре пу бли ка је тре ти ра на као др жа ва за сно ва на на су ве ре но сти на ро да и на вла сти 
и са мо у пра вља њу рад нич ке кла се, а САП као „де мо крат ско дру штве но-по ли тич-
ка за јед ни ца“. Те ри то ри ја СФРЈ би ла је је дин стве на, а ње не гра ни це се ни су мо-

203 Из го во ра Ти та на сед ни ци Из вр шног би роа, 16–18. март 1970. – З. Ву ко вић, н. д., 362.
204 Устав Ср би је усво јен је у Скуп шти ни Ср би је 25. фе бру а ра 1974, два да на ка сни је Устав 

САП Ко со ва, на чи је про гла ше ње „ни ко ни је по зван из Ре пу бли ке Ср би је, иако смо се об-
ја шња ва ли око то га“, а 28. фе бру а ра Устав САП Вој во ди не. – Д. Мар ко вић, н. д., 14.

205 Основ на на че ла Уста ва, Устав СФРЈ, Слу жбе ни лист, 1974, 7.
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гле ме ња ти без са гла сно сти свих ре пу бли ка и ауто ном них по кра ји на (гра ни це 
из ме ђу ре пу бли ка мо гу се ме ња ти њи хо вом са гла сно шћу, а гра ни це ауто ном не 
по кра ји не уз са гла сност по кра ји не).206 Као но ви ну Устав је увео де ле гат ски си-
стем на свим ни во и ма од лу чи ва ња и ин кор по ри рао аманд ман ска ре ше ња у од но се 
фе де рал них је ди ни ца, увео са мо у прав не ин те ре сне за јед ни це, пре ци зно ре гу ли-
сао са мо у пра вља ње у рад ним ор га ни за ци ја ма. Ти ме је омо гу ће но да ље ја ча ње 
са мо стал но сти ре пу бли ка и по кра ји на, при че му се по ла зи ло од уве ре ња да ће 
ре пу бли ке јед на ко тре ти ра ти и сво је и фе де рал не ин те ре се и да ће се удру жи ва-
њем ра да и ка пи та ла оства ри ти чвр сте ме ђу соб не ве зе. Уме сто то га до шло је до 
сла бље ња за јед ни штва, пар це ли за ци је еко но ми је и пот ко па ва ња Ју го сла ви је као 
за јед нич ке др жа ве. У вр хо ви ма пар ти је, ме ђу тим, и да ље се оп ти ми стич ки го во-
ри ло о је дин ству, ста бил но сти и про гре су. 

Устав је за ре пу блич ке скуп шти не пред ви део три ве ћа – Ве ће удру же ног 
ра да, Ве ће оп шти на и Дру штве но-по ли тич ко ве ће, а за Са ве зну скуп шти ну два 
ве ћа – Са ве зно за ко је су ре пу бли ке де ле ги ра ле по 30 пред став ни ка а по кра ји не 
по 20, и Ве ће ре пу бли ка и по кра ји на са ста вље но од ре пу блич ких и по кра јин ских 
скуп штин ских де ле га ци ја од 12 од но сно 8 чла но ва. Устав је свео Пред сед ни штво 
Ју го сла ви је на 9 чла но ва (уме сто ра ни јих 23) из сва ке ре пу бли ке и по кра ји не по 
је дан, а пред сед ник ЦК СКЈ је ауто мат ски био члан овог те ла. Пред сед ни штва 
су уве де на и на ре пу блич ком и по кра јин ском ни воу.207 

Исте го ди не (1974) по кра ји не су до би ле уста ве, али и ши ро ка овла шће-
ња у за ко но дав ној и из вр шној вла сти та ко да су прак тич но сте кле рав но пра ван 
ста тус чла ни ца фе де ра ци је тј. др жа ва. Ре пу бли ка Ср би ја је овим уста ви ма до би-
ла еле мен те кон фе де ра ли зма. По кра ји не су до би ле пра во да рав но прав но са ре-
пу бли ка ма од лу чу ју о по сло ви ма фе де ра ци је и то по прин ци пу кон сен зу са. Без 
њи хо вог гла са од лу ке у фе де ра ци ји се ни су мо гле до но си ти.

По кра ји не су има ле по се бан од нос пре ма Ре пу бли ци Ср би ји. Са мо стал-
но су до но си ле сво је за ко не као и Устав за сво је под руч је, ко ји ни су сме ли би ти 
у су прот но сти са Са ве зним уста вом или за ко ни ма. Ре пу бли ка је до но си ла Устав 
са чи јим су до но ше њем или про ме ном мо ра ле да се са гла се по кра јин ске скуп-
шти не, као и за ко не ко ји су ва жи ли за тзв. уже под руч је Ср би је (Ср би ја без по-
кра ји на) ко је ни Уста вом ни за ко ни ма ни је би ло де фи ни са но, ма да се као по јам 
про вла чи још од пр вих го ди на по сле ра та. Ср би ја ни је мо гла оства ри ти је дин-
стве не функ ци је чак ни у до ме ну од бра не, без бед но сти, ме ђу на род не са рад ње, 
пла ни ра ња и др. У ор га ни ма фе де ра ци је по кра ји не су се по ја вљи ва ле као рав но-
пра ван уче сник, а чак по не кад и као парт нер соп стве ној ре пу бли ци гла са ју ћи 
за ње не ини ци ја ти ве или се уз др жа ва ју ћи од њих. Док су се та ко по на ша ле у 
фе де ра ци ји гла са ју ћи про тив Ср би је – Хр ват ска и Сло ве ни ја су бра ни ле ста тус 
по кра ји на. Ка да су по кра ји не сле ди ле по ли ти ку Ср би је, чу ли су се при го во ри 
да Ср би ја има три гла са. Из Ср би је је од го ва ра но да они не ма ју ни шта про тив 
да и дру ге ре пу бли ке фор ми ра ју по кра ји не у свом са ста ву па да до би ју ви ше гла-
со ва у фе де ра ци ји. Пре ко ста ту са по кра ји на по тај но су се во ди ле дру ге бит ке и 

206 Чла но ви 1–5 Уста ва СФРЈ. Исто, 26–27.
207 Чла но ви 282–345 Уста ва СФРЈ, Исто, 137–160.
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са дру гим ци ље ви ма. То ста ње је тра ја ло го то во две де це ни је, па ра ли шу ћи рад 
фе де ра ци је и тро ше ћи енер ги ју на ја ло вим рас пра ва ма.
Ма ја 1974. одр жан је 10. кон грес СКЈ, ко ји је Ти то оце нио као „кон грес је дин-
ства“. На кон гре су Ти то је иза бран за пред сед ни ка СКЈ „без огра ни че ња тра ја-
ња ман да та“. Две го ди не ка сни је до нет је За кон о удру же ном ра ду ко ји је тре ба-
ло да „сву еко ном ску и по ли тич ку власт до де ли удру же ним рад ни ци ма“, тј. да 
они рас по ла жу це ло куп ним до хот ком. Дру штве ном до го ва ра њу и са мо у прав-
ном спо ра зу ме ва њу дат је при о ри тет у од но си ма ме ђу ре пу бли ка ма, као мо де-
лу на ко ме ће рад нич ка кла са уре ђи ва ти сво је од но се.

Ме ђу тим, иза ве ли ких ре чи и ис пра зних па ро ла те као је про цес уко па-
ва ња ре пу блич ких пар тиј ских и еко ном ских ели та. Он је нај пре био усме рен на 
пре у зи ма ње ауто ри те та цен трал них ор га на СКЈ и са ве зних др жав них ор га на и 
ин сти ту ци ја, чак и док је на че лу СКЈ био Ј. Б. Ти то. Мно ге функ ци је цен тра већ 
су би ле пре у зе те од стра не ре пу бли ка, ко је су ишле соп стве ним пу те ви ма, нај-
пре у еко ном ској а за тим и у дру гим сфе ра ма, по себ но по ли тич ким. Ју го сла ви ја 
је у том тре нут ку пред ста вља ла са мо оно око че га су се до го во ри ле ре пу блич ке 
ели те, а тог до го во ра о ва жним пи та њи ма бу дућ ност зе мље би ло је све ма ње. 
Под сла бим цен трал ним ор га ни ма, уз еко ном ске те шко ће ра сли су и ме ђу на ци-
о нал ни кон флик ти.
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Mom či lo Pa vlo vić

SERBS IN YUGO SLA VIA 1945–1974 

Sum mary

It was al ways easi er to en vi sa ge Yugo sla via than to ma ke an or derly sta te out of 
it. Ser bian na tion went out of the Se cond World War with de ep, la sting scars. Ge no ci de 
com mit ted at the ter ri tory of the In de pen dent Sta te of Cro a tia had se ve re de mo grap hic con-
se qu en ces on Ser bian na tion. This ter ri ble ex pe ri en ce was put asi de in the new sta te for 
the sa ke of fo ste ring the nar ra ti ve of equ al suf fe ring and jo int war ti me con tri bu tion of all 
Yugo slav na ti ons. Alt ho ugh exi stent, in ter et hnic ha tred was not openly ma ni fe sted in the 
im me di a te post war pe riod. Thro ugh the pro pa gan da of ‘brot her hood and unity’, equ a lity 
of all the Yugo slav na ti ons and na ti o na li ti es, and li be ra tion of ‘Gre a ter Ser bian he ge mo-
ni es’, Ser bia was en vi sa ged as a fe de ra tion wit hin Yugo slav fe de ra tion, com po sed out of 
two pro vin ces. Such set ting of re la ti ons bet we en na ti ons and re pu blics was vi go ro usly gu-
ar ded by Jo sip Broz Ti to and the army as the su pre me gu a ranty of the na ti o nal unity and 
in te gra tion of po li ti cal li fe. Ho we ver, the sta bi lity of the co un try was not de ri ving from 
in ner re la ti ons, but from in ter na ti o nal con text and skil fully ex plo i ted po si tion bet we en 
East and West. 

Un der Ti to’s le a der ship, Yugo sla via ex pe ri en ced harsh in ner and outer chal len ges, 
but al so un der went de ep tran sfor ma tion. Eco no mi cally, Yugo sla via was tran sfor med from 
fully plan ned eco nomy to the mi xed so ci a list mar ket system, cha rac te ri sed with ra pid in du-
stri a li sa tion and vi si ble pro gress in the li ving stan dard. From 1948, in du stry ro se from 15 
to 42 % of the gross na ti o nal in co me. Real in co me per ca pi ta ro se from 650 to 2500 dol lars 
and auto mo bi les, re fri ge ra tors, was hing mac hi nes and ot her we re not lu xury any mo re.

Po li ti cally, Yugo sla via mo ved from re pres si ve So vi et style dic ta tor ship to wards 
a re la ti vely open system with aut hen tic in di vi dual par ti ci pa tion on lo cal le vel. Alt ho ugh 
the Le a gue of Com mu nists was still the only party in the sta te, ot her pu blic or ga ni za ti ons 
we re no mo re un der the di rect Party con trol, and the re we re even ex pe ri ments with lo cal 
pu blic elec ti ons with se ve ral can di da tes. Si mi larly, alt ho ugh pu blicly ex pres sed en mity 
was harshly pu nis hed, wri tings we re not un der se ve re cen sor ship any mo re and or di nary 
ci ti zens co uld tra vel and li ve abroad On the in ter na ti o nal le vel Yugo sla via mo ved from 
al most com ple te iso la tion to the in ten si ve mul ti la te ral ini ti a ti ves and has got to exer ci se 
far-re ac hing ide o lo gi cal in fl u en ce, ac hi e ving the re fo re po li ti cal po si tion which was not in 
cor re la tion to its si ze. Its cre den ti als in the West we re bo o sted not only thro ugh the bra ve 
bre a ko ut from the so ci a list camp, but thro ugh the ac ti ve mi ti ga tion in re la ti ons bet we en 
East and West, North and So uth. In the Third World, Yugo sla via was re gar ded not only as 
a to ken Euro pean ally, but as a le a ding fac tor wit hin the non-alig ned mo ve ment. 

Ho we ver, the chan ge of the in ter na ti o nal cir cum stan ces and mo un ting eco no mi cal 
dif fi  cul ti es we re we a ke ning the strength of the fe de ral sta te, gi ving mo re and mo re po wer 
to the eli tes of the re pu blics, un til the re a wa ke ned na ti o na lism fi  nally de stroyed Yugo sla via. 
Me rely a de ca de af ter Ti to’s de ath Yugo sla via was par ti ti o ned thro ugh ci vil wars along the 
li nes which we re im pro vi sed by the com mu nists du ring the Se cond World War. 
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СР ЂАН ЦВЕТ КО ВИЋ, ис тра жи вач-са рад ник  UDK 343.8(497.11)''1944/1985''
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју                                  343.8(497.1)''1944/1985''
Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11                                         323.281(497.11)''1944/1985'' 

ПО ЛИ ТИЧ КА РЕ ПРЕ СИ ЈА У СР БИ ЈИ 
И ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ 1944–1985 *

По ку шај кван ти фи ка ци је и ком па ра ци је 
не ких па ра ме та ра по ли тич ке ре пре си је 

у Ср би ји и Ју го сла ви ји 1944–1985

АПСТРАКТ: Рад се на осно ву по је ди них па ра ме та ра по ли тич ке ре пре си је, 
по пут бро ја осу ђе них ли ца, бро ја по ли тич ких осу ђе ни ка, бро ја смрт них ка зни 
и по ли тич ких еми гра на та, као и не ких дру гих, ба ви ана ли зом и ком па ра ци јом 
пе ри о да др жав ног и са мо у прав ног со ци ја ли зма по ку ша ва ју ћи да утвр ди дру-
штве не и по ли тич ке фак то ре ко ји су де тер ми ни са ли ин тен зи тет, ка рак тер 
и осци ла ци је по ли тич ке ре пре си је у Ју го сла ви ји у на зна че ном пе ри о ду

Сва ки на пор да се утвр де пре ци зне и ег закт не број ке о фе но ме ни ма но ви је 
исто ри је Ср би је још увек на и ла зи на огром не по те шко ће. Оне по ста ју пре ве ли ке 
ка да се ра ди о та ко осе тљи вој те ми као што је по ли тич ка ре пре си ја. Нај ве ћи про-
блем ис тра жи ва ња ове и слич них ду го го ди шњих та бу те ма у Ср би ји је сте не до-
ступ ност ре ле вант них по ли циј ских и без бед но сних ар хи ва, као и су бјек тив ност 
по сто је ћих (ка ко зва нич них та ко и не зва нич них), скло ност ми ни ми зи ра њу или 
пре це њи ва њу, али и ин тер пре та ци је ис тра жи ва ча за ви сно од иде о ло шко-по ли тич-
ке при зме из ко је фе но мен по сма тра ју. Ма да зва нич на ста ти сти ка за пр ве по рат-
не го ди не че сто не до ста је, ипак су и по сто је ћи по да ци од не мер љи вог зна ча ја за 
кван ти фи ка ци ју и па жљи ву ана ли зу по је ди них по ли тич ких и со ци јал но-еко ном-
ских кре та ња. На ро чи то се то од но си на ста ти сти ку кри вич них про це са, бро ја 
осу ђе них ли ца или ка жње них смрт ном ка зном, кон фи ска ци ју, на ци о на ли за ци ју, 
от куп, ко лек ти ви за ци ју али и дру ге со цио-еко ном ске па ра ме тре. Не во ља са ста-
ти сти ком у то та ли тар ном дру штву је сте у то ме што она че сто у не ким обла сти ма 
има ви ше про па ганд ну не го ин фор ма тив ну функ ци ју, бе ле же ћи оп шти на пре дак, 

* Рад је део про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (Не)успе шна ин те гра ци ја – (не)до-
вр ше на мо дер ни за ци ја: Ме ђу на род ни по ло жај и уну тра шњи раз вој Ср би је и Ју го сла ви-
је 1921–1991 (бр. 147039) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Репу бли ке Ср би је.
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сло бо ду и бла го ста ње.1 Не тре ба за не ма ри ти ни тра ди ци о нал ни про блем Ср би је 
са не мар но шћу би ро кра ти је и не сре ђе но шћу ар хив ских фон до ва. Нај та њи пе ри-
од у ста ти стич ком по гле ду сва ка ко су мрач не го ди не 1945–1947. Из на ве де них 
раз ло га сва ис тра жи ва ња, па и ово на ше, мо ра ју се узе ти са ве ли ким опре зом. 

И по ред вре мен ске бли зи не пе ри о да, ма сов но сти и све при сут но сти др-
жав не ре пре си је, ко ја се де ли мич но мо же ре ги стро ва ти и ал тер на тив ним из во-
ри ма, (до ступ ни ар хив ски фон до ви, гра ђа КП до мо ва, орал ни из во ри, ан ке те, 
ме мо а ри сти ка и дру го), за ја сно са гле да ва ње ме ха ни за ма др жав но-пар тиј ског 
те ро ра и са свим пре ци зну кван ти фи ка ци ју жр та ва тре ба са че ка ти пот пу но отва-
ра ње ар хи ва слу жбе без бед но сти из тог вре ме на, али и по др шку др жа ве (за кон-
ску и ор га ни за ци о но-тех нич ку) у про це су ба рем при бли жног утвр ђи ва ња бро ја 
жр та ва по ли тич ке ре пре си је и њи хо ве ре ха би ли та ци је. У том про це су уве ли ко се 
од ма кло у ве ћи ни ис точ но е вроп ских зе ма ља са ко му ни стич ким на сле ђем. Олак-
ша ва ју ћу окол ност за ов да шње исто ри ча ре пред ста вља чи ње ни ца да је отва ра-
ње ар хи ва и ра све тља ва ње уло ге ОЗН-е у овим про це си ма при лич но од ма кло у 
бив шим ре пу бли ка ма СФРЈ (пре све га Сло ве ни ји и Хр ват ској). Ове др жа ве су у 
то вре ме би ле део је дин стве ног др жав но-без бед но сног про сто ра, што омо гу ћа-
ва ком па ра ци је али и ну ди ко ри сне ин фор ма ци је ко је се од но се на Ср би ју, пре 
све га на ме ха ни зам и ин тен зи тет др жав ног те ро ра. У Сло ве ни ји се у цео по сао 
укљу чи ла др жа ва, осни ва њем ко ми си ја и ан га жо ва њем јед ног оде ље ња ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва у ис тра жи ва ње зло чи на по сле Дру гог свет ског 
ра та. Обе ле же не су гроб ни це, оба вље не из ве сне екс ху ма ци је, де ли мич но по пи-
са не жр тве, па чак и по кре нут по сту пак про тив по је ди них ак те ра (слу чај Ми тје 
Ри би чи ча).2 У Хр ват ској је об ја вљен већ тре ћи том До ку мен ти – пар ти зан ска 
и ко му ни стич ка ре пре си ја и зло чи ни у Хр ват ској 1944–1946, од стра не гру пе 
хр ват ских исто ри ча ра и ар хи ви ста, ко ји у пот пу но сти ра све тља ва ју ме ха ни зам 
и ин тен зи тет др жав но-пар тиј ске ре пре си је у пе ри о ду 1944–1946. го ди на.3 По-
вољ ни ја је си ту а ци ја са пе ри о дом са мо у прав ног со ци ја ли зма, због пе дант ни је и 
сло бод ни је ста ти сти ке по ли тич ког кри ми на ла и мно го ма њег ин тен зи те та по ли-
тич ке ре пре си је. Зва нич на ста ти сти ка, до ступ ни до ма ћи фон до ви као и от кри ћа 
у Сло ве ни ји и Хр ват ској омо гу ћа ва ју да поч не мо да сла же мо коц ки це мо за и ка 
по ли тич ке ре пре си је у со ци ја ли стич кој Ср би ји и Ју го сла ви ји. 

1 Пре ма јед ном ин тер ном до ку мен ту Службe др жав не без бед но сти из 1969, Са ве зни за вод 
за ста ти сти ку на ро чи то је био „без бе до но сно ин те ре сан тан“ а ње го ви ка дро ви и функ ци-
о ни са ње на ла зи ли су се под буд ним над зо ром слу жбе. Ар хив Ср би је и Цр не Го ре, фонд 
Са ве зно из вр шно ве ће, 130, 558, ССУП, пов. бр. 021–29, 5. фе бру ар 1969.

2 Про тив бив шег ви со ког функ ци о не ра ОЗН-е Ми тје Ри би чи ча по диг ну та је 2005. кри вич-
на при ја ва због уло ге у ван суд ским ли кви да ци ја ма до мо бра на и ци ви ла у про ле ће 1945. 
При ја ва је ре зул тат по ли циј ске ис тра ге ко ја се под име ном „По ми ре ње“ во ди ла од 2001, 
а омо гу ћи ло ју је от кри ће ин спек то ра Пе тра Јам ни ка, во ђе по себ не гру пе у окви ру кри-
ми на ли стич ке по ли ци је ко ја се ба ви ис тра жи ва њем по сле рат них зло чи на. Јам ник је у 
Ар хи ву Сло ве ни је про на шао до ку мент ко ји до ка зу је да је Ми тја Ри би чич био ди рект но 
по ве зан са по сле рат ним уби стви ма. Сло ве нач ка др жав на ко ми си ја еви ден ти ра ла је про-
те клих го ди на око 400 ме ста на ко ји ма су из вр ша ва на та уби ства; Ри би чич оп ту жен за 
ге но цид над до мо бра ни ма, 25. мај 2005. Б92, Бе та.

3 Par ti zan ska i ko mu ni stič ka re pre si ja i zlo či ni u Hr vat skoj 1944–1946, Do ku men ti, Za greb 2006.
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Ме ђу тим, чак и не пот пу ни по да ци, кри тич ки ана ли зи ра ни и чи та ни, ука-
зу ју на не ка гло бал на кре та ња и на из у зет ну ре пре сив ност ко му ни стич ког ре жи ма 
у ста љи ни стич ком пе ри о ду 1944–1951, као и на ка сни је осци ла ци је и флук ту-
а ци је. Ти про це си су за ви си ли од сло же них уну тра шњих и спољ но по ли тич ких 
фак то ра, али и по тре бе ре жи ма да у исто вре ме очу ва по ли тич ки мо но пол СКЈ и 
да Ју го сла ви ју ле ги ти ми ше као зе мљу де мо крат ског са мо у прав ног со ци ја ли зма 
ко ја је од ба ци ла ста љи ни стич ко на сле ђе и бру тал не ме то де об ра чу на са по ли тич-
ким про тив ни ци ма. Ре во лу ци о нар ном за но су био је крај. Као и це ло дру штво, и 
Ју го сла ви ја је у сми слу по ли тич ке ре пре си је до по чет ка 1970-их оста ла чар дак 
ни на не бу ни на зе мљи. Иако су из ве сна пра ва, пу то ва ња и сло бо де у јав ном и 
кул тур ном жи во ту би ли очи глед ни, још увек сe у Ју го сла ви ји ла ко мо гао за гла ви-
ти за твор због по ли тич ких ста во ва и ак тив но сти, кри ти ке дру штве ног урeђења 
и функ ци о не ра. Ка зне су, ме ђу тим, би ле не у по ре ди во бла же и ам не сти је че шће 
не го у Ис точ ном бло ку – ко рак на пред два ко ра ка на зад, ка ко ду хо ви то при ме-
ћу је Пре драг Мар ко вић.4 Тек се про ме ном кур са ко ји је ти хо по чео по сле 1968. 
а ин тен зи ви ран на кон 1971, пре све га услед бур них уну тра шњих по ли тич ких 
до га ђа ја – сту дент ских де мон стра ци ја, ма спо ка, по ли тич ке ли кви да ци је ли бе ра-
ла у Ср би ји, (као и не ких спољ них као што је со вјет ска ин тер вен ци ја у Че хо сло-
вач кој) – по бе дом твр дог кри ла пре шло на по ли ти ку чвр сте ру ке ко ја ће тра ја ти 
ви ше од пет го ди на по сле смр ти Ј. Б. Ти та. У дру гом дру штве ном кон тек сту и 
под ути ца јем ме ђу на род ног фак то ра, гло бал не кри зе ко му ни зма као и до ма ћег 
кри тич ког јав ног мње ња, ме ре чвр сте ру ке и по ли тич ког сте за ња ни су има ле 
ефе кат као у пр вој де це ни ји по сле Дру гог свет ског ра та. Те ме ре су се вла сти ма 
вра ћа ле као бу ме ранг, рас пи ру ју ћи те жње за по ли тич ким сло бо да ма кроз мно го-
број не про те сте и пе ти ци је. По сма тра ње и ана ли за кре та ња не ких па ра ме та ра 
на осно ву рас по ло жи вих по да та ка у ши ро ким вре мен ским ам пли ту да ма, узи ма-
њем у об зир ши рег дру штве но-по ли тич ког кон тек ста, омо гу ћи ће нам да кроз игру 
број ки ну ме рич ки по кре пи мо те зе о флук ту а ци ји по ли тич ке ре пре си је у Ср би ји 
и Ју го сла ви ји то ком 1945–1985. 

Је дан од ре ле вант них по ка за те ља ин тен зи те та по ли тич ке ре пре си је у јед-
ном дру штву је сте број осу ђе ни ка и број по ли тич ких осу ђе ни ка. Ме ђу тим, и у 
овој обла сти не мо гу ће је утвр ди ти са свим ег закт не по дат ке за по је ди не пе ри о де 
без ду бљег уви да у по ли циј ске и суд ске ар хи ве. Ипак, ис тра жи ва њем у Ар хи ви 
КПЗ За бе ла у По жа рев цу, Ар хи ва КПЗ Срем ска Ми тро ви ца, као и не ким фон до-
ви ма Ар хи ва Ју го сла ви је и Вој ног ар хи ва, до шли смо до од ре ђе них са зна ња о 
укуп ном бро ју осу ђе ни ка и кре та њу бро ја по ли тич ких осу ђе ни ка по сле Дру гог 
свет ског ра та. Из објек тив них раз ло га (ста ње ар хи ва и ква ли тет ста ти сти ке) они 
ни су пот пу но ве ро до стој ни и пре ци зни, али мо гу по слу жи ти као кван ти та тив ни 
па ра ме три од ре ђе них кре та ња.

У ис тра жи вач ком сми слу до ско ра је у Ср би ји био под виг ући у ар хи ве 
по је ди них за тво ра, због от по ра и не по ве ре ња без бед но сних слу жби и за твор ске 
упра ве и због крај ње не мар ног од но са и не сре ђе но сти гра ђе из по сле рат ног пе-

4 П. Мар ко вић, Бе о град из ме ђу ис то ка и за па да, Бе о град 1997, 193–194; Л. Ко ла ков ски, 
Глав ни то ко ви марк си зма, III, Бе о град 1985, 538. 
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ри о да, ко ја по сте пе но про па да и у та квом је ста њу да мо же до ве сти у пи та ње 
здра вље ис тра жи ва ча.5 Ипак, упу сти ли смо се у овај сло жен и му чан про цес пре-
бро ја ва ња по ли тич ких осу ђе ни ка на осно ву рас по ло жи вих из во ра. Увид у број 
и струк ту ру осу ђе них ли ца у пе ри о ду 1945–1985. до би ли смо ис тра жу ју ћи у Ар-
хи ву КПЗ За бе ла код По жа рев ца и КПЗ Срем ска Ми тро ви ца. Ана ли зом ма тич-
них књи га и кар то на осу ђе ни ка у вре ме ну 1945–1985, па и ка сни је, као и не ких 
усту пље них до ку ме на та слич ног ка рак те ра из КПЗ За бе ла и КПЗ С. Ми тро ви ца 
(љу ба зно шћу ко ле ге М. Гар че ви ћа), до шли смо до зна чај них по да та ка о кре та њу 
бро ја и струк ту ре за тво ре ни ка у на зна че ном пе ри о ду. Са зна ња смо упот пу ни ли 
осла ња ју ћи се на фонд По ли тич ки осу ђе ни ци КПД С. Ми тро ви ца, За бе ла, Ле по-
гла ва (Ар хив Ју го сла ви је), као и на ста ти сти ку вој них су до ва из упи сни ка и ре-
ги ста ра у Вој ном ар хи ву. Ови из во ри, ма да ме то до ло шки не са вр ше ни (про блем 
узор ка) и не са свим пре ци зни, од сли ка ва ју из ра же ну ре пре сив ност др жа ве у пе-
ри о ду ста љи ни стич ког мо де ла раз во ја.

Уви дом у ма тич не књи ге при је ма за тво ре ни ка 1945–1951. утвр ди ли смо 
сле де ће кре та ње њи хо вог бро ја на го ди шњем ни воу: 6

 1945.  10.000
 1946.    6.630
 1947.    6.457
 1948.    7.453
 1949.    7.200
 1950.    5.000
 1951.    1.821

1. Број при мље них осу ђе ни ка          1а. Ме сеч ни узо рак 1945–1947
               у КПД За бе ла 1945–1951 

У пе ри о ду 1945–1951, број за тво ре ни ка у КПД За бе ла био је из у зет но 
ви сок (и до де сет пу та ве ћи не го ка сни је).7 Нај ве ћи при јем у за твор за бе ле жен 
је не по сред но по осло бо ђе њу зе мље 1945, у вре ме еска ла ци је су ко ба са ИБ-ом и 
кам па ње ко лек ти ви за ци је то ком 1948–1949. Са мо у то ку јед ног да на, 17. де цем-
бра 1945, у за твор је при мље но 131 ли це (до пре мље ни су во зом до По жа рев ца), 
што је ап со лут ни ре корд свих вре ме на.8 За еви ден ци ју за тво ре ни ка 1946. го ди не 
по тро ше не су ско ро две де бе ле ма тич не књи ге (II и III), док је пе де се тих го ди на 
јед на слу жи ла и за де се ти ну го ди на. То по твр ђу је и Ди ми три је Ђор ђе вић на во-
де ћи да је у мо мен ту кад је на пу штао по жа ре вач ки за твор, мар та 1947, у ње му 
би ло пре ко 10.000 ро би ја ша и да је у за твор при сти за ло око 500 ме сеч но. Дру-

5 О ста њу у по је ди ним на шим ар хи ви ма го во ри и сво је вр стан па ра докс да је ав гу ста 2008. 
упра ва Ар хи ва Ср би је као ве ли ко от кри ће пред ста ви ла то што је про на ђе на зна чај на нео-
т пе ча ће на гра ђа с по чет ка 19. ве ка. Ис тра жи вач у Ср би ји и да нас је че сто при ну ђен да 
пре ко ве за и пре по ру ка до ла зи до по је ди них ар хив ских фон до ва. 

6 Ар хив КПЗ За бе ла, Ма тич не књи ге за тво ре ни ка I–VI II. 
7 За 1945. го ди ну не до ста ју пот пу ни по да ци до сеп тем бра 1945. Про це ну смо да ли на осно-

ву кре та ња бро ја за тво ре ни ка у по след њем квар та лу 1945, Ар хив КПЗ За бе ла, Ма тич на 
књи га за тво ре ни ка I.

8 Ар хив КПЗ За бе ла, Ма тич на књи га за тво ре ни ка I.
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ги из во ри го во ре о слич ном трен ду у КПД Срем ска Ми тро ви ца, где је до 1951. 
би ло и до 10.000 за тво ре ни ка го ди шње да би ка сни је број по чео да опа да и да 
се кре ће из ме ђу 500 и 1.000.9 Са ва Бан ко вић све до чи да је у Ми тро ви ци то ком 
1947. број пре ма шио 7.000, а у про сто ри ја ма у Дру гој згра ди где је ра ни је би ло 
око 40 ро би ја ша та да је би ло сме ште но и пре ко 240 њих са огра ни че ним про-
сто ром за спа ва ње ве ли чи не 2 м x 38 цм ко ји је кре дом цр тао соб ни ста ре ши на. 
Кре ве те су до би ли 1951, штам пу кра јем 1952, а гре ја ње тек кра јем 1953. го ди не. 
Па ви љон бр. 7 у За бе ли имао је 121 ће ли ју, у ко ји ма је у пред рат ној Ју го сла ви ји 
бо ра вио са мо по је дан за тво ре ник: на рас по ла га њу је имао сто, кре вет, сто ли цу 
и ки блу. У ко му ни стич кој Ју го сла ви ји у ће ли ја ма је би ло 10–14 за тво ре ни ка ко ји 
су спа ва ли на па то су, зби је ни „као сар ди не“, а са мо у 7. па ви љо ну на ла зи ло се 
1.350 осу ђе ни ка. У исто вре ме, ка ко са зна је мо из дру гог из во ра, у С. Ми тро ви-
ци је то ком 1951. би ло ви ше од 3.500 по ли тич ких осу ђе ни ка док се уку пан број 
кре тао из ме ђу 5.000–8.000. Та мо где је не ка да би ло 10–15 кре ве та са да је би ло 
и до 150 за тво ре ни ка ко ји су спа ва ли на по ду.10 Слич но је би ло у Ле по гла ви, у 
Хр ват ској, где је пре ра та бо ра ви ло око 600 за тво ре ни ка, а кра јем 40-их већ око 
4.000.11 Да би се пре тр па на За бе ла рас те ре ти ла осу ђе ни ци са ма њим ка зна ма сла-
ти су на при сил не ра до ве у Де ча не, Треп чу, на Цр ни врх, Про кле ти је, Ку ка ви цу, 
Лоњ ско по ље и дру где. Јед на од ме ра би ла је ам не сти ја свих ли ца ко ја су би ла у 
пар ти зан ским од ре ди ма или су би ли мо би ли са ни а осу ђе ни на бла же ка зне, до-
не та 9. ма ја 1947. Дру го ве ли ко пра жње ње за тво ра усле ди ло је 1951. го ди не ка да 
су, по сле окре та ња За па ду, пре ма ме ђу на род ном до го во ру от пу ште ни осу ђе ни 
Нем ци (јед ним од по след њих во зо ва оти шао је не мач ки по ве ре ник за при вре ду 
Ној ха у зен, ко ји је пре то га био на ра ду у Бор ском руд ни ку на кон што је ис ко ри-
шће но ње го во зна ње и по зна ва ње при вре де и по ли ти ке). До нај ве ће ма сов не ам-
не сти је до шло је уочи Да на Ре пу бли ке 1953. го ди не, по сле Ста љи но ве смр ти и 
про кла мо ва ња са мо у прав не де мо кра ти је.12 Је дан од нај и лу стра тив ни јих по да та ка 
о ин тен зи те ту ре пре си је у овом пе ри о ду је сте чи ње ни ца да је до 1951. го ди шње 
у КПЗ За бе ли би ло от при ли ке исто то ли ко за тво ре ни ка ко ли ко је бо ра ви ло и у 
на ре дих по ла ве ка:

  1945–1951   42.561
  1952–2001   41.102

 
 2. Однос бр ој а примљених  осуђеника у  КП Д  Забел а пре и  по сле 195113

9 N. Pa sic, Po li ti cal Per se cu ti ons, Hu man Rights in Yugo sla via, Ir ving ton pu blis hers, Los An ge-
les 1985, 79.

10 С. Бан ко вић, У пре двор ју па кла, Вр шац 1993, 73; Аудио до ку мент, Ин тер вју Дра гог Сто-
ја ди но ви ћа Бо ри сла ву Пе ки ћу, Лон дон 1974; М. Ра јић, н. д., 72.

11 Z. Ra de lić, Hr vat ska u Ju go sla vi ji, Za greb 2006, 153.
12 С. Бан ко вић, н. д., 73.
13 За го ди не 1952–1960. не по сто је по да ци у ма тич ним књи га ма због по пла ве ко ја је за де-

си ла КПЗ За бе ла 1960 (књи ге су оште ће не). До при бли жног бро ја до шли смо на осно ву 
про сеч ног бро ја из нај бли жих го ди на, Ар хив КПЗ За бе ла, Ма тич не књи ге при је ма за тво-
ре ни ка I–XII. 
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Поређења ради,  с ептем бра 2004.  у  с ви м КПД у Србији  каз ну  ј е издр жа-
вало око  8 .000 з атвор еника,  ко лико  је годишње било  с амо у З абели то ко м 1945/50. 
године.14  Са мо до  окт обра 1 94 5.  у те к отвореним каз нен им  заводима  на шл о се 
8.436 ка жње ника,  а  у л ог орима 119. 897 нем ачких заробљ ен ика.15 С  др уг е стр ан е,  у 
 КПД Забела  у  Кр аљевини Ј угосла ви ји број осуђеника се крета о између 60 0– 1.000, 
док је за в ише од 20  го ди на  (191 9–19 40) пр имљен на и зд рж авање затворск е  казне 
49 1 ком ун иста  (о ни  су чин или  о гр омну већи ну пол ити чк их затв ореника).

С ли чна тенденција  уочав а с е у најв ећ ем,  тзв.  ел ит ном затвору за  полити -
чке  о суђенике  –  у К ПЗ Ср емска Митров ица . Од  за вр шетка р ат а све до почетка 
пе десет их  прима но  ј е и д о  три и више  хи ља да осуђеника годишње (са шпиц-
евима 1945. и 1949) , да би се за тим  број свео н а  испод  1. 000. Поч етком 60-их го-
ди на месе чн о је са мо око 400 ос уђени х  сти зало у  за тв ор и т о  р етко пол ити чких. 
 Де лимичан изу зетак пр едстав ља годи на  19 57. к ада је  после прв ог  распушт ањ а 
 Голог  отока део  т ам ошњих о су ђеника  пр ис пео у  Пож ар ев ац, одно сно Ми трови-
цу .  Седамде се ти х и то ко м прве  п оловине  осамд есетих  годин а, победом  курс а 
чврс те  р ук е унутар  СКЈ, з ат во рска поп ула ци ја се наг ло  увећавала. У Митровицу 
ј е  приман о чак до 1.700  (1974.  г одине) лица, ал и ип ак ник ад толико д а  би био 
достигну т  рекорд  из врем е на  пре 1 951 . годин е. Кра хом  идеол ошк е  матрице и  
ц елог си стема, репресија је сла би ла . Крајем 80 -их б ро ј с вих осуђ еник а, пре свега 
п ол ити чких,  др ас ти чно је о пао .  Полит ич ки за тво реници с у п остепено  го тово 
нестал и  из затво ра  од по четка  90 -и х година. 

 Кр етање броја о суђени ка  у  КПЗ Заб ел а  и КПЗ Сремска Митровица  у 
пери од у 1945 –200816 

3.  – Прије м о су ђених лица у КПЗ Срем ска Мит ро вица 1 945–2008
Ко мпаративно  посма тра но по п ериодима,  н а осно ву  матичних књ ига из  

на јв ећег затвора  КПЗ Ср ем ск а Мит ро виц а (где  с у  махом робијали  по лит ич ки 
осуђе ни ци  и т о  они на јпозна тиј и) ,  најинт ен зив нији пријем затвореник а  ( дијаграми 
3 и 3а) био је у пе рио ду  1 945–19 53  (око 1 4.000). Сед амд есети х  година у зат вор 
је  пр имљен о готово 10.000 лица, највише током  1972–1974. Од 1953.  до  1 985. 

14 Из ја ва ми ни стра пра во су ђа З. Стој ко ви ћа, ТВ Днев ник, РТС 1, 5. сеп тем бар 2004.
15 М. Об ра до вић, На род на де мо кра ти ја у Ју го сла ви ји, 1945–1952, Бе о град 1995, 37.
16 Ар хив КПЗ За бе ла, Ма тич не књи ге за тво ре ни ка I–XII; Ар хив КПД Срем ска Ми тро ви ца, 

Ма тич не књи ге КПЗ Срем ска Ми тро ви ца 1/30.
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дошл о је око 2 7. 00 0  осуђен ик а.  И  пр ема о во м показ ат ељ у  најл иберал ни ји пе риод 
у с оцијал ис ти чкој Ср бији  бил е  су ка сн е педесет е и ране  шезде сете г од ине са 
с ко ро три  пу та  мањим годишњи м пријем ом  осуђени ка  (око 500 лица)  у  односу 
на период п ре 1953 .  године (1 .555)  и  дв а  пута у односу  на  бу рне седамдесете 
(1.022) (дијагр ами 3  и  3 а). О д  19 86 . све  до  друг е по ловине  д еве десет их  годин а 
з атворски из ве шт аји бе ле же  драс ти чан  пад осу ђе ника ( на рочито поли ти чких). 
Годишњи  и зв ештај КПЗ Заб ела за  1991. по казује д а  је бро јно стање на  крају  те  
године оп ало  за 1 00  лица у  од нос у на пр ет хо дну г одину, а  полит ичких осуђеника 
би ло је  с вега дев ет. Т о  се  пре свега  од носи н а прву половин у  90-их  го дина ( када 
је у  КП Д  Забел а  стизало св ега 400 осуђени ка годишње, а укупан б рој с е  кре тао 
6 00– 700 ) што  се  мо же обј ас н ит и абнорма лном  по литичком  си туацијом у в реме  
р а то ва  и сан кци ја ,  али и  не функцион иса њем инс титуци ја систе ма .17  Ванредни м 
 стањем може  с е објасни ти  и нај већи  скок  (г от ов о за трећину) затворск е п опулациј е 
200 3/ 2004.  у оба з ат во ра у вре ме  а кц иј е Сабља  и  о брачун а са ор ганизова ни м 
 крими на лом по сл е убис тва премијера  Зорана  Ђин ђи ћа. Јула  2 00 6. у српским 
за тво ри ма , пред виђеним з а  6. 20 0 затвореника, казн у ј е издр жа вало чак 8.200.18 
И ст оветн о к ретање  као  и у два највећа зат вора, приметно је у  К ПЗ  Ниш у  к ојем 
се од  3. 00 0 пе дес ет их годи на број осуђеника шезде се тих сп устио  на  око 1. 000  с а 
 такође б ла гим по растом  70-и х  и вели ким пад ом 90-их година прошлог века.19

17 Ар хив КПД За бе ла, Го ди шњи из ве штај за 1986. и 1990. го ди ну, 2–3.
18 По ли циј ска ак ци ја Са бља у јав но сти је не пра вед но упо ре ђи ва на са кам па њом око ИБ-е 

ка да је ухап ше но 56.000 ли ца, а кроз раз не гу ла ге углав ном без су да про шло око 32.000 
ли ца. На осно ву из ве шта ја Од бо ра за без бед ност, у то ку 42 да на ван ред ног ста ња ак ци је 
„Са бља“ у мар ту и апри лу 2003. при ве де но је 11.665 ли ца, ме ђу ко ји ма је би ло пар тиј-
ских функ ци о не ра, ви со ких вој них офи ци ра, но си ла ца пра во суд них функ ци ја и естрад-
них зве зда, а при твор је од ре ђен за око 2.000 укуп но при ве де них. У ка сни јим про це си ма 
до 2006. осу ђе но је све га не ко ли ко сто ти на ли ца, ма хом кри ми на ла ца по зна тих из Бе ле 
књи ге ко ју је МУП Ср би је об ја вио 2002. го ди не као и при пад ни ка слу жбе без бед но сти. 
Са мо у Бе о гра ду, пре ма из не се ним по да ци ма, 4.583 ли ца ли ше на су сло бо де, а од се кре-
та ри ја та у уну тра шњо сти ре корд по бро ју при ве де них др жи СУП Пан че во са чак 1.204 
ухап ше на. У Окру жном за тво ру у Бе о гра ду то ком 2006. би ло је 770 за тво ре ни ка, а ка па-
ци тет је из но сио са мо 450.                 http://www.dnevnik. co.yu./архива/15–05- 2004/Стране/спец. 
хтм , Пре ис пит ивање „ Саб ље “ у 12 т ач ак а, Дн ев ник, 1 5.  мај 2004.

19 В.  Ђокић, Робиј ање  д емокра те,  књиже вника  и  ак адемика Пекића, рук оп ис, 132.  

3 а.  – Пријем  о су ђених лица у КПЗ Заб ел а  – П ожаре вац  19 45–2008
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1945 /1953 14.000 1.555
1954/1962   5.300    588
1962/1970   5.626    625
1971/1979   9.202 1.022
1980/1988    6.1 75    686
период бр. осуђ.

прос. 
бр. осуђ.

 
 4. – Просечан  бро ј примљ ен их  осуђеника у  КПЗ Ср емс ка  Митрови ца   по  периодима20

Су дс ка  статис ти ка. Гот ово  истове тн у  ф луктуац ију  и  ампли туде б ро ја 
осу ђених лица ка о  и пријема  у  КП зав од е уочав амо  у досту пној вој ној  и циви-
лној суд ск ој  статист ици.  Во јни су до ви  пресудили  су  н а  терит ор ији  Ј угославиј е 
до краја 1954. око 84 .0 00 преме та  и ос уд или готово 11 0.000 лица (чак 6 2.0 00 
циви лн их, односно 60 %).  У наредн е  тр и децениј е до краја 1 97 6.  пресуђено  је 
за више о д 50% м ањ е предмета 38.211 ,  тј . оптужено  и угла вн ом осуђено 4 6.877 
 лица ( нешто више од  4.0 00 цивил них, свега 1 0%). П ре ма  проце на ма , половина 
 св их  случ ај ев а односила  се  н а  терит ор ију Срб ије. Т реба уз ети у обзир  да су  током 
целе 1 94 5. пре те жно су дили  во јни судови  пред који м  је осуђено чак 4 1.000 лица 
(ок о  70% цивила) –  3.000  више не го  за период 1954–1976,  ш то свед о чи  о  н еупор-
еди во  ре пресив ни јем режи му у време  тз в. држ ав но г  социјали зм а.  Упечатљи ва  
ј е чињеница д а су г орње тачк е по б ро ју прес уд а  у с амоупр ав но м  соција лизму 
 после  п рв е пол ов ин е педе сет их  досегнуте 1972– 19 74. годин е.  До почетка 50-их 
 пред в ој ни м судо ви ма осуђе но је више о д  60% цивила, да би  60 -их г одина њихов 
удео спао  на 10 одсто.  О вај по да так говори  и  о врем ену у кој ем  су ра дили  во јни 
судо ви и  сме ру  репре сије, ко ја  ј е нарочито до  1953. б ил а усме рена п ро тив цив-
ила и ч е ст о идео ло шко -поли ти чк и  мотивис ан а. Нај ма ње осу ђених би ло је током 
 1962, ка да је  решен само 1. 131 предмет са 1 .5 15 осу ђених лиц а,  а највише  19 45. 
године са 41 .0 00 осуђ ених.  По сл е педесети х, у  вр е ме с амоупр ав но г  социјал изм а, 
издваја се  19 73. година са 2 .6 55 осу ђених лица.  21

Ци ви лни с уд ови б ележе м ањ е  осцил ац ије будући да  је  д о половине  50-их 
добар  д ео   пр оцесу ир ања цивила п ао на т ерет в ој них судова. До 1955. број  се окв-
ирно к ре тао између 120.000–130. 00 0 (највише 134 .6 65 осуђених  19 48. године) 
да  би  се касн ије усталио на 90.000–110 .0 00 осу ђених лиц а.  Струк ту ра осу ђених 
бил а  је по тп ун о изме њена  драсти чн им опад ањем  бр оја  полит ичк их  з атворен ика и 
н аг ли м повећ ањ ем  к ри миналит ета , илега лни х  емигра н ата , с аобраћ ај ни х деликат а 
и сл ич ни х фен омена кој и  су пра тили ра звој друш тв а и њ ег ов у  ли бе рализ ацију 
 то к ом с амоупр ав но г  социјализма . 

 Од почетка  50 -их годин а, у суд ск ој  статистиц и  је при ме тан парадо кс  да 
зајед но са в ећ им  слобод ама и м ањим б ро јем  полити чк их  осуђ еника расту  б рој 

20 Арх ив  КПЗ С.  Ми тровиц а, Ма тичне књиге о суђени ка  1945–19 85 . 
21  Пода ци о б ро ју пред ме та  и  осуђених лица дати с у на о сн ову у пи сника  и регистар а војни х 

с удова  у  Ју гослав ији  1 945–19 76 . из  Вој но г  архива Срб иј е, к оји с у  аутору у ст упљ ен и љу-
базношћу пук о вника Драгана Крсманов ића . 
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напа да  на о ргане р еда  и с упр отстављање ис тим, ст епе н илег алн е  емиграци је  и 
клас ич ан крим ин ал  (нар очи то  корупц ија),  чега  није б ил о у ран иј им  врем енима 
када се за  иста  дела  „лако  мо гл а изгу бити глава“.  Из сли чн их ра злога расли 
су  бр ој  ц ензури саних  дел а (нест аје  а утоцензур а док  за мах д оби ја држа вн а  и 
с амоупр ав на цензура) и број  тз в.  случаје ва  у кул тури. Ка ко  ј е  ли бе рализац ија 
с та лн о  повећа вала с то пу  крим ин ал а пок аз ује податак да је  19 47. год ин е у  Ј угосл-
авији било око 28 .00 0 крив ичних  дела п ро тив жив ота и тела, док за  19 55. г од ин у 
бележимо чак 6 0.000 т аквих  де ла, го тово  двос труко више.22  Иа ко  к риминали те т у  
Ј угослав иј и у  релати вном с мислу ниј е  био вел ик и у одно су  н а  ур ба низов ани је за-
падне з емље,  његов пора ст  од почетка 5 0-их прати о је п роцес  на гл е  ур банизац иј е 
и  ин ду ст ри јализације, али  је  и сведо чи о о  попушта њу до  тад а с вепри сут не др-
жав не  репресиј е  и  ублаж ава њу ка зн ен е полити ке. Сл ичн а  тенден ци ја уочљива 
је  к од цензу ре  и илег алн е  емиграциј е.  Од почетка 50-и х, до када  је  у  атмосф ери  
„ванре дног с та ња “  доминир ала  а утоцен зура, растао је бр ој  „ухапш ених“ де ла  
(осцилир ао  је почетком 60-их) д а  би мак си мум досегао 1970. и 197 5,  у вр емену 
када су св ест  и потреб а  за сло бо дом нар ас ли  (нар очито п осл е бунтовне 1968 !), а 
реж им  је одлуч ио  да кор исти ч врсту р ук у  у обрачу ну  са  неподо бни м култур ни м 
и науч ни м  с твараоци ма  ( ан ар хо либерал им а  и  н аци оналистима).23  

Б рој изб еглих  л ица између 1951– 19 58. такође је  имао сталан ра ст. Либе-
рализ ац ија реж им а и  попуш тањ е гран ичн е контроле, ка о  и строг ости пр ем а ухва-
ће ним лици ма , услови ли  су по пл аву  избеглица. Број од 2.000– 3. 000  избе гл ица 
го дишње после  19 55. г оди не порастао ј е на преко 10.0 00, а рек орд  представља 
 19 57. годи на са више од 25 .00 0 илега лни х  емигра ната (чему  је з нат но  допр ин ел а 
 ли бе рализа ци ја граница  зб ог пре лас ка мађар ски х  емигр аната после 1 956) . Пост-
уп но м  ли бе рализа ци јо м путов ања и рас том  станда рд а у  Ј угославији  бег п ре ко гр-
ани це постајао ј е све  р еђи фено ме н – године  19 63 .  забележено је  7.971 лице, а већ 
1964. њих 5 .1 89. Велики  бро ј  емигран ата – како  о них  полит ичких п осле Дру гог 
све тског рата (око 481 .000) т ак о  и мили он ск е  попула циј е економ ски х  емигр аната 
после  19 65. године  ( око милион до 1980 ) –  пр едставља ли  су со лид ан изд увни ве-
нтил, први  као кла сн и и  полит ичк и  проти вници  нове влас ти а други  к ао знач аја н 
еконо мски фактор. Они  с у у ве ликој  ме ри смањили  б ро ј н езапослени х, а с вој им  
дознакама од 196 6.  у знач ајној  ме ри  доприне ли су  рас ту живот ног  стандар да  и  
с та билиза циј и економ ск их прили ка .24  К риминали тет , илег алн а  емиграција  па и 
по ра ст цензур е  као  индире кт них н ач ин а  израж ав ањ а н езадово љс тва  соци ја лно -
полит ич к ом  ситуа цијом  нис у случ ајн о учестал и тек после  19 51. го дине, ка да  је 

22  Статис ти чки г од ишњак : Ј уг ос лавија  1 918–198 8,  Б еоград 1988,  431. 
23 У п ос лератно ј и сторији  Србије  и стр аживачи  на ј чешћ е разлик ују три основна   ви да  це-

нзуре : пар ти ј ску,  судс ко-полицијску  и  са моу правну и слаж у  се  д а  је најефика снија  била 
 самоупра вн а к оја ј е,  као југос ло ве нски изум ,  п одра зумевал а  „да уре дни к ради  п осао 
ауторитарн е  државе“. З. Голубов ић ,  О самоуп ра вној це нз ури, К њ ижевна критика,  б р. 
3–4, Београд 19 90, 24; Ж. К аше товић, Цензура у Србији, Београд 19 88.

24 Пору ка ,  бр. 50–51, Ло ндон ,  30. септ ем бар 195 8, 14, 16–17. –  За  број усташа  нема  подата-
ка,  а  за фолкс дојчере  се  н аводи  б ројка од 250.000 и зб егли х пре  к раја рат а.  –  Р.  Калабић, 
Српска   емиграција, Београд  200 1, 34; С татис тички г о дишњак: Југосл авија 1 918–198 8, 
Бео гра д 1988. 
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др жа вно н ас иље  попусти ло и сл омљ ен ак тивни  от пор режи му.  И д ем онстрације 
ка о в ид акт ив ног от по ра најчеш ће  се јав љају,  ка ко  приме ћуј е Хантигт он ,  у одређ-
ен им  трен уц им а  ли бе рализације  и ли слаб ос ти  диктато рс ких ре жима (чес то је 
би тан сп ољ ни притисак, или  тзв. еф екат гр удве снега то  јест про ст е инерци је).25 
 Пр ви прот ес ти  студ ена та  наступили су тек 1954. а  не у в ре ме  стаљин изм а; касније 
19 59.  у Загре бу и Ск опљу  (д аљ а  ли бе рализац ија и сук об са Москв ом ). Нај већи  
студен тс ки про те сти избили су  1968.  по сл е  ли бе рализаци је по п аду  Алекса нд ра  
Ранковића, а без њ их би  те же насту пио  и хрв атски маспо к.  И протести 1991–
1992. у  ос вит  виш естраначја, из 1996–97. као  и  5. октобар  20 00. десили су  се  у  
трену ци ма сла бо сти режима ус лед спољних  ил и унутра шњ их  притисака, као  и  
у вр ем ен у пок уш аја њ ег ов е  ли бе рализа ције.

По сле  либералн их и м ирних  ран их  шезде се тих година, од  19 68 . забеле-
жен а ј е  експлоз ија „ј авн их  не пријатељс ки х иступања“. Од  1.760 так вих и ступа 
током  1967. њихов бр ој  је порастао на 5.470 у  19 68. го ди ни, односно за  20 8% . 
 Забележено  ј е бројн иј е ист уп ањ е поједини х  по пра вилу м лађих ли ца у  вр еме  
че хослов ачке кризе   са  „проусташ ких , п рочетничк их и др уг их  становиш та“. 
 Бу рн и догађ ај и  и  устала сано ј авно м њење, че сте  и ма сов не д ем онстра ц ије (Бео-
г рад , Приш ти на, Тето во, Струг а...) м ахом м ладих љу ди и  студе нт ск е попула ци-
је ,  погодова ли  су по рас ту физи чк е агре сије  пре ма  и нс титуц ија ма система или  
тз в.  репр е сије од озд о. Фи зи чки напа ди  н а  м илицио нере  драстич но с у пове ћани, 
тако да их је  1969. било чак 1 .7 48,  петос труко  више него  19 62. го дине. Током 
19 68 .  у немирима  ј е страд ал о  6  полицаја ца,  а  повређена су  23 3; наредне,  19 69. 
г од ин е погинуло је чак 16  а 2 49  повређено  (три  пута  више него 1 96 4) . Полици ја  
је т ак ођ е пове ћал а упо требу  силе ка ко  би су зб ила нереде, ал и  и спре чила ја вно  
и ма со вн о  исказ ив ањ е н езадовољ ства ста ње м у др жав и. Фи зичка си ла је током 
1 968 . у потребљена чак  4.129 п ута .26  Не пријат ељ ски ист упи  и фи зи чки напа ди  
н а полицију,  ал и  и  израж ен ија  полиц ијс ка  репре си ја , повећа ни  с у нарочи то у 
 вре ме хрват ск ог прол ећа и  после  п ад а либер ал а у Србији 197 1– 72. год ин е. Сле-
де ћа  к улмина циј а  „не пријате љск их д ем онстрација“,  али  и жес то ког  полици јс ко г 
одгово ра , уследи ла је после 1981. кад  се  у  затв орима наш ло  на х иљ ад е Албан аца 
и када с у  они чини ли и прек о  90%  полит ичк их  з атвореника. 

Б рој  политичких осуђеник a

У  и страж ив ању  поли тич ке  репрес иј е  у  соци јалист ич кој  Ј угосла ви ји нај-
већи проб лем  представља д а  се прец из но из ол ују  поли тич ки  з атвореници и  на 
о с нов у поузд ан их  статист ик а уст анови  њихов тачан  бро ј.  Истраживач с е при  
то ме сусреће са д ва осн овн а проб лема. Прво, ко ј е  све  полит ич ки осуђеник ? 
 Сви  полит ич ки  прог ањани  нис у  ев идентиран и као  лица ко ја  су ра дила пр оти в 

25 С.  Х антиг тон , Тр ећ и талас , Б еоград 2 005. Ефекат грудве  снега оч иг ледан је на пр им еру 
д емонст раци ја у З агр ебу  и  Скопљ у 1 959, а  још више на примеру 1968. у вр ем ену кад а 
 сту де нтске дем он стр ације  по стају  све тски тр енд . 

26 АЈ, СИВ 130, Анализа оспособљено сти и еф и ка сно сти ор га на  ун утрашњих  пос ло ва, 
ССУП март  1970, 38– 4 0.
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 безбеднос ти и  друштв ен ог уређења  СФ РЈ, в рши ла  не пријате љс ку  пропаганд у и 
с лична дел а из гла ве  X Крив ич но г законика из  19 51. го дине ( такви  често  нису 
били  н и у в ећ ин и нарочито до  19 51. године). О ни  су вођен и као  л иц а оптужен а  за 
клев ет у (нај че шће висо ки х  ф ункционера  СКЈ), зати м за  прив ред не дели кте (м но-
ги осуђен и  за  ш пекулац иј у  и саботажу 1945–1 947,  мн оги кула ци у  вр еме отк упа  
и  к ол ек тивизације,  60 -их го дина сл учај мн оги х приват н их  п редуз имача  по пут 
Ла за ра Драгин а и ли  дирек тора  друштве н их  пред узећа током 70-их као ш то су 
 би ли Сло бодан  Б ат а Тодор ови ћ, дире кто р Прог реса, Ф икрет Аб ди ћ  осамдесетих 
итд. ). Не мали  б рој  политичких био  је и  ме ђу осуђени м  за ода вањ е службене  
или в ојне тајне, као  и  з а з лоупот реб у слу жбе не дужн ости. То ме  с у  погод ов але 
ш ир ок о  дефиниса н е  и  неодр еђе не зак онс ке од редбе ко је  с у судијама  ( по пра ви лу  
члано ви ма парти је)  оста вљ ал е одр ешене руке. Као у ССС Р-у  и Исто чном блок у  и 
у  Ј угославиј и је, мада  у  скром ни јем облик у, углавном 70-их и  80 -их г одина  б ил о 
з лоупот ре бе  пс ихијатр ије (сл уч ај  Влади ми ра  Марко ви ћа,  Томи сла ва  К рсмано ви-
ћа , Радо ми ра  Вељкови ћа и други х).27 Т реба уз ети у об зи р  и чињеницу да би св и 
они кој у  су при ме ном тер ор а и напад ом  на  и нстит уци је си сте ма  настојали  да 
ост варе  св оје  полит ичке и деје (че ст о  и а нтидржа вне), б ил и  с ан кционисани  и  у  
нај дем ократс киј им  систе мима (тога  ј е  у  соци јалист ич кој  Ј угославији  ипак  било 
са мо  у  траговима  и то махо м о д  припа дни ка хрва тске  екст рем не деснице  70 -их 
година ).  За период до 194 7.  не пос то ји  статистика, или ј е она ч ес то  штимован а 
у склад у  са п ропага ндн им  потр еб ама режима ( нп р. с татистич ки  ј е  забеле жено 
свега  18 см ртних казни  19 50. годи не, у  ј еку  а нт иста љинист ич ког теро ра).  Многа  
лица  н ис у завед ен а  а боравила  су  у затвор у  или лог ор у ( на јпознатиј и  су  случ ајеви 
Г олог отока г де су  лица сла та  п о ад мин истрат ивној казни ,  или к улака ко ји су ч ес-
то хапшен и  на прол еће  а пушта ни на јесен  б ез пресуде).  Осим то га , у Србиј и су 
 мн оги  релев ан тни  полици јск о- безбед но сни извори још ув ек  и з  недокуч ив их ра-
зл ога  недос туп ни  и ст раживачи ма.  

Зва ничн а дост уп на  статис ти ка осуђен их за  дела пр отив  друштв ен ог 
уређења тј . з а кри вична  дела п ро тив нар од а и држа ве  (  „полит ич ки  осуђеници у 
 ужем см ис лу“ суђени  по Х глави КЗ из 1951. тј. ХV КЗ из 19 77) и п оред  св ега р еч-
ито гов ори  о  и нтенз ит ету  поли тич ке  репреси је. Уочав а се с н ажан за окрет после 
1951,  ка о и вел ик а  ф лукту ац ија  полит ич ког наси ља ,  ублажа вање курса 60-и х  и 
 ескалација  70 -их го ди на, зависн о  од слож ен их фак тор а унутрашњ е и с по љн е 
полит ик е у Срб иј и и  Ј угославији 1947– 19 87. године .  28 

С татис ти чки п од ац и показују  да је после 19 51 . ублажаван  курс  пр ема  
полит ич ки м  неи ст ом ишљени ци ма.  Делими чн о искак ање  представља  19 52. годин а, 
за ко ју  се повећан  б рој  полит ичк их  де линкв ената  м оже  објаснити н а  два начи на . 
У  л иберални ји м усл ов им а појачан о је деј с тво  преостале  тз в. кафа нс ке  опозициј е , 
 а  неодре ђе не гра ниц е  пр окламо ва не сло бо де смањиле  су  а утоцензуру  па је р ежим 
ја вн им  проц есима мора о да укаже  т ек  пробуђ ен им  к ритича рима влас ти до к ој их 
гра ница смеју да  и ду. Могуће је д а је ј едним дел ом (с мртне ка зн е)  стати сти ка 
поста ла  об јективн ија . Упо тре ба др жав не  репреси је од тада је  ипак  била  много 

27 Више  о  злоу потре би  психија тр ије :  Т. Крсмановић, Ко је ов де  л уд, Београ д 2 001.
28 Статистички  годишњак :  Југ ославиј а  19 18–19 88, 431. 
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м ањег о би ма,  с оф ис тициран иј а  и  ра ционал нија. Томе  су з нат но  допри нел и 
 пр оклам ова ње реформи „тр и  Д “,  сам оуправљ ањ а, тра жење т рећег п ут а и по ку-
ша ј нега ци је  ста љинис т ич ке теориј е и праксе.  Без сумње,  овај прел ом  се покла-
па  са поч ет ком  полит ичк о-економс ких  аранжма на  са Зап ад ом . М ан ифеста ција 
о ва кв е пол итике је ст е  и чињеница д а  је  Президијум  Ф НРЈ  делими чн о осло бо ди о 
 издрж авања казне 2 .4 00  осуђеника  уочи  Д ана  Републике 195 1.29 

П рем а служ бе ни м подацима,  19 47. год ин е у  Ј угослави ји је  би ло осуђено 
1 0.211 лица;  19 48. године чак 11.2 46 за  дела п ро тив нар од а и државе;  19 53. године 
1.283, а  1963. само 140, д ок ј е рек ордно  ма ло осуђено 196 7, по  па ду  Ранко вића, 
сам о  92. Између 1969– 19 71. г одине било је 1 .44 9 крив ичних  д ела везани х  за 
 „полит ич ки крими нал“, како  је о би чн о називан а ова  вр ст а дели ката. Само за  
ш ест месеци 1 97 2. осуђено је  3.606 лиц а –  у Хрватској 2.289,  у жој Србији  16 3,  
Војводини  1 37, Косову  4 1,  Словениј и  87 ,  Македонији  31 и  Црној Гори 4 5.  У 
раздобљу 1980– 19 84 , полиција ј е н а под ручју целе  С ФРЈ  ре гистровала 4 .2 45  случ-
аје ва  не пријате љс ке  пропаганд е, од чега су  2.673  л иц а изведена на суд а 2 .2 75 
осуђ ена. Према  ис том изв ору  у Хрватској је  19 80.  ре гистр овано сам о  407  полит-
ич ки х деликата , а укуп но је са мо 86  ли ца осуђено  за та д ела. П рема д ру ги м изво-
ри ма, ве ћи ну осуђен их  те г од ине чини ли  су Албан ци  са Косов а. 30  У  литерату ри  се 
наводи да  је у  вр ем е  руковођења  од с тр ан е гене рала  Ива на  Мишков ић а  у периоду 
1963– 19 71. године КОС  пред Војн и суд извео око  5.500 лица (ок о  650 год ишње) 
ко ја  су суђе на за  дела п ро тив држа ве  и оруж аних снаг а.  У вр емену када је  том сл-
уж бо м руко во дио ге нер ал  Доманкуш ић за сам о  три године 1971–1974.  пред  ли це 
армиј ске правде К ОС је  извео  нешто више од  3.000 људи (око  1. 000 годи шње).  
Међу њима  је у п рв ом сл учају било 650,  а у другом  3 40 официра. 31  

О про мени к ур са све до чи се дн ица Одбор а з а унут ра шњ у политику 
СИ В- а, од ржана јуна 195 3, на којо ј  је под не та  стати ст ик а појед ини х крив ичних 
д ела  и  затраже но  да вис ок и  ф ункционери У Д Б-е  п реисп итају  да ље  упућива ње 
у М ермер пошто је  б ро ј ибеоваца  био  драст ично сма ње н. Оцењено је  да ос ет но 
оп ад ај у  јатаков ањ е,  бандити за м  и тероризам,  б ро ј саботаж а  је стабилан, док ј е 
за бекст ва у  иностра нс тво речено  да  не м орају б ити  „ ко нт ра р ево луционар на. “ 
Званичн о ј е признато да ј е још  бил о  неоснов ан их хапшења, чак 59.193  од укупно 
131.226  (42%) с амо у току 1952.  Бро ј  службеника УДБ-е са 1 3.000  љу ди почетком 
5 0-их смање н је крајем 1955. на 7.0 00,  а На ро дн е милиције са 41.000 на 24.0 00. 
Знатн о  је умањ ено  и  издваја ње  из бу џе та . Наређ ењ е  о  де ми ли таризацији УД Б- е 
озванич ио  је вр хов ни кома нда нт декретом о д  25. октобра 19 52. 32 Крив ични п ро-
го н  неи ст омишљени ка  и  проти вн ика р ежима по сл е  ублаж ава ња  репресије 19 51 , 
 а нарочи то  у времену 1959– 19 67. го ди не , пока зуј е  тенден ци ју  смањивања.  Бр ој 
осуђен их  за  поли тич ке дел и кте ( ве ома вел ик и  у периоду 1944–1951) опао је са 

29  Политика ,  28.  н овембар 1951.
30  K.  Spehnjak , D is ident i, opozicija otpo r – Hrvatska u Jugoslavij i 1 945–1990 , Č asopis  za  suvr-

emenu pov jest, 2–2007, Zagreb  20 07 , 255–29 7;  D. Bi lan dž ić , Hrva ts ka moderna povjest,  
Z agre b 199 1,  656, Р.  Д ани ло вић, Употреба непријатеља, В аљево 1 993, 1 07.

31  Ст атисти ч ки годишњак: Југославиј а  191 8– 1988, 43 1–4 32; М. Лоби,  Тајне   службе Србије, 
Београ д  2003 , 299 .

32  Б. Дим ит риј ев ић, Грађански рат у миру, Београд 2004, 221.
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2.331 у 195 2. на сам о 450 током  19 58. го дине.  По сл е доношењ а  још  л ибералн-
ије г Крив ич но г законика 1959 , т а  тенденци ја  је  настав љена. Током 60-и х з а 
кри вична дел а из главе  Х  КЗ суђе но је  нешто мање о д 200  л ица годи шње . Зван-
ич на  стати ст ик а показује да  ј е  у годинама 1947–1953 . з а кри вична  дела пр отив  
друштв ен ог уре ђе ња ос уђено више од 4 2.000 ли ца.  У наредне три  и  п о дец ен ије 
суђе но је само 11.7 80 ,  а пор еђења ради  у  дв е деце ни је  Краљ ев ине  Ј угосла вије 
свега 6. 67 0.33 Искора к из ку рс а  ублаж ава ња  репрес ије  пр едста вљ а ју периоди 
1972– 1976 (мас по к  и либерали) и 1980– 1986. ка да  ј е  забел ежено више о д  400  
полит ич ки х дел ик ата годишње (смрт  Ј. Б.  Тит а подстак ла  је  поли тич ке де ли кт е 
нарочи то  на Косову,  Би Х и Србији ).34  

Зван ич ни с татис ти чки пода ци за  дела пр отив  друштв ен ог ур еђ ења недо-
ста ју за прв е  две г одине п осле Дру гог све тског рата .  Ови пода ци, и  по ре д чињенице 
 да се добар  б рој  полити чк их  осуђеника  крио  међу  привре дн им (кулаци)  или ос-
т али м крив ич ним дел им а (клевет а и сли чн о), т ак ођ е показују да је  за  40 година 
1947– 1987. било око 52 .0 00 осуђених и  т о  у периоду 1947– 19 53. година 38.388 
(75%), док је 1954– 1987. било 13.339 ( 25 %) осуђен их за  дела п ро тив нар од а 
и држав е (Х глава КЗ  19 51, односн о ХV глава КЗ 1977).  Ако уз ме мо процену 
да  је у прв е  две г одине  после  ра та осу ђе но најмање 5 0.000 р аз них  политич ки х у  
Ј угославији, као и да  је огроман  број др жан  у  затворима  б ез пре суда  (в ише х иљ-
ада кулака и 56 . 00 0 ибеова ца ), сти чемо п раву сли ку  о  разлик ама  у  и нтенз ит ету  
поли тич ке  репреси је у  вре ме држав но г  и с амоупр ав но г  социјали зм а.35 Колик о ј е 
присмотра УД Б- е у Срб ији у  пр ви м год инама  после  рата  би ла  ин тензивнија ( али 
и  отпор  већи)  него др угде  илустр уј е  и чињеница д а је  та јн а полиција још  19 46. 
 ре гистрова ла : у Србији – 47. 53 4,  Словенији – 18 .517, Босни – 15 .325,  Црној Гори 
– 6. 07 2  и  Македонији око  6.000 лиц а к ао  н еприј ат еље реж им а. 36 Пор еђења ра ди 
у Пољск ој  су  поли тич ки  з атвор еници током 1948– 19 50. чинил и 40 % затв ор ск е 
 популације, док  ј е у  Ј угосл авији њихов удео б ио и  двос труко већи .  Ве ћ педе се-
тих го дина учешћ е се свело на 30% ,  а  осамдесет их на испод 1 0% .37 

По даци в ој них судо ва о  бр оју  полити чк их  осуђен ик а и њих овом удел у у 
ук упној ма си до који х смо д ош ли, говор е о сли чн им  кретањима и  о огро мно ј д ис-
пропор цији  броја  љу ди осуђен их  за  полит ич ки крими нал  у држ ав но м  социјализм у 
и  у кас ни ј ем пе ри о ду с амоуправне демoкра ти је.

П од ац и показују да је  у део  полити чк их  осуђеник а у уку пном б роју  
драстично опао са 55% 1945 . до преко 12% у  19 53. години , на све га 2%  ток ом  
шездесети х уз благи  ск ок  с едамдесетих на око 4%.  То  је  ампл итуда кој а  се по тпу-
но покла па са  на ши м налазима  код д ру ги х  парамета ра .  У  катего ри ји  осуђени ка  за  
полит ичк а кри вична дела  19 45. г одине било ј е  91% цивила, 19 46. године – 90%, 
 19 47. године – 79%,  19 48. године – 34% и  19 49. године – 3 8% . У периоду 1945–
19 49. укупн о  је осуђено око 3 5. 000 ци вила. Пада у очи да је 96%  с вих полити-
 чк их  осуђеника  пред в ој ни м судо ви ма осуђ ен о  у периоду 1945– 19 53. година 

33 С тати стичк и  годишњак :  Југ ос лавија 1918–1988, 431–432.  
34   Исто, 431–43 2.
35 Статистички годиш њак : Југосла ви ја 1918 –1988, 431.
36 М.  Лопушина, Убиј ближњ ег свог, 6 6. 
37 A. P ac kovski ,  Istorija Poljske  1 939–1989 , Zagreb 2 00 1, 207 .
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– чак 49.1 45, а само  2.032 током 1954– 1 976 . Изу зетно велик  бр ој  „политич ких“ 
осуђен  ј е  у периоду 1945– 19 47. годи на – скоро 40.000 (што  се укл ап а у из нет е 
 пројекци је  о приближно 50 .0 00 осуђ ен их  „политичких у  ужем смислу“ пред  с ви м 
суд овима  само током 1945–46).  На основу  о ви х под ат ака реалн а  је процена да  ј е  
у периоду 1945–1985.  пред в ој ни м судов им а у  Ј угосл ав иј и  одговарало око 5 2. 000  
полити чк их криваца,  а  н а  терит ор ији С рби је  отпр ил ик е половина  тог број а.  До 
почетка 1 947. при ма т у с уђ ењу  полити чк их  осуђе ника имал и су  во јни су дови (који 
 су  до јесени  1945. б ил и и јед ини ) осудив ши за прв е  две године 3 5.000 лица (око 
70% од  св их осуђених  пред в ој ни м судовима до  19 85. године). Од 1 947.  во јни 
судо ви  су  полит ич ке процес е све  ви ше  препу шта ли цив ил ни м судо вима, који су 
1947–1 95 3. ос удили више од 3 8.000 лица (75%  св их осуђених  пр ед цив ил ни м 
судовима до  19 85. године) .  

О опа дању  бр оја  полити чк их  осуђеника  60 -их г од ина гов ор и и податак 
да је  у  КПЗ За бе ла при мано  св ега де сетак  ли ца осуђени х по глави  Х КЗ, кој а  је 
пре те жн о  регул ис ала  поли тич ке дел икте. Током 1 965 . примљено је 1 5,  а сл ед еће 
г одине са мо  8  осуђен ика. Укупан  бр ој  осуђеника  19 66. г од ине износио је 1.70 8,  са 
вели ко м  ф луктуацијом з бог кр атких казни (чак  5 06 осуђено  је н а затв орску каз ну  
до г одину да на ).38 Извештај из  о вог завода за  19 83. г од ину говор и о ос ет но м пове-
ћању  бр оја  полити чк их  осуђ ени ка почетком 8 0-и х (алб ан ска побуна).  У то  време 
било их је већ  55 ,  а забележен је и раст са 2,4% на 3 ,5%  у затво рс ко ј  попул ацији 
ко ја је  са да бројала 1 .722. лиц а.39  У  Митровици је  у део  полит ичк их  з атвореник а 
био  нешто  в ећи будући да је  овај затвор  б ио   тра дицио на лно намењен  овој в рс ти  
осуђеника, али  је и  овд е прим етно  драст ич но оп адање после  19 55. године. Ј ош  ј е 
 израженији  пад  бр оја  полити чк их  осуђеника од 198 6.  Те године  ј е у З аб ел и забел-
ежен сличан  бр ој осуђ ених про тив о сн о ва с амоупр ав но г  соци јалисти чк ог уређ ења 
у м ушком делу, а ли  и значаја н пад жена са 3,6% на 2 ,4% у ку пн е  популац иј е. Најви-
ше је  би ло осуђени х з а кри вична д ела, п ро тив жив ота и те ла и пр от ив имо в ине , 
с аобраћа јних  п реступ ника (чији б рој с тално раст е од краја од 50-и х), пр оти в слу-
жбе не дужности, к ао  и  кримина лних ака та .40 Највећи па д и  прак тич но нес та нак  
полити чк их  осуђен ика уследи о је крајем  80 -их годин а ( у конте ксту  кр из е комуни-
зма и  пад а Берли нског  зи да , догађ ај а у  Че хословач ко ј  и Румунији ...). Дошло  је  
до в ел ике  амнестије 1988/ 89, а затв ор  су  напусти ли  и  на јпозн ат ији  полит ич ки  
осуђ еници попу т  В.  Дапчевић а,  М . Перовић а,  А . Демаћи ја и д ругих та ко д а затв-
ор ски извештај  у  КПД Забела за  19 91. гово ри о све га  9  осуђеник а з а кри вично 
 дело п ро ти в  соци јалисти чк ог уређења  СФРЈ ( ма хо м Албанаца).41 

Зва нич на ста ти сти ка та ко ђе бе ле жи ла га ни не ста нак пре су да за де ла про-
тив дру штве ног уре ђе ња и без бед но сти СФРЈ. Го ди не 1988. оп ту же но је са мо 
151, а осу ђе на 143 ли ца, 1989. –(328) 84, 1990. – (198) 64, 1991. – (52) 29; 1992. 
оп ту же но је све га 7 а осу ђе но 5 ли ца, да би они за тим го то во не ста ли из ста ти-
стич ке еви ден ци је.42

38  Архи в  КПЗ Забела, Годи шњ и извештај за  1983. год ин у.
39 А рх ив КПД  З абела, Годишњи и зв ештај за 1986. годину,  2 –3.
40  Арх ив  КПД За бе ла,  Г одишњи изве ш тај за 1991. годину, 2–3. 
41 И сто.
42  С татис тич ки  годишњ ак Југ о славије 199 3, Београд 1993,  404–40 5. 
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1945/51 80% 20%
1951/61 30% 70%
1961/71 10% 90%
1971/81 15% 85%
1981/88 10 90%
1989/2000 0 100%
период политички о ст али 

5. Прибли жан удео по ли тич ких осу ђе ни ка у КПД Срем ска Ми тро ви ца 1945–2000 (%)
Све до че ња бив ших по ли тич ких осу ђе ни ка та ко ђе го во ре о сма ње ном бро-

ју пра вих по ли тич ких за тво ре ни ка. Ми хај ло Ми хај лов и Рај ко Ка ту нац сло жно 
твр де да је у За бе ли то ком 60-их го ди на на ро би ји би ло све га око 50 по ли тич ких, 
док се у Ми тро ви ци њи хов број про сеч но кре тао око 150, осим 1972–73. го ди не. 
Та да је при лив био не што по ве ћан, из ме ђу 10%–20% од укуп ног бро ја осу ђе ни ка, 
ра чу на ју ћи у по ли тич ке и оне ко је су за вр ши ли на ро би ји ви ше због кле ве те и 
псов ки, а ма ње због уве ре ња или по ли тич ког де ло ва ња. Вас пи тач Ђо кић из КПЗ 
Ниш по твр ђу је да су по ли тич ки за тво ре ни ци већ кра јем 50-их го ди на у Ни шу 
би ли ма ло број ни (око 100 од 1.000 осу ђе ни ка). У кон тек сту пе ри о да 1945–1951, 
ове број ке по ка зу ју да су сте пен сло бо да и ин тен зи тет по ли тич ке ре пре си је по-
сле 1951. дра стич но опа ли и би ли ускла ђе ни са по зна том Ти то вом мак си мом да 
„не при ја те ља са мо тре ба кле пи ти по уши ма“.43 

Адво кат Рај ко Да ни ло вић, у ана ли зи суд ских по ли тич ких про го на по сле 
Дру гог свет ског ра та, та ко ђе при ме ћу је да је др жа ва од ус по ста вља ња јед но пар-
тиј ског мо но по ла у кри вич но прав ном сми слу стал но по о штра ва ла и про ши ри-
ва ла од го вор ност. Ме ђу тим, то не зна чи да је стал но ра стао број про го ње них 
по ли тич ких кри ва ца, већ су све екс тен зив ни је за кон ске од ред бе по ли тич ких де-
ли ка та да ва ле мо гућ ност за про гон по ли тич ких увек ка да би ре жим то оце нио 
це лис ход ним и ка да би се због спољ них или уну тра шњих раз ло га вра ћао по ли-
ти ци чвр сте ру ке. На ро чи то по сле до но ше ња ли бе рал ног Кри вич ног за ко ни ка 
из 1951. и Че твр тог пле ну ма, као и но ве ла КЗ-а из 1959. па све до 1967, ка зне за 
по ли тич ке де лик те су знат но убла же не.44 Ме ђу тим, по сле де мон стра ци ја 1968. 
а још ви ше на кон 1971. и Пи сма пред сед ни ка Пред сед ни штва СКЈ и Из вр шног 
би роа, (у вре ме ма спо ка у Хр ват ској) као и по сле 1980. и смр ти Јо си па Бро за, 
по ли тич ки про гон је по но во зна чај но ин тен зи ви ран а ка зне по о штре не. Број осу-
ђе них по сле 1951. дра стич но је опао (што по ка зу ју и за твор ске ста ти сти ке): од 
2.300 то ком 1952. број по ли тич ких осу ђе ни ка сма њен је на 450 у 1958. го ди ни. 
Ре пре си ја је још ви ше осла би ла 60-их го ди на, што се по кло пи ло са струк ту рал-
ним про ме на ма у дру штву – ин ду стри ја ли за ци ја, ур ба ни за ци ја (пре те же ур ба но 
ста нов ни штво над се о ским), дру штве на еман ци па ци ја, при бли жа ва ње За па ду 
(су срет Ти то – Ке не ди итд.). У пе ри о ду 1960–1963. за кри вич на де ла из гла ве Х 

43 Свед оч ење  Михајл а М их ајлова а ут ор у, Бе ог рад 20 .  август 2008; В. Ђ ок ић , Робијање 
демократе, књижевника и академика Пекића, ру коп ис , 132.

44 Р.  Даниловић ,  н. д., 1 07 .
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Кри вич ног за ко ни ка (ка сни је гла ве ХV КЗ из 1977) осу ђе но је ма ње од 200 ли ца. 
Овај про цес тре ба по ве за ти са ком пле мен тар ним про це си ма – олак ша ном еми гра-
ци јом (га стар бај те ри), ра стом жи вот ног стан дар да и са по зна том по ја вом ви ше 
сло бо де – ма ње от по ра – ма ње ре пре си је. Та кав тренд је на ста вљен све до по-
чет ка 70-их го ди на. До на глог по ра ста до шло је 1972–1976. го ди не (уочи кон фе-
рен ци је КЕБС-а у Бе о гра ду 1977. об ја вље на је ве ли ка ам не сти ја). На сту пи ла је 
крат ка стаг на ци ја до 1980, да би усле дио но ви та лас по ли тич ке ре пре си је по сле 
смр ти Ј. Б. Ти та па све до по ло ви не 80-их (на ро чи то на Ко со ву – де мон стра ци је 
1981. и Бо сни и Хер це го ви ни ко ја је би ла из у зет но осе тљи ва на ис по ља ва ње на-
ци о нал не и вер ске не тр пе љи во сти и на ру ша ва ње по ли ти ке брат ства-је дин ства). 
Ре жим је кра јем 70-их го ди на био осе тљи ви ји на нео и бе ов це. М. Пе ро вић и В. 
Дап че вић су про це су и ра ни пред ве ли ку ам не сти ју 1977. уочи кон фе рен ци је 
КЕБС-а и др жа ни у за тво ру све до кра ја 80-их, у вре ме ка да су пу ште ни го то во 
сви по зна ти по ли тич ки осу ђе ни ци по пут М. Ми хај ло ва, бив ших чет ни ка-по врат-
ни ка Ђу ро ви ћа и Вра ње ше ви ћа, за тим Са ве Бан ко ви ћа, Фран ца Ми клав чи ча и 
дру гих. Ре жим се из гле да ви ше пла шио не при ја те ља ко ји су по те кли из соп стве-
них ре до ва и мо гли да до би ју евен ту ал ну по др шку СССР-а, са ко јим су кра јем 
70-их због ав га ни стан ске кри зе од но си по но во за тег ну ти. Ге не рал но узев, од 
ре во лу ци о нар не про ме не 1945. го ди не кључ не по ли тич ке су ко бе, спољ не и уну-
тра шње тур бу лен ци је све до ра то ва у про це су рас па да Ју го сла ви је 90-их го ди на 
пра ти ла је из у зет но по ја ча на по ли тич ка ре пре си ја: 1949–1950, 1958, 1965, 1968, 
1971–1972, 1981, 1991. го ди не.45

Део по ли тич ких де лин кве на та крио се у ка те го ри ји осу ђе них за де ла 
про тив на род не при вре де.Њи хов број је кул ми ни рао у го ди ни до но ше ња пр вог 
пе то го ди шњег пла на ка да је осу ђе но укуп но 47.126 ли ца, али је за са мо шест 
го ди на, до 1953, про ме ном по ли тич ке кли ме опао на не што ви ше од 15.000.46 
Про це на је да у тој ра зли ци, то јест сви осу ђе ни пре ко 10.000–15.000 на го ди-
шњем ни воу, пред ста вља ју осу ђе не у кам па њи от ку па и ко лек ти ви за ци је што је 
пре ма на шим про ра чу ни ма го то во 100.000 у пе ри о ду 1947–1953. с тим да је још 
нај ма ње то ли ко про шло за тво ре. Кам па ња ко лек ти ви за ци је и от ку па, на ро чи то 
ин тен зи ви ра ни и на сил на у вре ме нај же шћих су ко ба са Ин фор мби ро ом, на гло 
је пре ки ну та. Пре ју го сло вен ско-со вјет ског су ко ба 1948. би ло је 638 се љач ких 
рад них за дру га да би 1950. њи хов број до сти гао 6.913, а са мо три го ди не ка сни-
је, 1953, пао на 1.165. Са мо то ком 1949. осно ва но је око 5.000 та квих се љач ких 
ко лек ти ва, уз бру тал ну при ме ну др жав не си ле и при ну де. Апри ла 1948. до вр ше-
на је на ци о на ли за ци ја сит не ин ду стри је, хо те ла, би о ско па и дру гог, а от куп жи та-
ри ца је пре ма шен за 32%, од но сно ме са за чак 87%. Вред ност до бро вољ ног ра да 
удво стру че на је 1949. у од но су на 1947. го ди ну, да би већ 1950. го ди не вра ће на 
на по чет ни ни во, са тен ден ци јом сма њи ва ња. Од у ста ја ње од ко лек ти ви за ци је, 
сма ње ње па и уки да ње от ку па, ума ње ње вред но сти до бро вољ ног ра да пред ста-
вља ли су (уз убла жа ва ње ре пре си је на свим дру гим пла но ви ма) ма ни фе ста ци је 
за о кре та и на го ве штај но вог кур са у спољ ној по ли ти ци – од у ста ја ње од со вјет-

45  Исто. 
46 Исто.
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ског узо ра и по ку шај про мо ви са ња но ве ви зи је со ци ја ли стич ког дру штва, али су 
зна чи ли и уступ ке ре жи ма, до бро вољ не или из ну ђе не, за еко ном ске и по ли тич ке 
аран жма не са за пад ним де мо кра ти ја ма.47 То ком 60-их и 70-их го ди на опа дао је 
број оп ту же них за ову вр сту кри вич них де ла, док је удео по ли тич ких био мар ги-
на лан. До њи хо вог ра ста до шло је по но во 80-их го ди на. 

При ли ком ана ли зе бро ја осу ђе них због при вред них пре сту па (ди ја грам 
10) тре ба има ти у ви ду и то да је ли бе ра ли за ци ја дру штва (ме ди ја, из ме ђу оста-
лог) на ро чи то по сле 1985. знат но до при не ла от кри ва њу мно гих при вред них афе-
ра ди рек то ра ко ји су би ли под по ли тич ком за шти том за жи во та Ј. Бро за Ти та и 
у пе ри о ду чвр сте ру ке 70-их го ди на. По ве ћа ње ни је би ло са мо плод сло бо да не-
го и ве ће упо тре бе фа бри ко ва них или по ли тич ки зло у по тре бље них при вред них 
афе ра ка ко би се ели ми ни са ли по ли тич ки про тив ни ци (афе ра Агро ко мерц 1987. 
и дру ге). Са дру ге стра не у вре ме са мо у прав ног со ци ја ли зма, ка ко због спољ ног 
фак то ра та ко и због до ма ћег јав ног мње ња, по тре ба за ми ми кри јом и под зем-
ном ре пре си јом би ла је ве ћа на ро чи то 60-их и 70-их го ди на по сле пот пи си ва ња 
и ра ти фи ко ва ња ра зних ме ђу на род них кон вен ци ја (до 1951. власт се на то ни је 
мно го освр та ла), а по ли тич ки про гон је на ла зио и „скри ве не пу те ве“. Ипак, ни 
овом фе но ме ну не тре ба при да ва ти не слу ће не раз ме ре. Као и у слу ча ју про го на 
због при вред них де ли ка та, зло у по тре бе пси хи ја три је и слич ног ра ди се о вр ло 
огра ни че ном бро ју слу ча је ва, на ро чи то на ви шем др жав ном ни воу. По сто је ин ди-
ци је да су по је ди ним ло кал ним пар тиј ским моћ ни ци ма при ли ком об ра чу на ру ке 
би ле од ре ше ни је. Не до ре че но сти у за кон ском санк ци о ни са њу по ли тич ког де лик-
та по го до ва ле су про из вољ ном ту ма че њу су ди ја. Су до ви су че сто про гла ша ва ли 
увре ду пред сед ни ка ме сног од бо ра за кри вич но де ло про тив на ро да и др жа ве и 
по чи ни о ци ма из ри ца ли ка зну од три го ди не ро би је (ка ко на во ди А. Ран ко вић на 
4. пле ну му). Осим пар тиј но сти суд ства и ле ве фра зе о ло ги је при ли ком до но ше-
ња пре су да, нај ве ћи про блем за де мо кра ти за ци ју при ли ка пред ста вља ла је са мо-
во ља УДБ-е и бр зо пле то ли ша ва ње сло бо де. Пре ма по да ци ма ко је је у ре фе ра ту 
о ја ча њу пра во су ђа и за ко ни то сти из нео А. Ран ко вић на 4. пле ну му, одр жа ном 
ју на 1951, то ком 1949. чак је у 47% слу ча је ва хап ше ња на ни воу Ју го сла ви је би ло 
нео прав да но: 40% у Ср би ји, 39% у Сло ве ни ји, 51% у Бо сни и Хер це го ви ни.48 

Та чан број ли ца ко ја су про шла кроз за тво ре ни је мо гу ће утвр ди ти. Осим 
про бле ма скри ва ња, у ве ли ком бро ју слу ча је ва (углав ном до 1953. го ди не) љу-
ди су др жа ни по не ко ли ко ме се ци у при тво ру а да ни кад ни је до шло до суд ског 
про це са. Зна тан број је ка жња ван тзв. ад ми ни стра тив ном ка зном, на ви ше ме-
сеч ни за твор и при нуд ни рад. Број ли ца др жа них у ви ше ме сеч ном при тво ру 
без суд ског про це са у по је ди ним пе ри о ди ма (по осло бо ђе њу 1944–45, у вре ме 
кам па ње от ку па и ИБ-а и др.) био је ви ше стру ко ве ћи од про це су и ра них, па се 
уку пан број ли ца ко ји је про шао кроз за тво ре у го ди на ма 1944–1953. по ра зним 
осно ва ма мо же оквир но про це ни ти и на 800.000 (зва нич на ста ти сти ка го во ри о 
350.000 у пе ри о ду 1947–1953). Са мо по ли ни ји Ин фор мби роа на вод но су ухап ше-
на 55.663 ли ца од че га је осу ђе но 16.312, а кроз Го ли оток је из ме ђу 1949–1958. 

47 Исто, 203.
48   Б.  Петра но вић, Р. К он чар, Р .  Радоњи ћ,  Седни це ЦК КПЈ  1945–1952 ,  508–5 40 , Ранков иће в 
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про шло ви ше од 11.000 за тво ре ни ка. Пре ма не ким не зва нич ним из во ри ма, чак 
и до 32.000.49 Око две тре ћи не ухап ше них ибе о ва ца би ли су Ср би и Цр но гор ци 
(код по след њих про це нат ухап ше них је био убе дљи во нај ве ћи – чак 0,73% од 
укуп ног ста нов ни штва).

Број ли ца ли ша ва них сло бо де у Ју го сла ви ји због по ли тич ких ства ри у 
ши рем сми слу мо же се про це ни ти на 500.0000 – 300.000 хап ше них при пад ни ка 
раз ли чи тих сло је ва гра ђан ског дру штва ко ји су опо ни ра ли или бар ни су сим па-
ти са ли но ви ре жим, као и гу бит ни ка у гра ђан ском ра ту, 100.000 се ља ка ко ји су 
се про ти ви ли ко лек ти ви за ци ји и от ку пу и ви ше од 55.000 ухап ше них по ли ни ји 
ИБ-а. Од то га је у Ср би ји би ло 250.00–300.000 та квих ли ца.50 Са мо у Ср би ји то-
ком 1952. ухап ше на је 59.501 (47%) осо ба, док је у Ју го сла ви ји исте го ди не ли-
ше но сло бо де 131.208 ли ца.51 Мо ша Пи ја де је у Са ве зној скуп шти ни из ја вио да 
је по ли ци ја у Ср би ји у раз до бљу 1945–1953. го ди не ухап си ла 171.731 ли це због 
по ли тич ких ства ри.52 Бу ду ћи да је Ср би ја уче ство ва ла у укуп ном бро ју ста нов-
ни штва у Ју го сла ви ји са око 40%, а у бро ју ухап ше них ли ца ско ро по ло вич но, 
от пор вла сти ма али и ре пре си ја др жа ве на ње ном тлу су из гле да би ли ве ћи. За 
раз ли ку од бро ја ухап ше них по по ли тич кој ли ни ји број осу ђе них је мно го ма њи. 
Зва нич на ста ти сти ка у пе ри о ду 1947–1987. ре ги стру је око 52.000 по ли тич ких 
осу ђе ни ка. Узи ма ју ћи у об зир и пр ве две го ди не за ко је не до ста ју по да ци, ка да 
је осу ђен нај ве ћи број „чи стих по ли тич ких“ (ма хом пред вој ним су до ви ма), број 
би мо гао да до сег не пре ко 100.000 осу ђе них ли ца у Ју го сла ви ји, а око по ло-
ви на тог бро ја би ла би оче ки ва на за Ср би ју. Тре ба ре ћи да су при мат до по чет ка 
1947. у су ђе њу по ли тич ких има ли вој ни су до ви (ко ји су ве ћим де лом 1945. би ли 
и је ди ни) осу див ши за пр ве две го ди не чак 35.000 ли ца (око 70% од свих осу ђе-
них пред вој ним су до ви ма до 1985) док су ци вил ни од кра ја 1945. до 1947. пре ма 
на шој про це ни, а на осно ву тен ден ци ја из при бли жних го ди на, осу ди ли „са мо“ 
око 15.000 ли ца. Од 1947. по ли тич ке про це се све ви ше пре у зи ма ју и ци вил ни 
су до ви ко ји су са мо у пе ри о ду 1947–1953. осу ди ли пре ко 38.000 ли ца (75% свих 
осу ђе них пред ци вил ним су до ви ма до 1985) а вој ни све га око 15.000. Ци вил ни 
су до ви су у пе ри о ду 1954–1985. сте кли још ве ћи при мат у овим вр ста ма про це-
са осу див ши ви ше од 10.000. по ли тич ких осу ђе ни ка, док су вој ни про це су и ра ли 
све га око 2.500. Убе дљи во нај ве ћи број ста ти стич ки „чи стих по ли тич ких“ осу ђен 
је до кра ја 1953. го ди не – 90.000 ли ца (50.000 вој ни и 40.000 ци вил ни су до ви) 

49  Де дијер н аводи  пр оцене је д ног  о д бивш их уп равника логора  А. Р аштегор ца .–  В. Д еди-
 је р,  Нови пр ило зи за биографију друг а Тита, 474.

50 Пре ма  неким  пр оце нам а истраживача,  у  Ма ђарско ј је 1948–1953. било око 700. 000 ос у-
ђ ених, Ч ехо словачко ј 200.000, Румуниј и преко 500 .0 00 док је кроз 86 р адних лого ра  у 
Бугарској  п рошло око 187. 00 0 људи. – S. Cu rtois ,  N.  Verth, J. Pane,  A.  Packovsk i, K.  Bartošek, 
J. L. Margol in, Cr na  knjiga komunizma,  2 32.

51  М.  Павловић, Српс ко  село 1 94 5–1 952. А ут ор даје  про цену од  100 .000  ухапше них сељ ака 
 до 1953 .  Званичн а с татис тика о суђених  у рубри ци: „Кри ви чна дела  прот ив  друштве но г 
 уређења, крив ичн а дел а прот ив угл еда  и час ти,  слобод е и п ра ва човека  и гра ђа нина, као 
и  к рив ична дел а проти в  н ародне привреде“  (међ у  којима се кри је значај ан  бро ј пол ит и-
чких),  са мо  у  периоду 1947–195 3 . води готово 350.000 л иц а.  – Статистички годиш њак:  
Ј угосла ви ја  1918– 1988, Беогр ад  1989,  4 31.

52 М.  Ло пушина,  н. д. ,  67 .
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што је го то во 90% свих по ли тич ки осу ђе них ли ца у по сле рат ном пе ри о ду. По се-
бан ин тен зи тет ис по љен је 1945–1947. ка да су са мо вој ни су до ви про це су и ра ли 
го то во 40.000 по ли тич ких и пре ко 25.000 ци вил них осу ђе ни ка – укуп но 65.000, 
или 65% од свих до 1985. У про це ње ни број не ула зе, осим ли ше них сло бо де и 
жи во та у фар сич ним про це си ма у ди вљим чи шће њи ма 1944–45. и ка сни је, и „са-
кри ве ни по ли тич ки осу ђе ни ци“ због про ти вље ња при вред ним ре фор ма ма (от куп), 
што дис про пор ци ју из ме ђу др жав ног и са мо у прав ног со ци ја ли зма по бро ју ка-
жње них ли ца дра ма тич но уве ћа ва у ко рист пр вог. Број по ли тич ких осу ђе ни ка 
у ши рем сми слу, пре ко 100.000 „чи стих“, уз око 100.000 осу ђе них ку ла ка, при-
ват них пред у зет ни ка и дру гих „са кри ве них“ пре ступ ни ка, мо же се про це ни ти 
на ви ше од 200.000 у пе ри о ду 1945–1985, а за Ср би ју и ви ше од по ло ви не тог 
бро ја што је за 50% ма ње од свих хап ше них. 

На ве де не број ке и про це не укуп ног бро ја по ли тич ких осу ђе ни ка у вре-
ме ко му ни стич ког ре жи ма Ју го сла ви ји, осим у пе ри о ду ста љи ни зма до 1951, 
ре ла тив но су ни же пре ма бро ју ста нов ни ка не го у зе мља ма Ис точ ног бло ка. То 
је по сле ди ца ра ног от кло на од ста љи ни зма, зна чај не ли бе ра ли за ци је дру штва у 
пе ри о ду 1954–1968. и од су ства ве ли ких по тре са и от по ра по пут де мон стра ци ја у 
Ма ђар ској и Пољ ској 1956. или Че хо сло вач кој 1968. (ма спок и про те сти из 1968. 
су ипак не до вољ ни!). Ако је у пе ри о ду до 1951. пред ња чи ла у мно гим дру штве-
ним сфе ра ма па та ко и у об ра чу ну са уну тра шњим не при ја те љем, од те го ди не 
Ју го сла ви ја по ста је узор ли бе рал ног ко му ни зма и про це са де ста љи ни за ци је. По-
ре ђе ња ра ди, Цр на књи га ко му ни зма го во ри о 100 ми ли о на жр та ва ко му ни зма у 
све ту, од то га са мо ми ли он жр та ва у Ис точ ној Евро пи, док се по ми ње чак ми ли-
он по ли тич ких за тво ре ни ка у ко му ни стич ком пе ри о ду у Ру му ни ји, Ма ђар ској 
700.000–800.000, Че хо сло вач кој 200.000 у пе ри о ду 1948–1954. го ди на. Бу гар ска 
је у пе ри о ду 1945–1962. има ла 187.000 по ли тич ких за тво ре ни ка, док се у СССР-
у ра ди о по пу ла ци ји од ви ше де се ти на ми ли о на.53 Мо ра се ис та ћи да су ова кве 

53 Најо би мн ије с ин те тичк о дел о и  с а највећим одј ек ом  у  јавности , к оје ко мпа ративно обрађује  
ко мунисти чку ре пресиј у на с вим к он ти нентима  са посебним ак центом  на СССР и  Источну 
Европу, јесте  Ц рна књига к ому низма, (Париз  1997), групе  ау тора (С. К уртоа,  Н . В ертх,  К.  
Б артоше к,  А . Пац ко вски,  Ј.  Л . Пане  и Ј. Л .  Ма рголин ). Аутори  та кса тивно  н абрајај у разли-
чите об ли к е ре пресије  и жрт ве ком уни зма п оч ев од  бољ ше вичке  Р усије,  пр еко средњ е  и 
југо источне  Европ е,  Кине, С ев ерне Кор еј е,  В иј етнама,  Л ао са, Ка мб оџе, д о з ем аља трећег 
с ве та  (Л атинске  А ме ри ке, афрокому ни за ма у  Ети оп иј и, Ангол и,  Мозамбик у,  као и Авг-
анистану). Позив ај у ћи се  н а раз ли чи та истражив ања и про цене они д олазе до  б р ојке од  
чак 100 милиона жртава  ко мунизма у „крат ком  XX ве ку “ (од чега 65 м или она у Ки ни, 
о ко  20 у СССР-у, Камбо џи – 2   мил .,  С еверно ј Кор еј и – 2  ми л., Ис то чн ој Е вропи  мил ио н 
 итд.).  Осим ол ако г  за ок руживања  б роја ж рт ава посто ј и  предом ин ант на ори јентациј а 
 аутора на д етермин ац ију и свођења з ло чина на  и део лошко-п о лит ич ки факт ор,  свака ко  
о д  огромно г  зн ачај а, али  бе з  улажења  у  соција л ну  пр едистори ју, пр облеме м ент алитета 
 и  недемокр атске т ра диције,  економс ке  з аоста лости,  уло ге  ратн ог  и п оратног ок ружења,  
спољног ф актор а и д ругих  елеме ната  к оји у сл ов љав ају ре пре си вност  у  једном др уш тву , 
 а која  може бит и само  по дс такнута  т оталитар н им  ка ра ктеро м  ре жима и а ут оритарно шћ у 
вође. Т. К уљић при говар а  ауторим а  да  п оист овећују комуниза м и ф ашиза м,  сводећи га 
на  проб ле м броја  жр тава (ути ли та ристички)  д ок  се по  ње му  мора  це ни ти  и шта  је  би ла  
намера  (канто вски),  у казујућ и на различитост  пој единих кому ни зама, проблема тичан 
т ер мин кл асни  геноци д  (н иј е  се ишло на  униште ње као  у  фашизму,  в ећ  на наглу п ро ме ну 
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апрок си ма ци је крај ње на тег ну те и да тек тре ба да из др же суд вре ме на, да љег и 
про ду бље ног на уч ног ис тра жи ва ња, пре ци зни ју кван ти фи ка ци ју по сле пот пу ног 
отва ра ња по ли циј ско-без бед но сних ар хив ских фон до ва.

У од ре ђи ва њу бро ја по ли тич ких за тво ре ни ка та ко ђе тре ба би ти опре зан, 
бу ду ћи да су по је ди ни суд ски про це си по мо ти ва ци ји и ци ље ви ма би ли по ли тич-
ки ма да је про гон вр шен по осно ву кла сич них кри вич них де ла, зло у по тре бом 
не у роп си хи ја три је итд. У овом кон тек сту ја вља се про блем ста ти сти ке и ква ли-
фи ка ци је ова квих де ла у то та ли тар ним си сте ми ма. У Ју го сла ви ји је за ову вр сту 
де лик та био одо ма ћен тер мин по ли тич ки кри ми нал. У овим ис тра жи ва њи ма те-
шко је из дво ји ти по ја ве об ра чу на кла но ва и ко те ри ја у ло кал ним сре ди на ма, где 
се че сто ра ди ло о лич ним ам би ци ја ма и ин те ре си ма моћ них по је ди на ца и гру па 
ко је су ко ри сте ћи по ли циј ско-суд ски апа рат про га ња ли по ли тич ке про тив ни ке. 
Мно ги по ли тич ки осу ђе ни ци (ибе ов ци, ку ла ци и дру ги) до 1953. би ли су у за тво-
ри ма а ни су еви ден ти ра ни ни ти су ђе ни, услед че га зва нич не по дат ке тре ба узе ти 
са ре зер вом и укал ку ли са ти и ова ли ца.

Струк ту ра по ли тич ких осу ђе ни ка

На узор ку у КПД За бе ла и де ли мич но дру гих за тво ра по ку ша ли смо да 
уочи мо про ме не у струк ту ри за тво ре ни ка. Пре ра та у За бе ли ка зне обич но ни су 
из др жа ва ли по ли тич ки крив ци, ко ји су ро би ја ли у Срем ској Ми тро ви ци, Ле по-
гла ви и Ма ри бо ру. У За бе лу су ре во лу ци о нар ни ко му ни сти сла ти са мо на кра ћи 
пе ри од да би их ре жим раз био. У пр вим по сле рат ним го ди на ма, због ску че но сти 
ка па ци те та и огром ног бро ја по ли тич ких за тво ре ни ка, чи ни ли су ви ше од 80% 
за твор ске по пу ла ци је.54 Струк ту ра по ли тич ких за тво ре ни ка, хе те ро ге на и про мен-
љи ва то ком го ди на, би ла је од ре ђе на по ли тич ким тре нут ком, по тре ба ма ре во лу-
ци је и ка сни је са мо у прав ног со ци ја ли стич ког дру штве ног раз во ја. Струк ту ра 
за тво ре ни ка ука зу је и на нај ве ће об ли ке от по ра и про бле ме на ко је су ре во лу ци о-
нар не вла сти на и ла зи ле у оства ри ва њу свог по ли тич ког кон цеп та (тзв. ре пре си ја 
пре ма го ре). Уоча ва мо да су ме ђу за тво ре ни ци ма то ком 1945–1946. до ми ни ра ли 
де зер те ри, ко ла бо ра ци о ни сти и ја та ци пре о ста лих чет нич ких од мет ни ка. Зна-
тан број љу ди осу ђен је због не при ја тељ ске про па ган де, угро жа ва ња дру штве ног 
по рет ка, шпи ју на же у ко рист За па да и слич них де ла про тив др жа ве у вре ме ну 
ка да се ре жим учвр шћи вао. Но ви на за 1947. го ди ну био је по ве ћан број осу ђе них 
за иле гал ну еми гра ци ју и при вред ну са бо та жу (го ди на у ко јој је усво јен пе то го ди-
шњи план). Ко нач но, 1949. го ди на обе ле же на је огром ним по ра стом се ља ка – ку-
ку ру за ра55 услед ин тен зи ви ра ња кам па ње ко лек ти ви за ци је и при нуд ног от ку па. 

друштвене  ст р атификац ије). С  д руге ст ране,  ук аз ује на  чињени цу да је  ко муниза м  и сам  
е во луирао и  че ст о  ос уђивао свој е  т лачитељ е. Није спор на,  п о Куљићу, ве ћина ч ињ еница 
и ква нти фикациј а, већ иде олошки п ри ступ  при уо пштав ањ у  као и о це н е  св ојине као „пр-
и родног права“. Т. Куљић,  Критика Цр не  књиге  ко мунизм а, Со цио ло ги ја, бр. 4, Београ д 
2000,  38 8– 399. 

54  Арх ив КП З  Забела ,  Матич не  к њи ге за твор еника II –V I. 
55 Б.  Пе ки ћ  у  с ећ ањима и з з ат во ра наводи  сл едећу т ипологи ју  затво рс ки х  ос уђен ика: 

 ко ла бо ра ционист и,  н еп ријатељ и  из  грађан ск ог  рата, шпи ју ни,  антикомуни стичке  ор га-
низ ације, „ ку куруза ри“ , саботери (шпекуланти) и  к риминалц и.  – Б. Пе кић, Го ди не  к ој е 
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Пре ма ста ти сти ци, са мо кроз За бе лу у пе ри о ду 1945–1951. про шло је ви ше од 
15.000 ку ку ру за ра (ско ро 40% од свих) и пре ко 9.000 кроз Срем ску Ми тро ви цу. 
По сле 1948. го ди не у по ра сту је био број осу ђе ни ка због не при ја тељ ске про па-
ган де и шпи ју на же, али овог пу та ви ше у ко рист СССР-а. При ли ком ту ма че ња 
струк ту ре за тво ре ни ка, тре ба има ти у ви ду да су нај ви ђе ни ји по ли тич ки за тво-
ре ни ци би ли ре зер ви са ни за ка зни о ну у Срем ској Ми тро ви ци.

Од сре ди не 60-их го ди на у КПЗ За бе лу су по че ли да при сти жу ро би ја-
ши но вог ко ва осу ђе ни за кла си чан кри ми нал, зло чи не и не мо рал но по на ша ње 
ра зних вр ста, са о бра ћај ни пре ступ ни ци, пред став ни ци но вог по ко ле ња ко је је 
све ви ше би ло апо ли тич но.56 По јед ном узор ку, со ци јал на струк ту ра по ло ви ном 
60-их би ла је сле де ћа: рад ни ка 64, се ља ка 45, слу жбе ни ка 30, бе зе мља ша 13; по 
по ре клу, из гра да 76 а са се ла 76 ли ца.57

Је дан из ве штај из по ло ви не 70-их го ди на да је до бар пре сек вр сте „по-
ли тич ког кри ми на ла“ у СФРЈ и ње го ве дис пер зи је по ре пу бли ка ма, од но сно 
по кра ји на ма. У пи та њу су пре све га кри вич на де ла про тив на ро да и др жа ве из 
гла ве Х КЗ. чл. 104 – ору жа на по бу на, чл. 105 – шпи ју на жа и ода ва ње др жав не 
тај не (чл. 105а), 106 – кон тра ре во лу ци о нар ни на пад на дру штве но уре ђе ње, чл. 
109 – уче ство ва ње у не при ја тељ ској ак тив но сти, бек ство ра ди не при ја тељ ске 
де лат но сти (чл. 109а), за кљу че ње уго во ра на ште ту Ју го сла ви је, чл. 111 – ор-
га ни зо ва ње и пре ба ци ва ње иле гал них гру па и ма те ри ја ла, чл. 117 – ства ра ње 
за ве ра и ор га ни зо ва ње про тив др жа ве и на ро да, чл. 118 – не при ја тељ ска про па-
ган да, чл. 119 – иза зи ва ње ра сне, вер ске и на ци о нал не мр жње и не тр пе љи во-
сти и по моћ при из вр ше њу тог кри вич ног де ла и ко нач но те шка де ла про тив 
на ро да и др жа ве из чл. 120. Број на су би ла и кри вич на де ла из дру гих по гла-
вља КЗ, ме ђу ко ји ма се та ко ђе кри ју по ли тич ки осу ђе ни ци: ши ре ње ла жних 
ве сти (292-а), чл. 174 – кри вич на де ла про тив угле да зе мље, ње них ор га на и 
пред став ни ка (на ро чи то број на 1972. ка да је по овом чла ну осу ђе но чак 475 ли-
ца), иле гал ног бек ства пре ко гра ни це и по ма га ње истог (чл. 303), ко је је би ло у 
опа да њу јер се 70-их по че ло ка жња ва ти као пре кр шај, из бе га ва ње вој не оба ве-
зе (али не и вој ни бе гун ци).58

Не што друк чи ју сли ку да је ана ли за рас про стра ње но сти и дру гих кри вич-
них де ла по ре пу бли ка ма ме ђу ко ји ма се кри ју по ли тич ки де лин квен ти. Нај ви-
ше де ла, чак 475, за бе ле же но је по чла ну 174, ко ји се од но сио на кри вич на де ла 
про тив угле да зе мље, ње них ор га на и пред став ни ка. Од то га го то во по ло ви на у 
БиХ – 226, Хр ват ској – 137, Ср би ји – 86. Кри вич них де ла ши ре ња ла жних ве сти 
(чл. 292) би ло је нај ви ше у Хр ват ској 26, у Ср би ји 13 и Бо сни и Хер це го ви ни 
10. Иле гал них пре бе га пре ко гра ни це је, ра зу мљи во, би ло нај ви ше у Сло ве ни ји 
(95), где су го то во сва и за бе ле же на. По сма тра но по ре пу бли ка ма нај ви ше по ли-

су  по јел и ска ка вци III , 153–165; Аудио  д ок умент : И нтерв ју  Др агог Ст ојади н овића Бори-
с ла ву Пекићу, Лонд он  1974.  

56  Сведоч ење  Михајла  Михајло ва аут ору Београ д, 5. октобар 2007; Р. Катунац,  Погледај г ос-
поде н а  другу  ст рану, Наша реч,  Њу јорк 1978, 59,  73 ,  150–151.

57 Архив КПЗ Забела, Годишњи извештај за 1 96 6.  годину. 
58 А Ј,  Предс ед ништво СФР Ј,  803-фсц.  60 9, 03 –0 7.  стр. пов .  197 3, Ко мис ија  за помилова ње, 

Извештај о осуђеним и предло гу амне ст ије за по литичке  делинквент е,  25. септемб ар 1973.
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тич ких де ли ка та би ло је у Хр ват ској 610 (40% свих), па у Бо сни и Хер це го ви ни 
526, Сло ве ни ји 146, Ср би ји 142, Ма ке до ни ји 16 и Цр ној Го ри 15. Пре ма кри те ри-
ју му бро ја ста нов ни ка ре до след би био исти, с тим што би пр ве три ре пу бли ке 
до би ле још ви ше на из ра жа ју у од но су на Ср би ју. Украт ко, то ком 1972. на ци о-
нал на не тр пе љи вост би ла је нај и зра же ни ја у Хр ват ској, дру штве но уре ђе ње (као 
и функ ци о не ри др жа ве) нај ви ше је на па да но у Бо сни и Хер це го ви ни, а у Сло ве-
ни ји се нај ви ше бе жа ло пре ко гра ни це и из бе га ва ло слу же ње вој ног ро ка. Као и 
у ка те го ри ји де ла про тив на ро да и др жа ве, за чу ђу ју ће је ма ли број де ли ка та на 
Ко со ву (све га 5) с об зи ром на стал не ме ђу на ци о нал не и по ли тич ке тен зи је (што 
се де ли мич но мо же об ја сни ти но вим ли бе рал ни јим кур сом пре ма Ал бан ци ма 
по сле па да Алек сан дра Ран ко ви ћа). 

У струк ту ри кри вич них де ла то ком 1972. нај ви ше је би ло рас пи ри ва ња 
на ци о нал не и вер ске не тр пе љи во сти – око 600 (чл. 119), за тим вре ђа ња др жав-
них ор га на и пред став ни ка – 475 (чл. 174), бек ства пре ко гра ни це 99 (чл. 303) и 
ши ре ња ла жних ве сти 61 де ликт (292). У ши рем сми слу, по ли тич ких де ли ка та 
то ком 1972. би ло је око 1.450, што је врх до сег нут у са мо у прав ном со ци ја ли зму, 
ба рем у зва нич ној ста ти сти ци. Број увре да др жав них ор га на и пред став ни ка 
стал но је ра стао, та ко да су 1963–1972. ре ги стро ва на 2.352 слу ча ја, али је њи хов 
број у од но су на 1963. ви ше не го уче тво ро стру чен. У по ра сту је би ло ши ре ње 
ла жних ве сти (око шест пу та) и де ла не при ја тељ ске про па ган де. Бек ства пре ко 
гра ни це су опа да ла – са 334 то ком 1961. го ди не на са мо 99 де ли ка та 1972, али је 
то по сле ди ца и чи ње ни це да су та да тре ти ра на ви ше пре кр шај но.59

По ре ђе ња ра ди, де ле га ци ја функ ци о не ра раз ли чи тих КПЗ-а у Ју го сла-
ви ји ко ја је по се ти ла Пољ ску утвр ди ла је сле де ћу струк ту ру осу ђе них ли ца. Од 
160.000 укуп но осу ђе них или 0,5% од 32 ми ли о на ста нов ни ка би ло је: 37.000 за 
де ла про тив дру штве не имо ви не; 34.000 про тив при ват не имо ви не; 24.000 про-
тив жи во та и те ла; 10.000 за лак ше те ле сне по вре де; 14. 000 за су прот ста вља ње 
ор га ни ма вла сти; 1.000 кле ве те и увре де.60

По ли тич ки осу ђе ни ци, ко јих у Пољ ској зва нич но ни је би ло, нај ви ше се 
кри ју у ка те го ри ји кле ве та и увре да и су прот ста вља ње ор га ни ма вла сти. Про це на 
је да се њи хов број у пољ ским за тво ри ма кре тао до 10.000. Број од 10.000 (око 6%) 
по ли тич ких осу ђе ни ка на 160. 000 укуп но осу ђе них на го ди шњем ни воу ре ла тив-
но је био не што ве ћи не го у Ју го сла ви ји. У СФРЈ је пре ма зва нич ној ста ти сти ци 
то ком ше сте и сед ме де це ни је про шлог ве ка го ди шње би ло 100.000–120.000 осу-
ђе них ли ца на 20 ми ли о на ста нов ни ка (0,5–0,6%), док се го ди шњи број по ли тич-
ких осу ђе ни ка кре тао 500–700 то ком ше зде се тих го ди на до нај ви ше 1.500–2.000 
ра них се дам де се тих, тј. 0,5–2 % свих осу ђе них или 5% свих кри вич но осу ђе них 
на ка зну за тво ра.61 Уоч љи ва је и раз ли ка у струк ту ри по ли тич ког кри ми на ла у 
две зе мље. У Пољ ској је би ло де ла кле ве та и увре да др жав них функ ци о не ра, али 

59 Исто.  
60  М. Совиљ,  Из вешт ај с  пу та у Пољ ск у,  8.  октобар 1974, Архив КПЗ Заб ел а  – По жаревац. 
61 Статистички  годишњ ак : Југосл ави ја 191 8– 198 8, 429, 433. У недемо кр атском др уштву 

ув ек  се  може с умњати у зва ни чну ста ти стику, је р је она  по  п ра вилу и  с редство пр опа-
г анде.  Зн атан број  ос уђених сва ка ко се кри је и у кате гор ији осуђених за  привредне де-
ликте и ли  кажњених за клевету и увре ду .
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је из о ста ла спе ци фич на по ја ва за мул ти ет нич ке сре ди не ка кве су би ле Ср би ја и 
Ју го сла ви ји: осе тљи вост и увре де на ра чун на ци о нал не и вер ске при пад но сти, 
на ро чи то број не у БиХ и Хр ват ској. Струк ту ра по ли тич ког кри ми на ла у Ср би-
ји и Ју го сла ви ји 70-их и 80-их као да је на го ве шта ва ла на ци о нал ну хи сте ри ју и 
дра ма ти чан рас плет ју го сло вен ске кри зе де ве де се тих го ди на. По сма тра но из ове 
пер спек ти ве ло гич но је да су већ то ком 70-их ди си ден ти по пут Ми ло ва на Ђи ла-
са, Ми хај ла Ми хај ло ва, До бри це Ћо си ћа, Дра го ми ра Олу ји ћа и дру гих, има ју ћи 
кроз сло бод не ди ску си је у ди си дент ским кру го ви ма увид у ста ње ду ха по ре пу-
бли ка ма (пре све га у Ср би ји и Хр ват ској), као и у на чин ре ша ва ња на го ми ла них 
дру штве них про бле ма, у сво јим ин тер вју и ма пред ска зи ва ли тра ги чан рас плет 
ју го сло вен ске кри зе и дез ин те гра ци ју др жа ве.62

У по гле ду на ци о нал не струк ту ре по ли тич ких осу ђе ни ка по сто је зна-
чај не флук ту а ци је. Од мах по сле ра та на уда ру су у нај ве ћој ме ри би ли Ср би–мо-
нар хи сти, или на ци о нал но ори јен ти са ни Хр ва ти. Ме ђу ибе ов ци ма огром ну ве-
ћи ну чи ни ли су Ср би и на ро чи то Цр но гор ци (за јед но и до 2/3). До 1966. и па да 
Ран ко ви ћа, то ком 50-их и пр ве по ло ви не 60-их го ди на, ре ла тив но је био ве ли ки 
број на ци о нал но ори јен ти са них Ал ба на ца (При зрен ски про цес, две гру пе Аде ма 
Де ма ћи ја 1958. и 1962, мно ги дру ги). Пре ма по је ди ним на во ди ма у КПД Ниш 
по чет ком 50-их го ди на, пре из град ње КПД у Ис то ку на Ко со ву, од око 3.000 осу-
ђе ни ка чак тре ћи на су би ли Ал бан ци са Ко со ва, ра зни по ли тич ки за тво ре ни ци, 
ма хом бив ши ба ли сти, али и до ста осу ђе них због крв не осве те.63 Из на ве де них 
ста ти стич ких по да та ка про из и ла зи да су 70-их го ди на при мат у ка те го ри ји по ли-
тич ких за тво ре ни ка има ли Хр ва ти (ако узме мо да су чи ни ли бар тре ћи ну по ли-
тич ких осу ђе ни ка БиХ због си ме три је). Њи хо во уче шће је зна чај но ве ће од 50% 
свих, док је ре жим пре ма Ал бан ци ма био ре ла тив но убла жен до њи хо ве по бу не 
1981. го ди не.

Пре ма Ра де ли ћу и Би лан џи ћу, са мо у но вем бру 1971. у Хр ват ској је под-
не то 837 пре кр шај них и 358 кри вич них при ја ва за де ла про тив на ро да и др жа ве. 
То ком 1972–73. оп штин ски су до ви у Хр ват ској осу ди ли су чак 2.000 ли ца за по ли-
тич ки де ликт (ко ји ма тре ба до да ти и број пре кр шај но осу ђе них). По ре ђе ња ра ди, 
у пе ри о ду 1961–1971. за иста де ла осу ђе но је све га 400 ли ца. Пре ма по да ци ма 
ту жи ла штва у пе ри о ду 1969–1971. из вр ше но је чак 1.449 кри вич них де ла про тив 
на ро да и др жа ве, а са мо у пр вој по ло ви ни 1972. еви ден ти ра но је 3.606 (од че га 
го то во 60% у Хр ват ској и 25% у БиХ где је та ко ђе нат про пор ци о нал но уче шће 
Хр ва та).64 За три го ди не са др жав них по ло жа ја сме ње но је око 5.000 др жав них 
и пар тиј ских функ ци о не ра. Спо ми ње се по да так да је из пар ти је ис кљу че но или 
је са мо на пу сти ло 60–70% функ ци о не ра КП Хр ват ске. У пе ри о ду 1970–1973. из 

62  M. M ih aj lov, W e  will Ha ve a B lood Bath,  Ne wsweek, July 3 1 , 1 978, 48. Све дочење  Др аг омира  
О луј ића аут ору ,  дато 12.  с еп тембр а  2008.  у  Београду. 

63 В. Ђокић, Роб ијање дем ок рате, к њиж ев ника и академ ик а П ек ића, рук опи с, 98 и 124. 
64  Ј. Б .  Тито је  седни ци  П редсед ништва  СК Ј у Карађорђ ев у 2.  но вембр а  1971. изр екао чу вену 

и ч ес то цитирану  ф ра зу ,,судије  се не  требају  д ржа ти зак она  као п ијан пл от а“ . Хап-
ш ењ а су се  одвиј ала у две  фа зе : прв о  би полити чк о-парти јск а тела у тв рђи ва ла кривицу 
и после тога су  утв рђивани  док ази; Z . R adeli ć, Hrvatska u Jugosl av iji 145–1991, 458–461; 
D . Biland ži ć,  Hrvatsk a  mo derna  povjest,  65 6. 
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КПХ је ис кљу чи ва но 10.000–12.000 (1972) чла но ва го ди шње, а до 1974. пар ти ја 
је очи шће на од 45.000 чла но ва. У исто вре ме ни је опао при јем у пар ти ју (осим 
за 10.000 то ком 1972), ко ји је про сеч но из но сио 215.000 чла но ва го ди шње. На-
ци о нал на струк ту ра та ко ђе ни је из ме ње на.65 

Осам де се тих го ди на у ка те го ри ји по ли тич ких за тво ре ни ка си ту а ци ја 
се из ко ре на про ме ни ла, бу ду ћи да су по сле по бу не 1981. го ди не при мат го то во 
пот пу но пре у зе ли Ал бан ци. Пре ма из ве сним на во ди ма, по сле смр ти Јо си па Бро-
за то ком 80-их го ди на го ди шње је би ло око 500 по ли тич ких за тво ре ни ка, ма хом 
Ал ба на ца. Пре ма зва нич ним по да ци ма од мар та 1981. до кра ја 1983. ухап ше но 
је и осу ђе но 658 Ал ба на ца због „ире ден ти стич ке де лат но сти“, док је око 2.000 
пре кр шај но ка жње но (за тво ром до 60 да на). От кри ве не су 72 иле гал не ор га ни за-
ци је са ви ше од 1.000 чла но ва, а та кав тренд на ста вљен је сле де ћих го ди на.66 По-
ло ви ном 80-их го ди на у Ср би ји су 90–95% свих по ли тич ких за тво ре ни ка чи ни ли 
Ал бан ци. Са мо у пе ри о ду 1981–1986. осу ђе но је 7.900 Ал ба на ца по по ли тич кој 
ли ни ји.67 По ми ње се и по да так од око 50.000 љу ди ко ји су то ком осме де це ни је 
при во ђе ни на ин фор ма тив не раз го во ре у СУП или су на дру ги на чин над зи ра-
ни. По сле по бу не на Ко со ву 1981. Са ве зни се кре та ри јат за упра ву и пра во су ђе 
до нео је од лу ку да по ли тич ке за тво ре ни ке Ал бан це раз ме сти по свим за тво ри ма 
Ју го сла ви је, ка ко би се што ма ње кон цен три са ли. Та ко је Де ма ћи, као „ал бан ски 
по гла ви ца“, ка ко су га за твор ски вас пи та чи на зи ва ли у из ве шта ји ма, тре ћи ман-
дат у за тво ру слу жио у Ле по гла ви.68 

Пре ма зва нич ним ста ти сти ка ма, нај ве ћи иде о ло шки и по ли тич ки не при-
ја те љи др жа ве и пар ти је 70-их би ли су Хр ва ти и 80-их го ди на Ал бан ци. Глав ни 
зах тев хр ват ских и ал бан ских ди си дент ских кру го ва био је на ци о нал на сло бо да 
и рав но прав ност (зах тев за ре пу бли ком или не за ви сном др жа вом), а ма ње људ-
ске и гра ђан ске сло бо де и де мо кра ти за ци ја дру штва за ко ју се за ла га ла огром на 
ма њи на у ди си дент ском фрон ту ма хом из Ср би је и тзв. бе о град ског кру га.69 Као 
што су ве ћи ну ме ђу ста љи ни сти ма – ета ти сти ма до 1953. чи ни ли Ср би и Цр-
но гор ци та ко су ве ћи ну осу ђе ни ка анар хо ли бе ра ла, на ци о на ли ста-кон фе де ра ли-
ста (се па ра ти ста) 70-их и 80-их го ди на чи ни ли Хр ва ти и Ал бан ци.

За од ре ђи ва ње со ци јал не струк ту ре по ли тич ких осу ђе ни ка у Ју го сла-
ви ји не до ста ју ду бља ис тра жи ва ња, али је на пр ви по глед уоч љи во да су ме ђу 
ди си ден ти ма и по ли тич ким осу ђе ни ци ма до ми ни ра ли мла ђи пред став ни ци кул-
тур не ели те (књи жев ни ци, ре жи се ри, ре ђе глум ци), а за тим на уч не ели те ма хом 
ху ма ни стич ких на у ка (прав ни ци, фи ло зо фи со ци о ло зи...). Нај ве ћи је ипак удео 
сту де на та (пре све га дру штве них на у ка – со ци о ло ги је, фи ло зо фи је, по ли ти ко ло ги-
је), за тим адво ка та, све ште ни ка, ре ђе еко но ми ста и дру гих. Се љач ке и рад нич ке 
ма се (за раз ли ку од Пољ ске и Ис точ не Не мач ке), осим рет ких из у зе та ка, др жа ле 

65 Z.  R ade li ć, n.  d. , 361; K.  Sp eh njak,  D isidenti, opozic ija, otpor – Hrvat sk a  u Jugosl avi ji, Č aso-
pi s  za suv r emenu povijest, 2–2007, Zagreb 2007.

66 Р. Даниловић, Упо треба н епријат ељ а, Бео град 2 00 2, 1 07, 
67 И сто, 1 56. 
68 Исто,  1 07, 264. 
69 Д обар п риказ р ас к ола у ну тар ди с идентског фронта кра је м 80-и х видет и  у : Ј.  Др аговић 

Сосо, Сп ас иоци нације, Бе ог рад 2006 . 
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су се ре зер ви са но па и не за ин те ре со ва но за по ли тич ка кре та ња. Као и код ди си-
де на та, ме ђу по бу ње ним сту ден ти ма у Бе о гра ду и За гре бу по сто ја ле су зна чај-
не раз ли ке у при о ри те ти ма и ци ље ви ма. Док су хр ват ски сту ден ти у За гре бу и 
на ро чи то ал бан ски у При шти ни на про те сти ма ис ти ца ли на ци о нал ну сло бо ду, 
ауто но ми ју и не за ви сност, до тле је у Бе о гра ду па и Љу бља ни све до кра ја 80-их 
те жи ште би ло на со ци јал ној прав ди и гра ђан ским сло бо да ма.70 

Ка зне на по ли ти ка

Је дан од ре ле вант них па ра ме та ра за од ре ђи ва ње ин тен зи те та ре пре си је 
у дру штву је сте ка зне на по ли ти ка и број суд ски из ре че них смрт них ка зни (али и 
ван суд ских ли кви да ци ја) у од ре ђе ном пе ри о ду. Иако је и у овој обла сти про блем 
утвр ди ти пот пу но ег закт не по дат ке (на ро чи то за по сма тра ни пе ри од), по сто је 
ис тра жи ва ња и ста ти стич ки по да ци ко је ука зу ју на из ве сне тен ден ци је. 

По ре ђе ња ра ди у Кра ље ви ни СХС смрт на ка зна се мо гла из ре ћи за 47 
кри вич них де ла, од то га за 24 у рат ном ста њу. У пе ри о ду 1922−1937. из ри ца но 
је про сеч но 19 смрт них ка зни го ди шње (30% због по ли тич ких де ли ка та, пре 
све га ко му ни ста). У истом пе ри о ду из ре че но је 298 смрт них ка зни (го то во 100 
за по ли тич ке де лик те). Нај ви ше их је би ло у пе ри о ду 1922−1925, по сло му „цр-
ве ног те ро ра“ (ка ко је власт на зва ла те ро ри стич ке ата ке ко му ни ста) − чак 122 
(40% свих смрт них ка зни у ме ђу рат ном пе ри о ду).71 Осим јед ног из у зет ка, смрт-
не ка зне су из ре че не за де лик те из Кри вич ног за ко ни ка, а не за оне ко је је пред-
ви ђао ре стрик ти ван За кон о за шти ти јав не без бед но сти до нет 1929. го ди не. 
Док се број смрт них ка зни за обич на кри вич на де ла кре тао у окви ру европ ског 
про се ка, 30% смрт них ка зни за по ли тич ке де лик те би ло је да ле ко из над про се ка 
у зе мља ма за пад не де мо кра ти је. У САД, ко је сва ка ко у том по гле ду не ва же за 
ли бе рал ну зе мљу, у пе ри о ду 1930−1939. из ре че но је око 170 смрт них ка зни, а у 
истом раз до бљу у Ју го сла ви ји чак 70 на де сет пу та ма њи број ста нов ни ка.72 За 
су зби ја ња екс трем них пре врат нич ких по кре та 1929. фор ми ран је Др жав ни суд 
за за шти ту др жа ве, над ле жан за крив це по до пу ње ном За ко ну о за шти ти др-
жа ве на це лој те ри то ри ји Кра ље ви не Ју го сла ви је. Са мо у то ку 1929. на адре су 
су да сти гла је 2.241 при ја ва ло кал них вла сти. На овим про це си ма че сто се су ди-
ло са мо због члан ства у КПЈ или СКОЈ-у. С дру ге стра не, пред Др жав ним су дом 
за за шти ту др жа ве на шао се ре ла тив но ма ли број по ли тич ких пр ва ка. Су ђе но је 
са мо Влат ку Ма че ку и Дра го љу бу Јо ва но ви ћу, при че му су обо ји ца на пр вом су-
ђе њу осло бо ђе на.73 Ре жим суд ских ка зни ипак је био из ра зи то по о штрен: гру па 
ско је ва ца Алек сан дра Ран ко ви ћа осу ђе на је због члан ства у СКОЈ-у на за твор 
из ме ђу 5 и 15 го ди на. Су ди ло се и за оно што ни је пот па да ло под удар за ко на до 
1929. го ди не. Пре ма јед ном су мар ном пре гле ду, у пе ри о ду од 6. ја ну а ра 1929. 
до 10. но вем бра 1938. одр жа на су 134 про це са. Од 1.459 оп ту же них осу ђе но је 

70 Ј.   Драговић Сосо, Спасиоци нација.  
71 И ва н Јанко вић ,  Смрт у п рисуст ву  в ласти,  Београд  19 85, 170 . 
72 Исто.
73 I. Dobrivoje vi ć, Repr es ij a u vreme  d ik tatur e  kra lj a Alek s andra, Beograd 2006, 32 9. 
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970. Пред ре дов ним су до ви ма одр жа но је 567 про це са са 2.281 оп ту же ним и 722 
осу ђе на.74 Иако је би ло при ти са ка из вр шне вла сти над суд ском, су до ви су се у 
су шти ни др жа ли оп ште при хва ће них ли бе рал них на че ла: Nul lum cri men si ne le ge 
nu la po e na su i ne le ge, тј. кри вич но де ло као и ка зна мо ра ли су би ти пред ви ђе ни 
за ко ном. Оп ту жни це и пре су де ква ли фи ко ва ле су КПЈ као ан ти др жав ну и пре-
врат нич ку ор га ни за ци ју, по и сто ве ће ну са анар хи змом и те ро ри змом. Од свих 
ухап ше них око 65% чи ни ли су сту ден ти, јер је Уни вер зи тет био ја ко упо ри ште 
ле ви чар ских иде ја. По сто ја ли су и спе ци јал ни рад но-вас пит ни ло го ри за пре ва-
спи та ва ње сту де на та (Ви ше град, Би ле ћа и дру ги). Нај ве ћа ре пре си ја по ли ци је 
ис по ље на је у де мон стра ци ја ма 1936. и 1937. го ди не, а по себ но 14. де цем бра 
1939. ка да је по ги ну ло тро је сту де на та. 

Број смрт них ка зни у Кра ље ви ни СХС/ Ју го сла ви ји 1922–1937
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
   56     48       18     43      17       7       19      22      4       16       7       7        18       5       8        3

6. Од нос бро ја смрт них ка зни за по ли тич ке и оста ле де лик те 1929–1937
Кри вич но за ко но дав ство Кра ље ви не Ју го сла ви је по зна ва ло је и дру ге ола-

к ши це за из др жа ва ње ка зне по ли тич ких осу ђе ни ка. У по себ ном про пи су Осно ва 
за рас по ре ђи ва ње осу ђе ни ка у по је ди не ка зне не за во де пред ви ђе ни су за во ди и 
про сто ри је са по себ ним олак ши ца ма, чак су на ро чи то из дво је ни из ра зом ku sto-
dia ho ne sta. По ли тич ки за тво ре ни ци су би ли при ви ле го ва ни, јер су они „са мо 
друк чи је ми сле ћи про тив ни ци етич ке, вер ске или по ли тич ке вла сти ко је др жа ва 
у ци љу одр жа ња сме уко ри ти, али не сме с њи ма по сту па ти као да их же ли укро-
ти ти, по пра ви ти или ели ми ни са ти“. На тај на чин су пот пу но раз ли ко ва ни од не-
по ли тич ких де лин кве на та, има ли су по год ни је усло ве, че сте по се те, мо гућ но сти 
за ин те лек ту ал ни рад (нпр. Мо ша Пи ја де је на ро би ји пре вео Марк сов Ка пи тал 
и сли као), и дру ге по доб но сти о ко ји ма су осу ђе ни ци за кри ми нал не де лик те мо-
гли са мо да са ња ју. За раз ли ку од по сле рат ног пе ри о да ка да се од кри ми на ла ца 
че сто мо гло чу ти: „Не мој ме не с њим, он је по ли тич ки!“, на при мед бу Дра го љу-
ба Јо ва но ви ћа, по сле осу де 1947, ко га је сти ца јем окол но сти по зна вао са ро би је 
у пред рат ној Ју го сла ви ји, ка ко су усло ви ро би ја ња та да би ли не у по ре ди во бо љи, 
Пи ја де је сми ре но од го во рио: „Е, за то је и про па ла!“75 

74 К. Ник олић,  Комунисти   у Краљевини Југослав ији, Б еоград 2000,  145.
75   Д. Јо ва но вић, Људи , људи.. ., Беог рад  1 974, 1 74.  И пор ед  то га  ш то се  више ст оти на  

комунист а, уст аш а  и друг их  проглаш ених државним  не при јатељи ма   нашло у затв ор има  
(по н еки м  из ворима у бијено  је више  од 200 у међу ратном  пер ио ду), б р ој  п ол итичких затв-
ореника  и с тањ е људс ки х  права,  као и услови  у за тво ри ма, неупоре ди ви су с а  стање м у 
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Ди вља чи шће ња 1944–1945. При чу о смрт ној ка зни, на жа лост, не мо гу-
ће је упот пу ни ти ег закт ним по да ци ма о бро ју стре ља них без од лу ке су да, пре 
све га у вре ме ус по ста вља ња ре во лу ци о нар не вла сти у Ср би ји 1944–45. Да нас 
је не мо гу ће до ћи до пре ци зни јих број ки оних ко ји су стра да ли као жр тве ове фа-
зе ре во лу ци је или осве те осло бо ди ла ца, јер не по сто је или ни су до ступ ни пи са-
ни тра го ви, а све се зби ва ло у вре ме ка да оруж је на фрон то ви ма још ни је би ло 
утих ну ло. Про це не да те на осно ву рет ких ар хив ских до ку ме на та, из ја ва жи вих 
ак те ра, све до ка и жр та ва, на стра ни ца ма ра зно род не ли те ра ту ре и пу бли ци сти ке, 
вр ло се раз ли ку ју. И стра ни и до ма ћи ис тра жи ва чи из но се кон тро верз не про це-
не о бро ју жр та ва ди вљег чи шће ња у Ју го сла ви ји – од де се ти ну хи ља да до пре ко 
200.000. Гроф Ни ко лај Тол стој на во ди број од не ве ро ват них 350.000 ли ца уби је-
них 1944–45. у Ју го сла ви ји. Мајкл Лиз, бри тан ски исто ри чар на кло њен Д. Ми-
ха и ло ви ћу, про це њу је број на 250.000 жр та ва у Ју го сла ви ји и 100.000 у Ср би ји. 
Др Љу бо Сирц, про фе сор по ли тич ке еко но ми је на Гла згов ском уни вер зи те ту и 
ди рек тор Цен тра за про у ча ва ње ко му ни стич ких еко но ми ја, ко ји је и сам био у 
пар ти за ни ма, про це њу је жр тве то ком 1944–1945. чак на 300.000 ли ца. За раз ли-
ку од њих М. Ви лер, ко га је Бри тан ски се кре та ри јат име но вао слу жбе ним исто-
ри ча рем за де ло ва ње СОЕ у Ју го сла ви ји, из но си мно го уме ре ни ју про це ну од 
40.000 у це лој Ју го сла ви ји, а Ме клејн у сво јим ме мо а ри ма на во ди не што пре ко 
2.000 у Бе о гра ду.76 

п ослерат но м  перио ду . С то га се ипак мо же зак љу ч ити д а с е  ради ло о д рж ав и мање-в иш е 
 ограничене д емократиј е  (о сим к ра т ког период а монар хи сти чк е  диктатуре) ,  упоредив е  у 
 том  смисл у  са д ржава ма  рег иона и ев ро пс ким  демокр ати јама, али  далеко од тоталитарн-
их  нацист ичко-фаш ис тичких и  ст аљинисти чких система. Љ. Бав цо н,  н. д .,  66.

76  Николај Толстој, Мини стар и ма сакри, Л ондон 1991; М. Лиз, Силовање С рб ије, Беогр ад 
1994, 334; M. Viler,  Y ug oslav Matte rs  to th e Wes t,  The  Da ily Tel eg raph, London, M ar ch  9, 19 91 . 
Р аз ли кују се  и  пр оцене броја жрт ав а крв ав ог пролећ а  1945. н ад  изручени м з аробље ницим а 
у Словенији. Д ок  бр ој жр тава ма са кра  на Ко че вју , Тахор ју и Ка мни чк ој  шуми  ма ја  1945. и 
 по  заврш етку  ра та  (слов ен ачки х домоб ран а,  српских  доброво љац а,  ц рногор с ки х  четника , 
в иш е  десет ина п равосл авних с ве шт еника на челу са митропо литом Јоаники јем) ист ра-
живачи  мање -в ише сло жно процењу ју  на 20.000 – 3 0.000,  дот ле се не  с лажу у  пр оцени 
 бр оја жртава усташа код  Блајб урга.  Д .  Биланџи ћ,  хр ватски  историчар, и знос и процен у  о 
ч ак 200.0 00  у сташа, коју под ржава  и љотићевски емигрант из Кли вленда  Б. Карап ан џић. 
У мер енији ј е  М.  Л из који  пи ше о 6 0. 000–80.0 00, шт о  је цифра кој а  се најче шћ е  сусреће 
у лит ератури.  Британски ка пе тан Том пс он  н аводи д а је  сн агама  ЈА  изручено 26 .339 о со-
ба ,  од тог а 7 .716 ч ет ника и љо ти ћевац а.  Према  иск азу све до ка, ка о гл авни про таг онисти 
м асовни х  одмазди у  околи ни Тр бо вља, По хор ја, Камника ,  Посто јне, Блајбу рга  и другде 
пом ињу с е:  мајор  Си ма Дуб ајић,  ко мандант  I II арм ије Кост а Нађ, пуко вн ик КНОЈ-а Ј ов о 
Капичић , генерал  Пеко Дапчевић,  ген ерал  Петар Драпш ин,  С. Пе не зић,  А.  Р анковић и 
други. М. Баста  и К.  На ђ приз нају с амо да је бил о  више  хиљада изручених,  али не и шта 
се  са њима д ес ило. Ђ ил ас каже да  је стре љано виш е од 20 .00 а ли  м ање од 30.000  љ уд и.  
В . Жерјав ић н аводи да је током  Дру гог светског  р ата погинуло 20 9. 000 кол абора тера  и 
 кви слинга. МУП ФН РЈ  је  почетком 1949. са општ ио да је  у  завршн ој  фа зи ра та  зароб ље но  
221.287  о куп аторск их  и 120.158 кви сли нш ки х војника. Слове на чк а државн а  комисија  и  
спец ија лно о де ље ње  у МУП-у евидентир али  с у  око 400  л ок ација на  којима су вршене м асо-
вне егзекуц иј е, док  се  б рој ликв ид ираних пр оц ењ ује на  виш е од 10 0.000.  У Х рв атској  ј е 
с тицаје м разл ич итих о колност и (опорту ни за м,   мас овна  уст ашка  емигр ација,  релат ивн о 
 кр атак период р атног  ста ња...) ре вол уцион ар но чишћењ е  би ло нешто мањег  ин тензитета. 
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Не ја сно је на осно ву ко јих из во ра и ис тра жи ва ња су са оп шта ва не ове 
про це не, та ко да је ли ци та ци ја бро је ва жр та ва ко му ни зма у Ср би ји у мно го ме 
би ла од ре ђе на су прот ста вље ним иде о ло шким по гле ди ма ис тра жи ва ча бу ду ћи да 
су у пи та њу ве ли ки бро је ви и те шко про вер љи ви на во ди. В. Ђу ре тић је, не на во-
де ћи из во ре, про це нио жр тве цр ве ног те ро ра на пре ко 100. 000. Нај све о бу хват-
ни је пу бли ци стич ко ис тра жи ва ње о овој те ми, са сто ти на ма ан ке ти ра них ак те ра, 
жр та ва и све до ка ши ром Ср би је, спро вео је про чет нич ки ча со пис По гле ди 1991. 

У  том смислу по себно је  значајна депеша А . Р анковића  О ЗН -и  з а  Хр ватску од 15 . маја 
19 45 .  у којо ј с е каже:  „ Ваш рад  у Загребу  је  незад ов ољава јући . За 10  дана у  о сл обођеном 
Загр ебу стрељ ан о је  само 200  бан дита. Радите су пр отно од  наших  н аређења  јер с мо 
рекли да  ра ди те бр зо  и  ен ергично  и да с ве свр шите у  п рви м данима “.  Други допис О ЗН-
е и зража ва не за довољс тво  радом  Војно г суда бје ло ва рс ког подру чј а, јер  за   месец дан а 
н ије изрекао ни је д ну смртну к азн у.  Н а територ ији VI кор пус а у пе рио ду  1 5. нове мб ра  
1944–1 .  јану ара 194 5.  ликвид ирано  је  „само“ 215  наро дн их  непријатеља ук ључу јући  и 
д ом обранск е  офи цире. Ст ево Кр ајачић је,  пр ема из во рима ОЗН- е,  на сас тан ку  наче лни-
ка и ру ков од ст ва крајем  јула 1945. т акође  упо зо ри о: „Другови,  престани те коначно  с ли-
квидацијом! Не  з ато ш то ја  жалим неп ри јатељ а,  ја  не жали м  ни мога о ца, него  зато ш то 
се у на род у  ку је, р ује.  М и морамо  настој ати да  нађе мо  нов начин  са   кој им ће мо исте не пр-
ија теље одс тр ани ти. Ми с ад а  имам о вој не  су дове и  суд  национа лн е части.“  – Dok ume nt i 
 – part iza ns ka i kom un is ti čk a represija u H rva tskoj, Zap is ni k s pr vo g savje tova nj a nač elnika 
I r ukovodi te lja OZN- e z a  Hr va tsku, o u pućiva nju N em aca-folksdojčera k oji  se vr ać aju u  l o-
g ore,  o lik vi dacijama, o slabom  ra du sud ova ,  o  OZN-i kao  pomoć nom org an u k omunističke 
 pa rt ije, 234–236. –  Престанак л ик ви дациј а  бе з суда, дак ле ,  об ја шњаван ј е  не чињеницом 
д а ј е то зл оч ин  и ли раз ло зи ма  хуманости, већ у знемирено шћу у  на р од у и уск им пар ти ј-
с ким ин тересима. Инд икатив но је  да је и  Ђи лас у с војим мемоарима  сл ич но упозорењ е 
ставио у уста  са мог Тита  ко ји је наводн о  у јесен 1945.  на По ли тб ироу КПЈ тр ажи о  ис то. 
Не ул азећи  у  исти нит ост ов их навода,  те к од д руг е поло вин е  1945. ликви дације  бе з  су д а 
 по ла ко пос тај у  ре ткост ,  а д ржавно-парт иј ска репресија с е  уг лавном  ин ституционал изује. 
Публик ова ни  доку мен ти, оси м наво да  да се  с ве  дешавало  у  ре жији и  с а  знањем ОЗ Н-е, 
п отврђ уј у м асовну  прак су  преласка  до мо бр ан а у партизанске  је динице.  Н а бази  ск оро 
објављене грађ е  мо гуће је  иденти ф ик ов ати о ко  6.800  уби је ни х  војника и  ц ивила,  при 
т ом не уз им ај ући у обзир  неод ре ђе не наво де  о ли квидаци јам а и стр ељ ања према с уд-
ским пресуда ма . На основу сачув аних пресуд а сам о у Хрватској су дови су до августа 
 19 45. изрекли ок о 5.20 0 осу да ,  а од тога виш е  од  1.500 ( скоро  30 %) на смрт.  Наводи се 
 да је т ок ом рата погинуло  65. 600 парти за на од којих гото во  30.000 Срба ( 70% више у 
 односу на у део у д руш твено ј стру кт ури ) и  52.5 00  в ојни ка НДХ . Иво  Бан ац  п ак тврди да  
је само у  За гребу по сле  ус постављ ања ком унист ич ке вл ас ти ликвидирано 5.000  л ица и 
то н ајвише у  подсљемен ско ј  зони. Друг и и звори  го вор е о ча к 16.000  ух апшених , о д којих 
 је  ве ћи  део ликвидиран на  под ру чју Максими рс ке шуме; Z. Radelić , H rvatska  u J ugosl avi ji 
194 5–1991, od zajedn iš tva  do raz la za,  46  i 251 ;  D. Bil an džić,  M oderna hrvatska povjest, 187; 
Б. К арапанџић , Ј угословенско кр ва во пролеће, Беог рад 20 01 ;  М. Лиз ,  н. д., 334 ;  Бо рба, 9 . 
 фе бруар 194 5;  В. Жерја ви ћ,  н. д.  Др  Павле  М илошевић  н ав од и низ  св едоче ња  п ре жи вели х 
из м ас ак ра у Сло ве ни ји, Приватна а рхива П. Милош ев ића, М ас акр антик ом унистичких  
ј еди ни ца у Словенији 1945, М. Ђ илас,  Власт;  Р ибичич опт уж ен за  геноци д  над домо-
бранима,  25 .  мај 20 05 .  Б9 2, Бет а. Међу  убијеним ко д З ид аног Моста  налазио  се  и  б рат 
С ветозара Вукманов ић а  Темпа – Лука са 73  с веште ник а СПЦ,  који су ликвид ир ан и маја  
1 945. – С. Вукм ано вић, н.  д. , 5 6; Depeš a  Vr hovn og št aba  J A – A. R an kovića  upu ćena OZN-i 
za Hrva ts ku,  Partizanska i komunistička repr esija i  z lo či ni u Hrvat sk oj  1 94 4–1946, D okume-
nti,  11 3; I sto, 46 i 73 –87 ; I. Banac, Anti faš izam bez antiko mu nizma ne mo že biti  demokra ts ki 
stav, Večernj i list, 8. septemb ar  2007; М. Ви до вић, The Fate of Tit os  Pr isoners  o f War, H uman 
Rights in Y ugo slavia, Los Angeles 19 86 ,  107.
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го ди не. Уку пан број жр та ва про це њен је на 150.000 са мо у Ср би ји, а да та је и 
про це на на осно ву те шко про вер љи вих и не увек по у зда них све до че ња за по је ди-
не гра до ве (Бе о град – 10.000, По жа ре вац – 2.800, Ужи це – 3.000, Ниш – 12.000, 
За је чар – 8.000, Ва ље во – 4.000, Аран ђе ло вац – 3.600, Гор њи Ми ла но вац – 800, 
Ча чак – 1.500). Кон тро верз ни пу бли ци ста, бли зак оба ве штај ним струк ту ра ма, 
М. Ло пу ши на у књи зи о ОЗН-и Убиј бли жњег свог про це њу је да је ОЗН-а у Ср-
би ји ли кви ди ра ла ви ше од 50.000 ли ца. С. Мир ко вић, је дан од ак те ра и бив ши 
ви со ки вој ни функ ци о нер, из ја вио је у ТВ еми си ји да број ни је ве ћи од 10.000 
у Ср би ји и да се ра ди углав ном о љу ди ма ко ји су „од го вор ни за рат не зло чи не и 
из дај ни ци ма“;уз то, по ње му је во ђе но 2.000–3.000 суд ских про це са. Исто ри чар 
Ђ. Ро дић сме ло твр ди да је у Ср би ји, пре ма ње му рас по ло жи вим по да ци ма, осу-
ђе но 652, а стре ља но са мо 225 ли ца. Мла ди ис тра жи вач Г. Да ви до вић об ја вио 
је 6.667 име на стра да лих ли ца у Чач ку и око ли ни у пе ри о ду 1941–1958, од че га 
пре ко 2.300 по сле ок то бра 1944. Удру же ње по ли тич ких за тво ре ни ка и жр та ва 
ко му ни стич ког ре жи ма из не ло је про це не од чак 150.000 у Ср би ји и Цр ној Го ри, 
а ви ше од 20.000 у Бе о гра ду до по ло ви не 1945. го ди не. Ан кет ни од бор скуп шти не 
Вој во ди не пре ма не пот пу ним по да ци ма из бро јао је пре ко 63.000 ли ца стра да лих 
у пе ри о ду 1941–1945, од то га око 16.000 по сле ок то бра 1944.77 

М. Тре шњић, ви со ки функ ци о нер ОЗН-е и на чел ник X квар та у Бе о гра-
ду, уче сник у ли кви да ци ји на род них не при ја те ља, у из ја ви за ча со пис Круг на-
во ди да је на осно ву ис ку ства из ње го вог квар та (где је ли кви ди ра но пре ко 800 
ли ца) број жр та ва ди вљег чи шће ња у Бе о гра ду го то во 10.000, а у Ср би ји ви ше 
од 30.000. Де мо гра фи В. Жер ја ви ћа и Б. Ко чо ви ћа су про це ни ли да је са мо срп-
ских жр та ва по осло бо ђе њу у Бе о гра ду би ло око 10.000, а у Ср би ји не што ви-
ше од 10.000. Ознаш Ба та То ма ше вић, уче сник у осло ба ђа њу Бе о гра да, твр ди 
да је по ње го вој про це ни у Бе о гра ду ли кви ди ра но не што ма ње од 7.000 ли ца. М. 
Порт ман, кон сул ту ју ћи мно го број не из во ре и про це не, за кљу чу је да је нај при-
бли жни ји број жр та ва у по ли тич ким об ра чу ни ма 1944–1950. у Ју го сла ви ји око 
180.000, од че га у Ср би ји 75.000 и то Ср ба око 20.000 (10.000 са мо у Бе о гра ду), 
као и 50.000 не мач ких и 5.000 ма ђар ских ци ви ла. Порт ман на во ди и да је би ло 
3.000 ле гал но по гу бље них.78 

По сто је ин ди ци је да је у Ју го сла ви ји број жр та ва ре во лу ци о нар ног те ро ра 
не по сред но по сле по бе де над фа ши змом ре ла тив но ве ћи не го у дру гим зе мља ма 
Ис точ не Евро пе, бу ду ћи да је био усло вљен из ра зи тим на ци о нал ним про тив реч-
но сти ма, ве ли ким жр тва ма и зло чи ни ма у ра ту, сна жним и су прот ста вље ним по-

77 Партизански зло чи ни у С рбији  19 44–1945 , Погледи, бр .  2, 1991; М.  Л опушин а,  н. д. ,  12 6; 
ТВ  ем исија У ти сак н ед еље , Студ ио  Б,  2 1. јану ар  2003 ,  Из јава  Стева на  Мирков ића , Пода-
ци Удру же ња  политички х з атвореника и жр та ва  комуни сти чк ог реж има; Фантомск е 
цифре, Политика , 2 . септе мб ар  2003;  Г . Давидовић, Затамњ ена  прош лост III , Ч ачак 2 00 4,  
462; Погл ед и,  специј ално изда ње , бр.  1,  20 04; Анкетни одбор Скупштин е В ојводине з а 
у тврђивање  и ст ине о  с традању становништва 1941–19 45 ,  2005.

78 Интервју М. Тр еш њића – Ослобође ње  Дедиња,  Круг, бр. 8, 199 9; М. Ло пу шина, н .  д. ,  
119; И. Јан ко ви ћ, Смрт у  п рисуств у  власти, 195; M.   Portman, Communist Re la tiation  a nd 
P ersecutio n…, T ok ovi i sto rije, br.  1–2, Be ograd 2 004, 74 ;  V. Žerjavić, Demog rafski i ratni 
 gubici  Hr vatske  u  Drug om sve ts kom r at u i po r aću ,  ČS P, br .  3,  Zagreb 19 95.
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кре ти ма от по ра, кр ва вим гра ђан ским ра том као и ја ким сна га ма ко ла бо ра ци је. 
Не тре ба за не ма ри ти да се овај про цес од ви јао док се на тлу Ју го сла ви је, па и 
Ср би је, још увек во дио рат про тив фа ши зма, док су од је ки ва ли плу то ни са Срем-
ског фрон та и го ње не сна ге по ра же ног не при ја те ља у гра ђан ском ра ту, па је рат-
на пси хо ло ги ја и ат мос фе ра под гре ва ла освет нич ке и ре пре сив не апе ти те код 
сна га ре во лу ци је и ан ти фа ши зма. Са свим дру го је пи та ње ко ли ко је ме ђу њи ма 
би ло ствар них рат них зло чи на ца и ко ла бо ра ци о ни ста, на ро чи то оних ко ји су за-
слу жи ва ли смрт ну ка зну, али је си гур но да огром на ве ћи на чак и по при зна њу 
са мих ак те ра ни је за слу жи ва ла смрт. Тач ни је про це не ди вљег чи шће ња, ако су 
уоп ште и мо гу ће, мо ра ле би са че ка ти отва ра ње ре ле вант них по ли циј ско-без бед-
но сних ар хи ва. Ма да је про це не не за хвал но да ва ти, на осно ву ви ше го ди шњег ис-
тра жи ва ња и уви дом у ста ње на те ре ну, где се по се ли ма број стра да лих нај че шће 
кре тао 5–20 (нај ви ше 40), ва ро ши ца ма (нпр. Сме де рев ска Па лан ка) до сто ти ну 
и гра до ви ма (Ша бац) до хи ља ду а у нај ве ћим (Бе о град, Ниш..) и ви ше хи ља да, 
и ако се узму у об зир жр тве ко лек тив не осве те и раз ли чи тог те ро ра над не мач-
ком (око 35.000), ма ђар ском (5.000–6.000) и ал бан ском ма њи ном (ви ше хи ља да) 
– број жр та ва раз ли чи тог те ро ра по осло бо ђе њу Ср би је то ком 1944–1945. не би 
мо гао би ти пу но ма њи од 70.000–80.000 (у Бе о гра ду до 10.000) а у це лој Ју го-
сла ви ји од 180.000 ли ца. Зва ни чан по пис ко ји је спро ве ден уз уче шће бо рач ких 
ор га ни за ци ја 1964. утвр дио је 147.000 рат них жр та ва у це лој Ср би ји, док про ра-
чун Б. Ко чо ви ћа го во ри о 227.000. У тој ра зли ци тре ба нај ве ро ват ни је тра жи ти 
мно ге не по пи са не жр тве те ро ра по сле осло бо ђе ња Ср би је. На тај на чин ако се 
увр сте и стра да ња на Срем ском фрон ту, узи ма ју ћи у об зир на ше про це не жр та-
ва ди вљег чи шће ња и про це не укуп них рат них жр та ва Б. Ко чо ви ћа од 227.000 за 
це лу Ср би ју, до ла зи се до за кључ ка да је око 30% свих рат них жр та ва у Ср би ји 
стра да ло по сле ок то бра 1944. На ни воу Ју го сла ви је – 15–20% (од но сно, 180.000 
од око ми ли он). По тој ста ти сти ци смр ти, жр тве по рат них пар ти зан ских чист ки 
на ла зе се по бро ју од мах иза уста шких жр та ва и ра ме уз ра ме са не мач ким – с 
тим да су на Ко со ву жр тве у огром ној ве ћи ни би ли Ал бан ци, у ужој Ср би ји Ср-
би-не ко му ни сти, а у Вој во ди ни Нем ци.79 У по ре ђе њу бро ја жр та ва овог те ро ра 
са су сед ном Бу гар ском, где је у пр вим го ди на ма стре ља но из ме ђу 18.000–30.000 
ли ца, у Ср би ји је број ви ше не го дво стру ко ве ћи. Глав ни раз лог (не и је ди ни!) 
је сте ве ли ки број до ма ћих Не ма ца и Ма ђа ра ко ји су ко лек тив но ка жње ни или је 
над њи ма вр ше на од ма зда, че га у Бу гар ској ни је мо гло би ти у тој ме ри.80 Ко ли-
ки је број ме ђу ван суд ски ли кви ди ра ним ствар но не вин, или је ка зна при ме ре на 
де лу, са свим је дру го пи та ње. 

79  Д ушан Вручинић, Де мо графски  г убиц и Србије  проуз ро кован и р атовима у  XX веку , Бео-
гр ад 2007 ;  V. Žerjavić, Demog rafski i ratni g ub ici Hrv at ske  u Drug om  svetsko m ratu i  porazu , 
ČSP,  br. 3, Zagre b 1 99 5;  Б. К оч овић,  Д емографск и  губ ици у  Дру гом светс ком рату,  Лондон 
19 85. Ист р аживање Немањ е Девић а из См еде ре вске Па ла нк е, Н.  Де ви ћ, Истина п од  
кључем ,  Беогр ад 2008 .  Више о   дивљим чишћењима и  об лицима  реп ресиј е:  С .  Цветко вић , 
Између с рп а и чекића, Беог ра д 2006. 

80 Љ. Огњанов, Др жа вно политическа  с истема н а Блгарија 1 944 –1948,  С офија 1993,  
2 6–2 7.  
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Суд ски ка жње ни смрт ном ка зном пред ста вља ју убе дљи ву ма њи ну пре-
ма бро ју укуп но ли кви ди ра них у пе ри о ду 1945–1951, по из ве сним про це на ма чак 
ма ње од 5% свих ка жње них смрт ном ка зном. Ин тер ни по да ци ге не ра ла Мaрка 
Ка ло ђе ре бро је 5.484 осу ђе на на смрт то ком 1945. од вој них су до ва у Ју го сла ви-
ји – од укуп но 6.685 осу ђе них на смрт до 1976. го ди не. У мо но гра фи ји о смрт ној 
ка зни у Ју го сла ви ји Иван Јан ко вић, на осно ву об ја вље них пре су да, про це њу је 
њи хов број са мо за пе ри од 1944–1945. на 4.500–5.000. По ли ти ка је од ок то бра 
1944. до ју ла 1951. до не ла ве сти о 1.657 из ре че них смрт них ка зни због ко ла бо ра-
ци је и рат них зло чи на, а са мо то ком 1944–1945. око 1.000. По ње го вом ми шље њу, 
штам па је пу бли ко ва ла са мо до 20% ова квих пре су да. У днев ном ли сту По ли ти-
ка у пе ри о ду 1945–1953. об ја вљен је број од 1627 смрт них пре су да. 81

Пре ма по да ци ма зва нич не суд ске ста ти сти ке, 1949. го ди не пре су ђе но је 
180 смрт них ка зни,82 а По ли ти ка је до не ла вест са мо о 29 (16%). Још је ве ћа не-
сра зме ра у об ја вљи ва њу из вр ше ња смрт них ка зни, што је пре све га за ви си ло од 
по ли тич ког тре нут ка и по тре бе. Не по сред но по сле осло бо ђе ња уз сва ку вест да 
је из ре че на смрт на ка зна до да ва но је да је и из вр ше на, а при да ван јој је ве ли ки 
пу бли ци тет. Ка сни је се то чи ни ло са мо за ве ли ке јав не про це се, ко ји су пра ће ни 
пом пе зно, а пре су да бе ле же на че сто у крат ким члан ци ма на 5–6. стра ни (нпр. про-
цес Јан чи ко вић). Чак 1949. ни је об ја вље но да ли је из вр ше на смрт на ка зна над 
офи ци ри ма-аген ти ма спе ци јал не по ли ци је Бе ћа ре ви ћем и Вуј ко ви ћем. У го ди на ма 
1950–51. ни је об ја вље на ни јед на вест о из вр ше њу смрт не ка зне, што не зна чи да 
их ни је би ло.83 Ста ти сти ка је и са ма би ла под те сним упли вом по ли ти ке, а ре жим 
је же лео да се при ка же ли бе рал ним и де мо крат ским у је ку су ко ба са Ста љи ном. 
Од со вјет ског во ђе су сти за ле оп ту жбе о то та ли тар ном и фа ши стич ком ка рак те ру 
Ти то вог ре жи ма, због че га је број смрт них ка зни у тој го ди ни био да ле ко ма њи, 
иако је упра во она врх дру гог та ла са ре пре си је у по рат ном пе ри о ду. 

Слич не тен ден ци је ко је за па жа мо на ди ја гра ми ма по ка зу ју и мно го пре-
ци зни ји ин тер ни по да ци о бро ју смрт них ка зни ко је су из ре кли вој ни су до ви. 
Пре ма јед ном ин тер ном до ку мен ту вој ске, у пе ри о ду 1945–1976. вој ни су до ви 
су укуп но из ре кли 6.685 смрт них ка зни и то чак 6.663 до 1953. го ди не, или 98% 
од свих. Тач ни је ре че но, са мо 1945–46. из ре че но је око 90% (5.996) свих смрт-
них ка зни у по сле рат ном пе ри о ду. Без прем ца је го ди на 1945. са 5.484 осу ђе на 
на смрт (4.864 ци ви ла), што је чак 15% од свих осу ђе них те го ди не. По пут на ве-
де не ста ти сти ке о осу ђе ним ли ци ма, и ов де је ин ди ка тив но да су ви ше од 80% 
осу ђе них на смрт би ла ци вил на ли ца као и да је удео ци ви ла осу ђе них на смрт 
у укуп ном бро ју осу ђе них ско ро дво стру ко ве ћи – 8,5% пре ма 4,5% код вој них 
ли ца. По сле 1960. смрт не ка зне су из ри ца не из у зет но рет ко (нпр. 1967. из ре че-
на је са мо јед на!), а иска ка ње пред ста вља де ли мич но 1973. го ди на са 4 смрт не 

81 И.  Јанк ов ић , Смрт  у  присуст ву влас ти ,  195; Интерна б рош ура  ген. пот пу ковн ика М ар ка 
Калођ ер е И ст оријат Војног правосуђа у Ј НА  , необјављено. 

82 Статист ички го дишњ ак: Ју го сла вија 191 8–198 8, 431.
83 И . Ј анков ић,  Смрт  у  п рисуству  вл асти.  П оследња  правосна жна смр тн а  каз на за полит ич-

ке деликте изр ечена  је  М иљенку  Хркач у  и  др угим усташким  те ро ристима  1972.  го дине, 
док ј е Влад и Дап че ви ћу и Б ат и Т одорови ћу  1976–77 . изречена  у  првом  ст епену да би  
з ати м  била з амење на  м аксимал но м време нском к аз но м.
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ка зне при пад ни ци ма уста шке те ро ри стич ке гру пе (од ко јих су из вр ше не са мо 
две). По сле осу де те ро ри ста из 1972. го ди не, ове ка зне су као пра во сна жне за 
по ли тич ке де лик те не ста ле.84 

По бро ју суд ски из ре че них смрт них пре су да пе ри од 1944–1953. не мо же 
да се по ре ди са би ло ко јем дру гим раз до бљем у но ви јој исто ри ји ових про сто-
ра. То што су ка зне би ле не у по ре ди во стро же не го у прет ход ним или ка сни јим 
вре ме ни ма ра зу мљи во је због рат них и ре во лу ци о нар них окол но сти у ко ји ма су 
су до ви ра ди ли. На ро чи то ви сок про це нат ова квих пре су да, чак и нат по ло ви чан 
у пр вим ме се ци ма по осло бо ђе њу Ср би је, из ре чен је у вре ме док су су ди ли са мо 
вој ни су до ви (је сен 1945). Ме ђу тим, тај про це нат је и ка сни је ви сок, у од но су 
на пред рат ни али и по то њи са мо у прав ни пе ри од (ди ја гра ми 22 и 23). Број смрт-
них ка зни на гло је опао по чет ком 50-их, а још ви ше 60-их го ди на. У раз до бљу 
ду жем од три де це ни је (1952–1987) по зва нич ној ста ти сти ци до су ђе но је ма ње 
смрт них ка зни (око 250) не го са мо то ком јед не го ди не у пе ри о ду 1944–1951, и 
то са мо оних зва нич но об ја вље них.85 

7. Пр оц енат смр тних к азни по г од ин ама
    пр ема фо нду Д ржа вне к ом ис ије 
    1944–1948 86

 Основ ни за кљу чак ко ји се на ме ће је сте да је пе на ли за ци ја кри вич них 
де ла та ко ђе у мно го ме за ви си ла од по ли тич ког тре нут ка с об зи ром на из ра зит 
мо но пол пар ти је над суд ством. Не по сред но по осло бо ђе њу Ср би је, то ком 1944. и 
по чет ком 1945. док је рат још тра јао, вој ни су до ви су ис по љи ли мно го ве ћу стро-
гост пре ма оп ту же ним за рат не зло чи не не го у ка сни јем пе ри о ду. По твр ду то га 
пред ста вља ју из ја ве мно го број них са вре ме ни ка и ак те ра (нпр. све до че ње ма јо ра 
Ми ла на Тре шњи ћа), али и до ступ не пре су де у фон ду Др жав не ко ми си је и вој них 
су до ва. Кра јем 1944, пре ма фон ду Др жав не ко ми си је, го то во 70% свих про це са 
за вр ше но је смрт ном пре су дом: 1945. го ди не тај број је опао на 28%, а на ред них 
го ди на на ма ње од 20% (та бе ла 22). Тач ни је ре че но, са мо 1945–46. пред вој ним 
судовимa из ре че но је 5.996 или 75% свих смрт них ка зни у по сле рат ном пе ри о ду.87 
По је дин ци оп ту же ни за рат не зло чи не пр вих ме се ци гу би ли су гла ве и за бе за зле-
не ства ри, док би са мо го ди ну-две ка сни је за исти пре кр шај мо гли до би ти са мо 
бла гу вре мен ску ка зну. Ан дрић Иг њат, ка ме но ре зац из Шап ца, но вем бра 1944. 

84 Интерна  бро шур а ген. по тп уков ника  Ма рка Кало ђе ре  Ис торијат Војног правосуђ а у 
ЈН А,  не об јављено.

85 Статистички годишњак: Југослав ија 19 18 –19 88, 431. 
86 Архив Југославије, ДК- 110, ф асц. 8 26, 827,  8 28 и 82 9, По пи с опт уж ница и пре суда. 
87  Исто. –  Б рој смртних  к азн и  који с у изр ек ли  војни с уд ови нав еден је  п ре ма интерној 

б рош ури  ген. потпуковника М арка К ал ође ре, Исто ри јат Војног правосуђа у  ЈНА, нео-
б ја вљено. 
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оп ту жен је и осу ђен као при пад ник ЈВуО за бор бу про тив на род но о сло бо ди лач-
ког по кре та и осу ђен на смрт. Ус пео је да по бег не, а ка да је две го ди не ка сни је 
ухва ћен и по ред оте жа ва ју ће окол но сти за исто де ло осу ђен је ју на 1947. на са мо 
8 го ди на ро би је са при нуд ним ра дом.88 Пе ки ће вој гру пи омла ди на ца – СДОЈ, ко ја 
је има ла не сре ћу да бу де хап ше на у је ку кам па ње ИБ но вем бра 1948, из ре че не 
су ка зне из ме ђу 10 и 15 го ди на за тво ра, док су „Дра жи ни омла дин ци“ – гру па 
НР СО ма ја 1946. до би ли про сеч но до три го ди не за тво ра да би до бар део њих 
био ам не сти ран 1947. због го ди на (ам не сти ран је и Б. Пе кић, али пет го ди на ка-
сни је, по сле Ста љи но ве смр ти и Ти то вог по ли тич ког за о кре та). 

За твор ски из ве шта ји та ко ђе да ју слич не по дат ке. Про сеч на ду жи на ка зне 
у За бе ли то ком 1947. из но си ла је 3,025 го ди на, а те шке 1949. го ди не чак 4,45.89 
Ка зне за по је ди на кри вич на де ла из гле да ле су у про се ку ова ко: за ши ре ње не при-
ја тељ ске про па ган де до 5 го ди на (па и ви ше) са при нуд ним ра дом; ја та ко ва ње и 
рас ту ра ње ле та ка до 3 го ди не; вре ђа ње мар ша ла Ти та и др жав них по сла ни ка до 
3 го ди не, про ти вље ње аграр ној ре фор ми, ко лек ти ви за ци ји и от ку пу до 3 го ди не; 
при вред на са бо та жа и шпе ку ла ци ја до 3 го ди не итд. То ком 1945. ми ни мум ка зне 
за не де ла у рат но вре ме био је 5 го ди на, а за по рат но вре ме 3 го ди не.90

Ка зне су у прак си би ле де тер ми ни са не по ли тич ким и дру штве ним тре-
нут ком, као и по тре бом ле ги ти ми за ци је ре жи ма као де мо крат ског кроз осу ду 
ста љи ни стич ке прак се. По сле 1953. ја сно се уоча ва ма ње ре стрик тив на ка зне на 
по ли ти ка пре ма оп ту же ним за по ли тич ке де лик те. Иста де ла про тив на ро да и 
др жа ве ко ја су то ком 1949. го ди не или ра ни је ка жња ва на са по 10 и 15 го ди на 
за тво ра, та да су санк ци о ни са на нај че шће са 5 до 8 го ди на (слу чај Кре кић–Па-
вло вић 1958, или слу чај Ми хај ла Ми хај ло ва 1966). То ком 1966. укуп но је би ло 
1.708 осу ђе ни ка са ве ли ком флук ту а ци јом због крат ких ка зни (чак 506 осу ђе но 
је ка зном до све га го ди ну да на).91 Број из ре че них смрт них ка зни та ко ђе је дра-
стич но опао. По след ња смрт на ка зна пра во сна жно из ре че на за по ли тич ки де ликт 
до су ђе на је Ми љен ку Хр ка чу, оп ту же ном за те ро ри зам, тј. под ме та ње бом бе у 
би о ско пу „20. ок то бар“ 1972. го ди не, због че га би нај ве ро ват ни је ло ше про шао 
и у де мо крат ским др жа ва ма. Дис кон ти ну и тет пред ста вља ју го ди не 1972–1977. 
ка да је ка зне на по ли ти ка по но во за о штре на, у скла ду са но вим кур сом СКЈ и по-
бе дом кон зер ва тив ни је „чвр сте ру ке“ у пар ти ји. До брим де лом на то су ути ца ле 
те ро ри стич ке и ан ти др жав не ак тив но сти по ли тич ке еми гра ци је (пре све га уста-
ша), али и зна чај но ожи вља ва ње от по ра у зе мљи (сту дент ски про те сти, ма спок, 
ибе ов ци, ли бе ра ли..). Тре ба узе ти у об зир да је из вр ше на ли кви да ци ја ви ше од 
сто ти ну по ли тич ких ак ти ви ста у еми гра ци ји на За па ду, озна че них као те ро ри сти. 
За те ли кви да ци је др жа ва је по че ла да ко ри сти кри ми нал це или пак да у тим слу-
ча је ви ма са ра ђу је са дру гим слу жба ма (ру мун ска ДИА) а ко ји ма је „пре су дио“ 
Са вет за за шти ту устав ног по рет ка.92 Се дам де се тих го ди на се по но во ја вља ју 

88  АЈ, ДК -110,  По пи с  оптужниц а и прес уда, фасц. 8 26–12. 
89  Ар хив КП З З абела,  Мати чне  к њи ге затвореник а II–VIII. 
90 Архив  К ПЗ Сре мс ка Митровица, Ма ти чне књиге  з ат ворени ка 1–3 0.
91   Архив   КПЗ  Забела, Го ди шњи из ве штај за 1966. годин у. 
92 Све дочења б ивш ег начелн ик а београдске СДБ  Душана  Сту пара  (1 984 –19 87), Пра вил а 

служб е – Инс ај де р 2.  октобар   20 08, Б92. Више о  са ра дњ и југ ос лов енске и  ру му нске с лу-
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дра стич не осу де на 15 и ви ше го ди на, па чак и смрт на ка зна у по је ди ним слу-
ча је ви ма за по ли тич ке де лик те. Та ка зна је рет ко из вр ша ва на, јер су та ква ли ца 
ам не сти ра на (ибе о вац Вла да Дап че вић, бив ши фи нан сиј ски ди рек тор Про гре са 
Сло бо дан Ба та То до ро вић...) у дру гом сте пе ну или од ко ми си је за по ми ло ва ње 
Пред сед ни штва СФРЈ. Осам де се тих го ди на, због про ме не дру штве них усло ва, 
ак тив но сти до ма ћих и ме ђу на род них не вла ди них ор га ни за ци ја и фор ми ра њем 
кри тич ког јав ног мње ња ка зне на по ли ти ка је по но во по ста ла уме ре на, на ро чи то 
за вер бал не де лик те (при лич но ре стрик тив не ка зне до но ше не су у пр вом сте пе ну 
да би их ви ша ин стан ца убла жи ла; нпр. слу чај Ше шељ, ко ме је са пр во бит них 8 
ка зна сма ње на на го ди ну да на и осам ме се ци). Тај тренд је на ро чи то при ме тан 
у дру гој по ло ви ни ове де це ни је, да би до кра ја 80-их осу де за по ли тич ке де лик-
те го то во не ста ле. 

Ако се упо ре ди про се чан го ди шњи број смрт них ка зни у ФНРЈ из пе ри о да 
др жав ног со ци ја ли зма са оним из са мо у прав ног пе ри о да или са оним у Кра ље ви-
ни Ју го сла ви ји, од но сно оним у САД (ко је по овом пи та њу не ва же за ли бе рал ну 
зе мљу) ви ди мо да он ви ше де се ти на пу та на ди ла зи тај про сек:

прос. год. % укуп но 
 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

Про сеч но го ди шње из ре че не смрт не ка зне у Ју го сла ви ји 
и % истих у укуп ним пре су да ма по пе ри о ди ма 93

Из при ло же ног се ви ди да је број смрт них пре су да у ФНРЈ при бли жно 
упо ре див тек ка сних 50-их са си ту а ци јом у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1922–1937, 
или са ста њем у САД у вре ме нај ве ће не ста бил но сти. По ре ђе ње про сеч ног бро ја 
смрт них ка зни на го ди шњем ни воу и бро ја ста нов ни ка по ка зу је да је број смрт них 
ка зни у пред рат ној Ју го сла ви ји био знат но ве ћи од свет ског про се ка (нпр. САД), 
али је по ре пре сив но сти не у по ре див са пр вим по сле рат ним го ди на ма:

САД 1930–1939: 1 смрт на ка зна на 10 ми ли о на ста нов ни ка
КР. ЈУГ. 1922–1937: 1 смрт. каз. на 750.000 ста нов ни ка
ДФЈ 1944 –1945: 1 смрт. каз. на 35.000 ста нов ни ка
ФНРЈ 1946–1951: 1 смрт. каз. на 65.000 ста нов ни ка

жбе, договор у  Тита и  Ч аушес ку а 1 973. о   ликвидацији политичких е ми граната,  в идети у: 
Ј. Паћ епа , Црвени хори зонти ,  Бео град 19 90 , 43 2–444. 

93 П одаци за период 1944-19 77. с аб ра ни су на  о сн ову об јављен их  статис тич ки х  подата ка, 
ин те рн е брошу ре  Марка К ал ођере  о  пресудама  во јних судова и  ис тр аживања  И вана Јан-
 ко вића.  Проценат  у  табели  рачун ат је у одно су  на  број  слу чајева  у к ојима су судови мог ли  
да  и зрекну  смрт ну  к азну (т зв . капит ални пр ес ту пи); Интерна  бро шур а ген. по тпук овник а 
 Марка Ка ло ђер е  Историјат Војног правосуђа у ЈНА,  не објављено; Стат ис тички го ди-
шњак: Ј уго славиј а  1918–1988,  Бе огр ад  1989;  И. Ј ан ко вић, См рт  у прис уству в ла ст и.
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ФНРЈ 1952–1958: 1 смрт. каз. на 660.000 ста нов ни ка
СФРЈ 1961–1973: 1 смрт. каз. на 6,5 ми ли о на ста нов ни ка
СФРЈ 1973–1977: 1 смрт. каз. на 4 ми ли о на ста нов ни ка
Ли бе рал ни ји кри вич ни за ко ник из 1951. али и да ље но ве ла ци је по пи та-

њу ка пи тал них пре сту па у сми слу да ље ли бе ра ли за ци је по сле 1959, као и сми-
ри ва ње по ли тич ке си ту а ци је усло ви ли су знат но бла жу по ли ти ку ка жња ва ња у 
пе тој и ше стој де це ни ји про шлог ве ка. Од тог про це са од сту пи ло се 1973. ка да 
су уве де на три но ва ка пи тал на де ла у скло пу бор бе про тив те ро ри зма: при зна-
ва ње ка пи ту ла ци је, те ро ри зам и угро жа ва ње ле та ва зду хо пло ва. Про се чан број 
пре су ђе них смрт них ка зни на го ди шњем ни воу на гло је опа дао – са око 5.5000 
1945. го ди не на не ко ли ко сто ти на у го ди на ма до 1951; 1952. би ло их је око 80, 
1958. око 15, а ше зде се тих 3–4 го ди шње. До ис ко ра ка из трен да ли бе ра ли за ци је 
до шло је 70-их го ди на: 1972. – 7 смрт них ка зни, 1973 – 7 и 1976 – 7.94 У пе ри о ду 
1944–2000. вој ни и ци вил ни су до ви у Ју го сла ви ји из ре кли су укуп но око 8.300 
смрт них пре су да, при че му је 6.500–7.000 (80%) из вр ше но. Од то га чак 8.000 
(97% свих) из ре че но је до 1951. го ди не (5.484, го то во 70%, са мо то ком 1945. го-
ди не). До 1951. по бро ју смрт них ка зни убе дљи во су пред ња чи ли вој ни су до ви 
(пре ко 6.000 пре ма 1.000 оста ли), док су у пе ри о ду 1954–1977. при мат пре у зе-
ли ци вил ни (вој ни су на 300 до не ли све га 30 смрт них ка зни). Од укуп но 110 из-
ре че них пре су да у пе ри о ду 1954–1974, из вр ше но је 87 (80%). Нај стро же ка зне 
по ла ко пре ста ју да се из ри чу по сле 1954. за де ла про тив на ро да и др жа ве, као 
и за имо вин ске де лик те. По сле ли бе ра ли за ци је 1951. смрт на ка зна је про цен ту-
ал но нај че шће из ри ца на за рат не зло чи не (28% свих смрт них ка зни, или пре ко 
8% од свих мо гу ћих), за тим за раз бој ни штва (4,3%), уби ства (2,8%) и по ли тич ке 
де лик те (0,8%). По сле 1959. из ра зи то се из ва ја пе то го ди ште 1973–1977. ка да је 
из ре че но ви ше смрт них ка зни (25) не го у би ло ком дру гом пе то го ди шту по сле 
1953. го ди не. Ре стрик тив ни ја ка зне на по ли ти ка би ла је у мно го ме усло вље на 
ре ал ном по тре бом ре жи ма да ка зни рат не зло чин це, као и те ро ри стич ке гру пе 
ак тив не 70-их го ди на, али је до брим де лом про ис ти ца ла из по тре бе да се уте ме-
љи ре во лу ци о нар на про ме на, са чу ва власт СКЈ и ели ми ни шу сви не при ја те љи 
со ци ја ли зма и пар ти је. По чет ком 70-их ја вио се и по ку шај да се про ти вље ње 
смрт ној ка зни као не ху ма ној ин сти ту ци о на ли зу је осни ва њем або ли ци о ни стич-
ког удру же ња ко је би вр ши ло си сте мат ску про па ган ду про тив смрт не ка зне и 
при пре ма ло за кон ске про јек те за ње но уки да ње. Ме ђу тим Вељ ко Ко мле но вић, 
но во сад ски адво кат, та да за ме ник јав ног ту жи о ца, до био је упо зо ре ње од над ле-
жног ор га на уну тра шњих по сло ва да од у ста не од та квог удру же ња јер му не ће 
би ти омо гу ће на ре ги стра ци ја.95 

Не по сред но по осло бо ђе њу, смрт на ка зна је че сто би ла бру тал на. Не ке 
смрт не ка зне су из вр ше не јав но, чак и ве ша њем, ра ди за стра ши ва ња. По не где 
је не по сред но по осло бо ђе њу, ка ко ка жу до ку мен ти ОЗН-е, „ју сти фи ка ци ја вр-

94 Интерна  бро шур а ген.  по тпук овник а  Марка Ка ло ђер е  Историјат Војног пра во суђа у 
ЈНА, нео бј ављено;  Статистички год иш њак: Југославиј а  1918–198 8; И. Јанковић,  См рт 
 у присус тв у  влас ти.

95 Ив ан  Јанкови ћ,  Смрт у  пр исуству власти, 212.  
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ше ња кла њем“ про тив че га су ин тер ве ни са ле ви ше ин стан це.96 Окру жни суд у 
По жа рев цу пре су дио је, ја ну а ра 1946, да се чет нич ки вој во да зви шки јав но обе-
си у Ку че ву. Јав на ве ша ња су би ла че ста у па лан ка ма и се ли ма, али их је би ло и 
у ве ћим гра до ви ма, на при мер у Су бо ти ци и Но вом Са ду где су јав но обе ше ни 
бан Ђу рић и ма ђар ски ка пе тан Зел ди.97 По след ње јав но из вр ше ње смрт не ка зне 
за бе ле же но у ве ћем гра ду де си ло се ок то бра 1946. у За гре бу, у пред гра ђу Ду-
бра ва, ка да је обе шен Ерих Ли сак, бив ши рав на тељ за јав ни ред и си гур ност у 
НДХ.98 Те ло уби је ног је не рет ко из ла га но у сре ском ме сту ра ди за стра ши ва ња и 
оста вља но 24 ча са, а за тим са хра њи ва но. Слич не бру тал не ме то де му че ња, уби-
ја ње ту пим пред ме ти ма (се ки ра, нож, ве ша ње..) бе ле же се, осим у вре ме ди вљих 
ли кви да ци ја, не по сред но по осло бо ђе њу Ср би је и Ју го сла ви је и 70-их го ди на 
ка да су по је ди ни по ли тич ки еми гран ти ли кви ди ра ни на крај ње бру та лан на чин, 
ве ро ват но ра ди за стра ши ва ња. По зна ти еми грант и по ли тич ки ак ти ви ста у САД 
Дра ги ша Ка ши ко вић и ма ло лет на Иван ка Ми ло ше вић из бо де ни су 1977. у Чи ка гу 
са пе де се так убо да но жем ка ко би се по сла ла по ру ка и за стра ши ли оста ли.99 

_______________________

За вр шне ком па ра ци је и про це не. Ако упо ре ди мо од нос бро ја смрт них 
ка зни и бро ја при мље них за тво ре ни ка у КПЗ За бе ла као и раст укуп ног бро ја 
по ли тич ких осу ђе ни ка уоча ва мо слич не тен ден ци је. У сва ком слу ча ју из два ја се 
пе ри од 1945–1950. као спе ци фи чан по по ве ћа ном ин тен зи те ту ре пре си је, не у по-
ре див са би ло ко јим дру гим вре ме ном уз при мет не осци ла ци је и флук ту а ци је 
70-их и 80-их го ди на.

У Кра ље ви ни Ју го сла ви ји го ди шње је из ри ца но око 20 смрт них ка зни, а 
70-их го ди на у СФРЈ 4–5.100 Су до ви у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји у пе ри о ду 1932–
1940. из ре кли су 26 смрт них ка зни за по ли тич ке крив це. На осно ву об ја вље них 
смрт них пре су да у штам пи то ком 1944–1951. од укуп но 1.337 смрт них пре су да 
за рат не зло чи не и ко ла бо ра ци ју чак око 998 (66%) из ре че но је 1944–45, док су 
вој ни су до ви пре ма дру гим по ка за те љи ма из ре кли чак 5.484 та квих ка зни са мо 
то ком 1945, што та ко ђе мо же би ти је дан од по ка за те ља ре пре сив но сти дру штва 
по осло бо ђе њу. Са мо Вој ни суд у Бе о гра ду, пре ма упи сни ку, то ком 1945. пре су-
дио је го то во 300 смрт них ка зни од око 3.000 про це са; ме ђу тим, мно ге пре су де 
об ја вље не у штам пи или по сто је ће у ар хи ви ДК ов де се не на ла зе што ука зу је 
на то да су ка сни је фа бри ко ва не.101 У пе ри о ду 1952–1958. уку пан број смрт них 
пре су да сма њен је на око 180, док је чак у 68 слу ча је ва ка зна за ме ње на до жи вот-
ном ро би јом, што та ко ђе го во ри о да љој ли бе ра ли за ци ји ре жи ма. Про це нат смрт-

96  P artiza nska i komunističk a  rep re sija i z loč ini u Hrvats koj 1944–1946 .  – D okumenta ,  Za greb  
2006 .

97 Б . Димитр иј евић, Г рађ ански рат у миру, 69 .
98  P artiza nska i komunistička re pr es ija i  zločin i u  H rvats k oj 1 944–1946.  –  Dokume nt a, Zagreb 

2008, 899 .  
99 Све дочења б ивш ег начелн ик а београдске СДБ Душ ан а Ступар а (1984 –19 87 ), Пра в ила 

службе – Инсајд ер  2. октобар 200 8,  Б92; Р.  Калабић, Српска ем играција , Беог рад 2 0 01.
100 И. Јанк ови ћ, Смр т  у присуству  в лас ти , 195. 
101 ВА ,  Уп исник В ој ног суд а Беогр ад  1 945; Интерна  бро шур а ген. потпу ко вника Марка Ка-

л ођ ере Исто ријат Војног правосуђа  у  ЈНА , нео бј ављено.
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них ка зни не по сред но по сле ра та, док су су ди ли вој ни су до ви (до ав гу ста 1945), 
из но сио је пре ко 35%. Већ 60-их го ди на број смрт них ка зни кре тао се све га 4–5 
го ди шње што је у скла ду са свет ским про се ком. Кад је реч о пре су да ма за рат не 
зло чи не са мо за око 8% свих пре су да у овом пе ри о ду из ре че на је смрт на ка зна 
– што је не мер љи во са пе ри о дом 1944–45. кад је то из но си ло 36%, или са про се-
ком од 20% за пе ри од 1944–1948.102 По сле рас ки да са из ра зи то ре пре сив ном по-
ли ти ком и др жав ним ета ти змом, ста би ли за ци јом ре во лу ци о нар них те ко ви на, као 
и про це су и ра њем нај ве ћих рат них зло чи на ца и на род них не при ја те ља, од 1952. 
го ди не – ка да је из ре че но 80 смрт них ка зни у скла ду са но вом по ли ти ком – бе ле-
жи се ста лан пад бро ја смрт них ка зни. Го ди не 1958. из ре че но је са мо 15, да би 
се дам де се тих, осим за го ди не 1972–1973. ка да је број не што по ве ћан због осу да 
те ро ри ста и оштри јег кур са пре ма уну тра шњем не при ја те љу, до кра ја де це ни је 
број осу ђе них по ли тич ких кри ва ца на смрт за пра во при бли жио ну ли. Исто вет-
на тен ден ци ја по сто ји и код вој них су до ва где је у пе ри о ду 1945–1953. из ре че но 
6.663 смрт них ка зни (98% од свих по сле ра та пред овим су до ви ма); у пе ри о ду 
1954–1960. са мо 8; 1960–1970. са мо 1; 1970–1976. за још 6 ли ца (та бе ла 21). 

За вр шне про це не го во ре да је око 1,3 ми ли о на ли ца у Ју го сла ви ји (650.000 
у Ср би ји) у пе ри о ду 1944–1985. до шло под удар раз ли чи тих ви до ва по ли тич ке 
ре пре си је. 

Шта нам го во ре број ке? 

Сви ис пи та ни па ра ме три ре пре си је по ка зу ју слич на кре та ња по чев од 
1945. па до кра ја ве ка из че га се мо же, и по ред не до ста ју ћих до ку ме на та по ли-
циј ско-без бед но сне про ве ни јен ци је, из ве сти за кљу чак о стал ном ре пре сив ном 
ка рак те ру со ци ја ли стич ког ју го сло вен ског дру штва, али и ње го вим ме на ма и 
флук ту а ци ја ма у по ли тич кој ре пре си ји, по ве за ним са сло же ним и че сто ис пре-
пле та ним спољ ним и уну тра шњим фак то ри ма. 

На осно ву свих по сма тра них по ка за те ља, за нај твр ђе го ди не у Ју го сла-
ви ји и Ср би ји у сми слу људ ских пра ва мо гу се сма тра ти 1944/1945. и 1949/1950, 
као и 1972–1973. у са мо у прав ном со ци ја ли зму. Нај ли бе рал ни је го ди не би ле су 
1961–62, са убе дљи во нај ма ње по ли тич ких осу ђе ни ка и не у по ре ди во бла жом 
ка зне ном по ли ти ком.

ГЛАВ НЕ ДЕ ТЕР МИ НАН ТЕ ИН ТЕН ЗИ ТЕ ТА ПО ЛИ ТИЧ КЕ 
РЕ ПРЕ СИ ЈЕ У ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ 1945–1985

НА ПО ВЕ ЋА ЊЕ: 
1945. по бе да ре во лу ци о нар них сна га и рат но на сле ђе 
1947. рас плам са ва ње хлад ног ра та 
1958. дру ги су коб са Мо сквом
1968. сту дент ске де мон стра ци је 
1972. ма спок и ли бе ра ли и по бе да кон зер ва ти ва ца у СКЈ; раз вој по ли тич ког те -
          ро ри зма

102   И.  Ја нковић, Смрт у присуству в ла сти, 195 –20 7.
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ДВО СМЕР НО: 
1948. су коб са Ста љи ном 
1966. Бри он ски пле нум и об ра чун са Ран ко ви ћем 
1980. смрт Јо си па Бро за 

НА СМА ЊЕ ЊЕ:
1951. по че так са рад ње са За па дом 
1953. смрт Ста љи на и по че так при бли жа ва ња СССР-у 
1960–1963. кон фе рен ци ја не свр ста них, за се да ње ОУН и по се та Ти та САД
1977. кон фе рен ци ја КЕБС-а у Бе о гра ду
По сле 1985. кри за ко му ни зма и пе ре строј ка у СССР 
1989. пад Бер лин ског зи да

„ЦР НЕ ТАЧ КЕ“:
1944–1945, 1949, 1958, 1968, 1972 –1973, 1981–1982.

 „БЕ ЛЕ ТАЧ КЕ“: 
1951, 1957, 1962–1963, 1966–1967, 1978. и 1985. 

Глав ни дру штве но-по ли тич ки фак то ри ко ји су пред о дре ди ли ре пре сив ност 
ју го сло вен ског ко му ни стич ког ре жи ма у пе ри о ду 1945–1985. је су сле де ћи: 

Иде о ло шко-ре во лу ци о нар ни – те жња за ели ми на ци јом кла сних и по ли-
тич ких про тив ни ка ре во лу ци је, ус по ста вља њем и одр жа њем по ли тич ког мо но по-
ла. Усва ја њем ре во лу ци о нар ног пу та у со ци ја ли зам и бољ ше ви за ци јом, КПЈ је 
усво ји ла мо дел ко ји је прет по ста вљао упо тре бу си ле и ре пре си је ка ко у осва ја њу 
та ко и у одр жа њу вла сти и мо но по ла пар ти је. Иако је иде о ло шка ма три ца озва-
ни ча ва њем са мо у прав не де мо кра ти је про ме ње на, ре пре си ја је уз култ лич но сти 
и све при сут ну иде о ло ги ју оста ла но се ћи стуб не де мо крат ског ре жи ма. Раз ли ка 
је би ла са мо у фор ми и ин тен зи те ту ко ји се при ла го ђа вао у за ви сно сти од по тре-
ба ре жи ма за де мо крат ском ле ги ти ми за ци јом спо ља као и одр жа њем мо но по ла 
вла сти пар ти је и са мог Ти та уну тра. Овај чи ни лац је за сте пен ре пре си је био не 
са мо пре до ми нан тан већ и кон стан тан. Дру го, ка рак те ри стич но за пе ри од са мо у-
прав ног со ци ја ли зма би ло је сме њи ва ње по ли ти ке чвр сте и бла ге ру ке, кам па ња 
хап ше ња због спољ них и уну тра шњих по тре ба али и кам па ња ли бе ра ли за ци је, 
ам не сти ја по ли тич ких осу ђе ни ка, осу да скре та ња и зло у по тре ба у са мој пар ти ји 
услед по тре ба за де мо крат ском ле ги ти ми за ци јом или пак об ра чу на са по је ди ним 
фрак ци ја ма уну тар СКЈ (слу чај Ран ко ви ћа, ма спо ка и ли бе ра ла на при мер). Та ко 
је не слу чај но уочи Ти то ве по се те САД у пе ри о ду 1960–1963. до шло до нај ве ће 
ли бе ра ли за ци је по сле Дру гог свет ског ра та, ка да је због угро жа ва ња дру штве ног 
уре ђе ња зва нич но осу ђе но са мо 153 (1962), или 140 ли ца (1963) у це лој ФНРЈ, а у 
вре ме про тив кам па ње о зло у по тре би слу жбе и Алек сан дра Ран ко ви ћа до стиг нут 
ап со лут ни ре корд са са мо 92 ли ца.103 По ред на ве де них ли бе ра ли за ци ја и че стих 

103 С та тистич к и годишњак: Ју гославија 1 91 8–198 8,  4 31 ,  С.  Цвет ковић,  Портр ет и 
 дисиде на та, Беогр ад  20 06. М но ги  су  у ка мпањи  ли берали за ци је пос ле  пада Ра нковића 
пот пун о или  де ли мично амн естиран и  попут Ђилас а,  Д емаћија, З ад ар ске гр упе  (осим 
Ми ха јла Михајлова)  и  других. Године  19 68.  изврше на  ј е и ре визија Призре нског про-
цеса  из 195 6.  Могућ е је да   бр ој  полити чких о су ђеника  (испод 10 0) у  целој  СФ РЈ  у вре-
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ам не сти ја за Ју го сла ви ју је по сле 50-их био ти пи чан си ме три чан про гон по ли-
тич ких кри ва ца ка да су упо ре до го ње ни ле ви и де сни опо зи ци о на ри. По сто ја ла 
је вер ска и на ци о нал на си ме три ја на ро чи то осе тљи ва на ре ла ци ји Ср би–Хр ва ти 
на те ре ну Бо сне и Хер це го ви не као и Ср би–Ал бан ци на под руч ју Ко со ва, за тим 
и ре пу блич ка (ма спок у Хр ват ској, ли бе ра ли у Ср би ји итд... ). Ју го сло вен ски 
ре жим се на ла зио у стал ном про це пу – с јед не стра не услед по ли тич ких усло-
вља ва ња са За па да и же ље и ин те ре са да се на За па ду при ка же као ли бе ра лан 
и, с дру ге, због по тре бе за одр жа њем мо но по ла ко му ни стич ке пар ти је и Ти та. У 
на сто ја њу да се не пре те ра са де мо кра ти за ци јом, ре жим је „па мет но“ ко ри стио 
ре пре си ју, ко ју је сам Ти то нај бо ље опи сао по зна том и че сто ци ти ра ном фра зом 
да „не при ја те ља тре ба са мо кле пи ти по уши ма“.

Рат ни или „шум ски“ – рат не тра у ме (по себ но гра ђан ски рат) оста-
вља ју ду бо ке ожиљ ке на по ро ди цу и дру штво, а по сле рат не го ди не до но се по ве-
ћан сте пен кри ми на ли те та и на си ља. Рат ни на пор и огром не жр тве у Ју го сла ви ји 
(на ро чи то на те ри то ри ји Хр ват ске и Бо сне, ви ше го ди шњи жи вот у шу ми у нај-
су ро ви јим усло ви ма, у стал ној жи вот ној опа сно сти тзв. ви јет нам ски син дром), 
оста ви ли су ду бо ке ду шев не тра у ме ко је су се ис по љи ле у ко лек тив ној осве ти, 
при ме ни на си ља над про тив ни ци ма ре во лу ци је, сво је вр сном гра ђан ском ра ту у 
ми ру пр вих ме се ци по осло бо ђе њу.104 По ве ћан ин тен зи тет ре пре си је у свим зе-
мља ма, па и Ју го сла ви ји и Ср би ји, на сту пио је и као из раз ре ал не по тре бе да се 
ка зне по чи ни о ци ужа сних не де ла у Дру гом свет ском ра ту. Сву да је био при су тан 
фак тор од ма зде, на ро чи то из ра жен на те ри то ри ји Ср би је, по сле из ра зи то кр ва-
вог гра ђан ског ра та у усло ви ма на сле ђе не кул ту ре на си ља и осве те свој стве не 
бал кан ским на ро ди ма. Ипак, вре мен ски ути цај овог фак то ра је огра ни чен углав-
ном на пр вих пет го ди на по окон ча њу Дру гог свет ског ра та са по себ ним ак цен-
том на 1944–1945. го ди ну. 

 Сна га от по ра и опо зи ци је – По ли тич ка ре пре си ја је би ла про пор ци о-
нал на от по ру и сна зи опо зи ци је. Што је от пор вла сти ве ћи и ре пре си ја је ве ћа; 
или, та мо где је при хва ће ност иде о ло ги је би ла ве ћа по тре бе за ре пре си јом би ло 

ме  ка мпање  пр от ив злоупо требе  с лужбе  говори у којој б и  мер и била  ин те нзивна поли-
т ичка ре п ресија  ил и бољ е рече но  к ој и  би  био број пол ит ич ких о суђ еника д а  је  друштво  
за иста к ре нуло п ут ем либ ерализ ац ије ( је р  би поједи ни дели кт и  –  з алагање за н аси лну 
проме ну  граница,  р азни облици тер оризм а –  били с ан кц ио нисани у  с ви м земљама  без  
обзира  н а уређење) .

104  Још у т ок у рат а  међ у пар ти за нима  се  ра ши рила тз в.  козарск а  психоза , а у  народу  су 
оболел е попула рно нази ва ли  ј ур ишантима .  Вој ници с у п ад ал и у нек у врсту тр а нс а и у  
таквом ст ању се  обрачуна вал и  са  зами шљ ени м  непријат ељем . Доба р  де о  неуроза нас тао 
ј е после у че шћ а у ли квида ц иј и  за робљени ка, а  су протно о чекивањ има, крај  рата до-
н ео  је повећање  број а неуротичара.  П ре ма  процени  д р Х уг а Клај на, у вој сц и је о ктобра 
1 945. бил о више од 3 .000 јур иша ната.  Најпоз натији пример  је ге нер ал Петар Дра пши н 
( учесник  и  Ш панског  грађанс ког рата )  који је  јо ш  у  рату каж ња ва н због  „невојнич ког“ 
пон аш ања, а  п о сл е учешћ а  у завршним опера циј ам а  у Сло вен иј и нервн о  је об олео  и 
 из вршио са мо уб ис тво о ктобра  19 45 .  Ту ко нс тат ац ију потв рђу ју и се ћања  Симе Дубајић а 
о сл учајевима  после  л иквидац иј е  заро бљеника  н а  Кочевско м  рогу м аја 1945.  Други 
 пример  је Пет ко Танов ић,  комун ист ич ки  ф ункцио нер из Пожеге,  к оји је нер вно обол ео 
после у че шћ а у масовним ликвидациј ама к р ај ем 19 44 . у  к ојима  ј е страдао и његов син 
 Радојиц а,  ит д.; Х .  Кла јн, Ратн а  не ур оза Ј уг осл ов ен а,  Београд 19 95,  65–66.
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је ма ње. У ју го сло вен ским окви ри ма (осим Пољ ске, мо жда и у це лој Ис точ ној 
Евро пи) у пр вим го ди на ма по сле ра та ак тив ни от пор ре во лу ци ји био је ре ла-
тив но нај ве ћи на те ри то ри ји Ср би је. У вре ме ну ка да се ре жим ус по ста вљао и 
ка да је био у опа сно сти, ка да се об ра чу на вао са оп ту же ним за рат не зло чи не 
и ко ла бо ра ци ју, у вре ме ду бо ког уну тар пар тиј ског рас ко ла, изо ла ци је и ве ли ке 
еко ном ске кри зе ре пре си ја је ја ча ла. То се де ша ва ло и ше зде сет осме у вре ме 
ма сов них де мон стра ци ја, 70-их го ди на у вре ме ма спо ка и те ро ри стич ких ата ка 
и 80-их по сле смр ти Јо си па Бро за и де мон стра ци ја на Ко со ву. По сле 1951, ка да 
је сва ка опо зи ци ја сло мље на, до шло је до ли бе ра ли за ци је; 70-их го ди на у вре-
ме ја ча ња ди си дент ског фрон та и сте пе на от по ра (де мон стра ци је 1968, ма спок 
1971–1972, бе о град ски круг осам де се тих...) по ја ча ва ла се и по ли тич ка ре пре-
си ја. На сте пен ре пре си је дво смер но је ути цао пад Ран ко ви ћа – нај пре је услед 
кам па ње про тив ње га и зло у по тре ба слу жбе ре жим ли бе ра ли зо ван да би по сле 
де мон стра ци ја 1968, а на ро чи то 1972, по при мио нај ри гид ни ју фор му по сле 1951. 
го ди не. Сли чан је био и ути цај смр ти Јо си па Бро за – пр во је иза зва ла за о штра-
ва ње, да би по сле са мо пет го ди на не до ста так ње го вог ауто ри те та уз гло бал ну 
кри зу ко му ни зма и ја ча ње гра ђан ског от по ра усло ви ли ве ли ку ли бе ра ли за ци ју 
по сле 1985. го ди не. 

 Спољ но по ли тич ки – Спољ ни фак тор и при ти сци по чев од оних по сле 
окон ча ња ра та, пре ко от по чи ња ња хлад ног ра та са За па дом 1947. па до рат них 
прет њи Ис точ ног бло ка то ком 1948–1953, дру гог су ко ба са Мо сквом 1958, ин-
тер вен ци је СССР-а у Че хо сло вач кој 1968, ав га ни стан ске кри зе 70-их го ди на 
знат но су по ди за ли тем пе ра ту ру у зе мљи и при ти сак на по ли тич ке про тив ни ке 
и гра ђан ство. С дру ге стра не го ди не из ми ре ња са гло бал ним ве ле си ла ма 1951, 
1955, 1960, 1963. итд. до но си ле су мир и ста бил ност и ма њу осе тљи вост ре жи ма 
на уну тра шње не при ја те ље. Го ди не у ко ји ма је Ју го сла ви ја би ла у до брим од но-
си ма са оба бло ка по го до ва ле су ли бе ра ли за ци ји ре жи ма (пе де се те и ше зде се те, 
као и ка сне се дам де се те). Сва ко за о штра ва ње са За па дом или су коб са Мо сквом 
под сти ца ли су по ли тич ку ре пре си ју у зе мљи (1948, 1958, итд.). Пре ло ман ути-
цај на ин тен зи тет по ли тич ке ре пре си је има ли су де ста љи ни за ци ја по сле 1950. 
и окре та ње За па ду, као и сма њен от пор ре жи му у зе мљи. Су коб са Ста љи ном 
1948. го ди не ути цао је дво смер но – на кра так рок до шло је до нај ве ћег та ла са 
ре пре си је по сле 1945. услед же ље да се до ка же пра во вер ност Ста љи но вој дог-
ми (кроз кам па њу при сил ног от ку па, ко лек ти ви за ци је и про гон ибе о ва ца), да би 
по том ин тен зи тет по ли тич ке ре пре си је дра стич но опао (на ро чи то по сле Ста љи-
но ве смр ти). От кло ном од ста љи ни зма и отва ра њем пре ма За па ду, уз по ве ћа ње 
дру штве ног стан дар да, си стем се ли бе ра ли зо вао – али ни кад до кра ја. 

Со ци јал но-еко ном ско и по ли тич ко на сле ђе – Од су ство де мо крат ске 
тра ди ци је, за ка сне ла мо дер ни за ци ја и еман ци па ци ја дру штва и еко ном ска за о-
ста лост, ма сов на не пи сме ност са мо су не ки об ли ци со ци јал не за о ста ло сти. Па-
три јар хал на по ро ди ца, по ро дич не за дру ге и екс тен зив ни при вред ни од но си ни су 
би ли плод но тло за раз вој де мо кра ти је.105 

105  Виш е о соц и јално-политичким пр едуслови ма  демокр ат и зац ије у  С . Хантигтон, Трећи 
 та лас, Б ео град  2005.
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Об ра чун са по ли тич ким про тив ни ци ма и њи хо ва пер цеп ци ја као не при-
ја те ља ко га тре ба уни шти ти по сто ја ли су и пре по ја ве ко му ни зма. Ве ћи на во-
де ћих ко му ни ста про шла је кроз за тво ре и тор ту ру у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. 
Иле гал ни и за ве ре нич ки рад, као и спрем ност на жр тву, фор ми ра ли су ва ха бит-
ски пси хо ло шки про фил ре во лу ци о на ра за до је них мр жњом пре ма све му што је 
сим бо ли зо ва ло „вер сај ску тво ре ви ну“. Ге не ра ци је ко му ни ста су вас пи та ва не на 
бес по штед ној бор би про тив ве ли ко срп ског хе ге мо ни зма услед че га је ре пре си ја 
пре ма „срп ској бур жо а зи ји“, као ње го вој со ци јал ној ба зи, би ла нај ин тен зив ни ја. 
Ве за из ме ђу еко ном ских кри за и кри за де мо кра ти је дав но је при ме ће на у те о ри ји, 
као и чи ње ни ца да еко ном ски раст не мо ра ну жно во ди ти у де мо кра ти за ци ју. У 
го ди на ма про спе ри те та и огром ног при вред ног ра ста у Ју го сла ви ји кра јем 50-их 
и по чет ком 60-их бе ле жи мо ма њи сте пен ре пре си је и от по ра ре жи му. У вре ме 
те шких усло ва по сле ра та и еко ном ске бло ка де 1948–1950, али и са при вред ним 
не да ћа ма 70-их и у пр вој по ло ви ни 80-их го ди на, ра стом не за по сле но сти и за ду-
же но сти, от пор ре жи му се по ве ћа вао а про пор ци о нал но ње му ра стао је сте пен 
ре пре си је ре жи ма. Про блем се мо же по сма тра ти и у ге не ра циј ском кон тек сту. 
Кра јем 60-их ста са ла је број на беј би бум ге не ра ци ја љу ди ро ђе них по сле ра та, ко-
ји ни су пам ти ли рат не не да ће и ко ји су у друк чи јем со ци јал ном кон тек сту тра жи-
ли свој по ли тич ки из раз. Ше зде се то сма ши су уне ли но ву енер ги ју у по ли тич ки 
жи вот, от пор ре жи му је по ве ћан, по ја ча ни су кри ти ка вла да ју ћег еста бли шмен та 
би ло са ле вих или де сних по зи ци ја али и сте пен ре пре си је у об ра чу ну пар ти је 
са но си о ци ма та квих иде ја.

Осим рат ног ис ку ства и тра у ма, иде о ло ги је и дру штве ног на сле ђа – као 
мо гу ће пра у зро ке по ли тич ке ре пре си је тре ба ду бље про у чи ти кул тур не и ан-
тро по ло шке фак то ре, ко ји су та ко ђе од бит ног зна ча ја. На при мер, две тре ћи не 
бри га да (је сен 1943) чи ни ли су љу ди са про сто ра Кра ји не, Ли ке, Кор ду на, Ба-
ни је, Хер це го ви не и Цр не Го ре, ко ји по Цви ји ће вој ан тро по ло шкој ти по ло ги ји 
при па да ју ди нар ском ви о лент ном ти пу. Осим хра бро сти, по но са и од луч но сти 
њих од ли ку ју не е ла стич ност, не скло ност ком про ми су и по што ва њу пра ви ла, 
као и осве то љу би вост уз по се за ње за на си љем или фи зич ким си лом у ре ша ва њу 
про бле ма.106 Је ди ни це из ових кра је ва (ко ји су нај ви ше стра да ли у ра ту) би ле су 
по зна те као нај ми ли тант ни је у об ра чу ну са оп ту же ни ма за ко ла бо ра ци ју и из дај-
нич ку де лат ност. При ме ћу је се и ве ћа ре ла тив на за сту пље ност при пад ни ак тих 
је ди ни ца ин сти ту ци ја ма ре пре сив ног си стем и ка сни је, 60-их и 70-их го ди на.107 
У об зир тре ба узе ти и јак ути цај па ган ске тра ди ци је (култ си ле и обо жа ва ње вла-
да ра, етич ки ре ла ти ви зам, са кри ва ње гро бо ва, не по што ва ње мр твих, жр тво ва ње 
по је дин ца ко лек ти ву...) и сла бе уко ре ње но сти хри шћан ства на по ве ћа ну ре пре-
сив ност бал кан ског чо ве ка, као и дру ге кул тур но-ан тро по ло шке фак то ре ко ји 
тек тон ски об ли ку ју ка рак тер на ро да.

106  Ј. Цвиј ић ,  Балканско по лу острво, Беогр ад  1931, 51 .
107 Де дијер  наво ди писмо  Тита П.  Дапчевић у  од 16.  октобр а  1944: „П ош аљ и ми х ит но 

прек о Бе ле Цркве за Врш ац једн у од најбољ их јаких  бр иг ада, евентуа лн о Краји шку. П от-
ребно ми   је  да  очист им Вр шац од   швапских становника.“ –  В.  Дедије р , Нови  пр илози  
з а биогр аф ију друга Тита, Београд 1983,  14 5.
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*
Ју го сла ви ја мо же би ти вр ло за ни мљи ва ис тра жи ва чи ма са аспек та про у-

ча ва ња ме ђу за ви сно сти фак то ра спољ не и уну тра шње по ли ти ке и њи хо вог ути-
ца ја на сте пен сло бо да у дру штву. Као зе мља са сло же ним и крај ње ди на мич ним 
и про тив реч ним дру штве ним раз во јем, би ла је осо бе на и у при ме ни др жав не 
ре пре си је. У по чет ку, при ме ном ре во лу ци о нар ног те ро ра, ди вљим чи шће њи ма, 
кон фи ска ци јом, ма сов ним по ли тич ким про це си ма и дру гим ре пре сив ним ме ра-
ма сна жно је ис ко ра чи ла на пут ста љи ни стич ких ре фор ми ис пред ве ћи не зе ма ља 
ре ал со циј ли зма. Спе ци фич ност да љег раз во ја огле да ла се у то ме што је још ве ћа 
ре пре сив ност усле ди ла у пр вом тре нут ку и као по сле ди ца те жње да се до ка же 
пра во вер ност и опо врг ну Ста љи но ве оп ту жбе, а по том и као ан ти ста љи ни стич-
ки ста љи ни зам. У да љој ево лу ци ји због еко ном ско-по ли тич ких аран жма на са 
За па дом до шло је до пре о бра жа ја у си стем кон тро ли са не или до зи ра не сло бо де, 
са стал ним сме њи ва њем пе ри о да кон тро ли са не ли бе ра ли за ци је и чвр сте ру ке. 
Од нос пре ма СССР-у и спољ но по ли тич ки сал то мор та ле усло ви ли су вид не 
про ме не у уну тра шњој по ли ти ци, а по себ но у ин тен зи те ту по ли тич ке ре пре си-
је. На ро чи то је кул ту ра, иако и она под над зо ром (пре све га на у ке о дру штву и 
исто ри о гра фи ја), од ма кла у ве стер ни за ци ји (филм, му зи ка...), за раз ли ку од сфе-
ре по ли тич ких и гра ђан ских пра ва и сло бо да. По је ди ни ис тра жи ва чи на ла зе об-
ја шње ње ви шка кул тур них сло бо да у на мер но оста вље ном „из дув ном вен ти лу“ 
и сво је вр сном „из ло гу сло бо де“ за за пад но јав но мње ње.108 У сфе ри по ли ти ке 
мо но пол КПЈ био је пот пун и сва ко не за ви сно и сло бод но по ли тич ко де ло ва ње, 
кри ти ка и гра ђан ски ак ти ви зам власт је до жи вља ва ла као по ку шај ру ше ња тог 
мо но по ла и ква ли фи ко ва ла као на пад на др жа ву и дру штве но уре ђе ње. Осим 
че стих кам па ња ли бе ра ли за ци је и ам не сти ја, дру га спе ци фич ност Ју го сла ви је 
би ла је на ци о нал на хе те ро ге ност и сло же ни од но си ме ђу ре пу бли ка ма, ко ји су 
се огле да ли и на по љу по ли тич ке ре пре си је кроз раз не си ме три је про го на (на ци-
о нал не, вер ске, ре пу блич ке...). При гу ше не на ци о нал не тен зи је ре флек то ва ле су 
се и на струк ту ру по ли тич ког кри ми на ла, па су нај ма сов ни ја кри вич на де ла 70-
их и 80-их го ди на би ла рас пи ри ва ње на ци о нал не и вер ске мр жње и то упра во 
на те ре ну Хр ват ске, Бо сне и на Ко со ву, чи ме као да је сон ди ран те рен за бу ду ће 
кр ва ве ме ђу на ци о нал не об ра чу не 90-их го ди на про шлог ве ка. 

Ти тов ре жим по сле 1950-их по сте пе ну сло бо да ипак је био бли жи Му-
со ли ни је вом фа ши зму у Ита ли ји не го ста љи ни стич кој прак си у СССР-у. Сли ка 
ју го сло вен ског и срп ског дру штва у мно го ме је мрач ни ја ако се по сма тра са мо 
кроз при зму по ли тич ке ре пре си је („Ахи ло ве пе те“ Ти то вог ре жи ма), не го кроз 
рас ту ћи еко ном ски стан дард или ди на мич не про це се у кул ту ри. По сма тра ју ћи 
на ве де не ста ти сти ке ко је ак цен ту ју сфе ру кр ше ња људ ских пра ва и по ли тич ку 
ре пре си ју чи та лац би мо гао сте ћи мно го ло ши ју сли ку о со ци ја ли стич кој Ју го-
сла ви ји не го што је она у ства ри би ла. Са мо за о кру жен и урав но те жен мо за ик 
еко ном ских кул тур них и по ли тич ких про це са да ће ре ал ни ју сли ку, ко ли ко она 
у ства ри мо же би ти оте та од пре ду бе ђе ња и стај не тач ке сва ког ис тра жи ва ча и 
сва ког по ку ша ја исто ри о граф ске пре ра де про шло сти. Овој рад је са мо скро ман 
по ку шај да се, од мно гих не до ста ју ћих, сло жи још јед на коц ки ца овог мо за и ка. 

108  П.  Ма рковић,  Бео гр ад изме ђу  истока и з апада,  1 93– 19 4.



314 Срђан Цветковић Историја 20. века, 2/2008

Sr djan Cvet ko vić

PO LI TI CAL RE PRES SION IN YUGO SLA VIA AND SER BIA 1944–1985
A qu an ti fi  ca ti on at tempt of sta te re pres sion in Ser bia 1944–1985

Sum mary

Re se ar ching sta te re pres sion in the post war era was lar gely ma de dif fi  cult due to 
the inac ces si bi lity of cer tain im por tant so ur ces (pri ma rily ju di cial and po li ce ones) or su-
bjec ti vity of so me exi sting ones, as well as de cen tra li za tion from the ob ject as far as the 
re se ar chers are con cer ned as a re sult of the fact that this is still ’ali ve past’. Con se qu ently, 
the re se ar ches of this is sue sho uld ac cept only in part. Still, by ob ser ving and analyzing 
the li ne of cer tain pa ra me ters, such as the num ber of de ath sen ten ces, the num ber of the 
con victs, espe ci ally for the acts aga inst the sta te, but al so for ot her de licts, so me in con-
te sta ble ten den ci es can be no ti ced. This po ints to the fact that the pe riod bet we en 1944 
and 1951 cha rac te ri zes emp ha tic re pres si ve ness, thus it is in com pa ra ble with any ot her 
era in the ne wer hi story of Ser bia. This is the ti me when, in the tra di tion of the US SR, 
the re vo lu ti o nary aut ho ri ti es esta blis hed the mo del of sta te so ci a lism by re pres sion as an 
in stru ment not only for win ning and pre ser ving po wer, but al so for a sud den and com pre-
hen si ve so cial tran sfor ma tion. 

Re se ar ching one mic ro struc tu re such was Za be la and Srem ska Mi tro vi ca pe ni ten-
ti ary, be si de the num ber of con victs, one can al so mo ni tor the chan ge of the ir struc tu re. 
The num ber of po li ti cal pri so ners in the se pri sons, as well as the num ber of the ir de ath 
sen ten ces, was the lar gest just af ter the li be ra tion, and espe ci ally at the ti mes of tri als by 
mi li tary co urts, un til autumn of 1945. The se cond wa ve of cul mi na tion of sta te vi o len ce 
oc cur red in 1949–1950, at the ti me of esca la tion of con fl icts with the Co min form, as well 
as the cam pa ign of the for ced col lec ti vi za tion and com mu ta tion in the co un try. In both 
of the se ca ses, the num ber of tho se sen ten ced to de ath lar gely sur pas ses the num ber from 
the pe riod bet we en the wars, as well as the who le se cond half of 20th cen tury. In Za be la, 
in the pe riod bet we en 1944 and 1951, 40,000 of con victs we re ad mit ted, ap pro xi ma tely 
the sa me as in the fol lo wing fi fty years, and si mi lar ten dency was in Srem ska Mi tro vi ca 
pe ni ten ti ary. Ac cor ding to the of fi  cial sta ti stics, the num ber of tho se con vic ted to de ath 
sen ten ce in only one year was the sa me as the num ber of tho se con vic ted to de ath sen ten-
ces by the end of the cen tury. At the be gin ning, the gre a test num ber of con victs was from 
royal gu e ril la for ces, its sympat hi zers and ke e pers, but by adop ting the fi  ve–year plan, the 
ba sic mass con si sted of eco no mic sa bo te urs, pri ma rily pe a sants who we re aga inst com mu-
ta tion and col lec ti vi za tion. Af ter 1948, a gre at num ber of tho se be lon ging to the Co min-
form we re ad ded to them. 
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ДРА ГАН БО ГЕ ТИЋ, на уч ни са вет ник
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ЈУГОСЛАВИЈА У ХЛАДНОМ РАТУ *

АПСТРАКТ: Мон те ски је је јед ном на пи сао да је срећ на она зе мља ко ја 
не ма исто ри ју. Ве ли ки део гра ђа на со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је ни кад ни је 
сма трао да пре бо га та спољ но по ли тич ка исто ри ја Ју го сла ви је мо же са ма 
по се би би ти из вор не ка кве не сре ће или тра гич ног епи ло га. Па ипак, игром 
слу ча ја или иро ни јом суд би не, Ју го сла ви ја се, у мо мен ту ка да се све у њој 
ру ши ло, на ла зи ла на вр хун цу свог ме ђу на род ног пре сти жа. Упра во у то 
вре ме, као до ма ћин Са ми та не свр ста них зе ма ља, би ла је на че лу по кре та 
од пре ко сто ти ну зе ма ља. Ју го сло вен ски зва нич ни ци ко ји су упра во на Кон-
фе рен ци ји ше фо ва не свр ста них др жа ва у Бе о гра ду, сеп тем бра 1989, би ли 
глав ни ини ци ја то ри усва ја ња Ре зо лу ци је о људ ским и гра ђан ским пра ви ма, 
ни су ис по љи ли ни еле мен тар ну спо соб ност да спа су гра ђа не Ју го сла ви је од 
ка та стро фал них ра за ра ња, ко ја ће убр зо усле ди ти. 

Су коб Ју го сла ви је са Ин фор мби ро ом 1948. и об ли ко ва ње 
но ве стра те ги је ју го сло вен ске спољ не по ли ти ке 

Да ли то на зва ти на си љем исто ри је или ње ном не у мо љи во шћу, ка ко год 
би ло, не мо же се не ги ра ти чи ње ни ца да су ру ше њем Бер лин ског зи да сру ше ни и 
те ме љи на ко ји ма је по чи ва ла со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја. Са свет ске по зор ни це 
је 1991. не ста ла др жа ва чи ја је све у куп на по сле рат на по ли ти ка де ло ва ла као не у-
о би ча јен спој сва ко ја ких ап сур да и сво је вр сних по ли тич ких ана хро ни за ма. Ни је 
при па да ла ни Ис то ку ни За па ду, а са ра ђи ва ла је и са Ис то ком и са За па дом или, 
пре ци зни је ре че но, иде о ло ги ја јој ни је да ла да се при кљу чи За па ду, а ми ли јар де 
до ла ра и пред но сти за пад ног про спе ри те та ни су јој да ле да се при кљу чи Ис то-
ку. Из лаз из та квог ко ло пле та на шла је у не че му што ни је ни Ис ток ни За пад – у 
не свр ста но сти. То ме је прет хо ди ло бур но раз до бље спољ но по ли тич ких лу та ња 
и тра га ња за оп ти мал ном стра те ги јом ко ја би јој у да том мо мен ту обез бе ди ла 
мак си ма лан сте пен са мо стал но сти и на ци о нал не не за ви сно сти.

* Рад је део про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (Не)успе шна ин те гра ци ја – (не)до-
вр ше на мо дер ни за ци ја: Ме ђу на род ни по ло жај и уну тра шњи раз вој Ср би је и Ју го сла ви-
је 1921–1991 (бр. 147039) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је.
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То ком пр вих по сле рат них го ди на Ју го сла ви ја је би ла део мо но лит не 
фа ми ли је со ци ја ли стич ких др жа ва у пот пу но сти под ре ђе них по ли ти ци и ди рек-
ти ва ма свог ста ри јег, све моћ ног бра та – Со вјет ског Са ве за. Ме ђу тим, Ти то ва на-
сто ја ња да за се бе обез бе ди ми ни мум са мо и ни ци ја ти ве у том ла ге ру до ве ла су 
то ком 1948. го ди не до дра ма тич ног су ко ба Ју го сла ви је са Мо сквом. Све стан да 
би це на по ми ре ња са Со вјет ским Са ве зом би ла не са мо пот пу но гу бље ње еле-
мен тар них атри бу та не за ви сно сти Ју го сла ви је, не го и ње го ва лич на по ли тич ка, а 
нај ве ро ват ни је и фи зич ка ли кви да ци ја, Ти то је од био сва ку по ми сао по пу шта ња 
Ста љи ну. Та ко је до шло до да ље еска ла ци је су ко ба из ме ђу Ју го сла ви је и СССР-
а, ко ји се спле том ме ђу на род них окол но сти за вр шио (ка ко су то на За па ду че сто 
го во ри ли) по бе дом ма лог Да ви да над моћ ним Го ли ја том.

Та ко, на пре ла зу из ме ђу 1940-их и 1950-их го ди на Ју го сла ви ја ра ди кал-
но ме ња сво ју спољ но по ли тич ку ори јен та ци ју. Го то во пре ко но ћи, до ју че ра шњи 
при сни при ја те љи, узо ри и за штит ни ци на јед ном по ста ју мр ски не при ја те љи, а 
до та да шњи не при ја те љи по ста ју са ве зни ци и ва жни еко ном ски парт не ри. На гло 
при бли жа ва ње Ју го сла ви је За па ду пред ста вља ло је фе но мен ка кав ни је ви ђен у 
хлад но ра тов ски обо је ној ме ђу на род ној за јед ни ци. До та да ни је за бе ле жен слу-
чај да у Евро пи, по де ље ној без остат ка на бло ко ве, јед на др жа ва ко му ни стич ког 
опре де ље ња са ра ђу је ис кљу чи во са др жа ва ма пот пу но су прот не („за пад не“) иде-
о ло шко-по ли тич ке ори јен та ци је. Про тив реч ност уну тра шњег си сте ма и спољ но-
по ли тич ке стра те ги је оте жа ва ла је де ло ва ње Ју го сла ви је у ме ђу на род ним од но-
си ма и до во ди ла до стал них успо на и па до ва у ње ној са рад њи са За па дом. Ипак, 
свест о обо стра ном ин те ре су за уна пре ђењм уза јам не са рад ње омо гу ћа ва ла је 
пре вла да ва ње че стих спор них си ту а ци ја и не спо ра зу ма.

Ин те рес За па да да раз ви је са рад њу са Ју го сла ви јом про из и ла зио је из 
ње го ве вој но-по ли тич ке стра те ги је су зби ја ња со вјет ског ути ца ја у све ту. Фи нан-
сиј ском и вој ном по др шком Ју го сла ви ји за пад не си ле по сти за ле су бар два гло-
бал на ци ља у овом кон тек сту. На тај на чин осла би ле су моћ со ци ја ли стич ког 
ла ге ра, одва ја њем од ње га јед не др жа ве ко му ни стич ког опре де ље ња, ло ци ра не 
на из у зет но ва жном ге о стра те шком прав цу и про сто ру. С дру ге стра не, успе шан 
ис ход ју го сло вен ског оса мо ста љи ва ња од СССР-а не ми нов но је во дио сла бље њу 
уну тра шње ко хе зи је ко му ни стич ке гру па ци је др жа ва и пред ста вљао охра бру ју ћи 
при мер за сли чан на ступ и оста лих ње них чла ни ца. Ти ме би би ли ство ре ни усло-
ви за рас цеп до та да мо но лит ног ко му ни стич ког по кре та и то на тај на чин што 
би га под ри ва ле упра во сна ге ко је су чи ни ле ње го во глав но упо ри ште.

Ин те рес Ју го сла ви је за ус по ста вља ње те сних еко ном ских и вој них од но-
са са За па дом про из и ла зио је из не мо гућ но сти да се на дру га чи ји на чин од у пре 
при ти ску СССР-а и ис точ но е вроп ских зе ма ља и са чу ва на ци о нал ну не за ви сност. 
Пот пун пре кид еко ном ских од но са са овим зе мља ма и опа сна бло ка да ко ју су јој 
оне на мет ну ле пре ти ли су тре нут ним еко ном ским ко лап сом и то тал ним рас па дом 
при вред ног си сте ма Ју го сла ви је и ина че те шко по го ђе ног рат ним ра за ра њи ма. 
Зна чај на фи нан сиј ска, еко ном ска и вој на по моћ за пад них си ла омо гу ћи ла је Ју го-
сла ви ји да де ли мич но са ни ра ка та стро фал ну еко ном ску си ту а ци ју у ко јој се на-
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шла и обез бе ди нео п хо дан сте пен бор бе не го то во сти сво је ар ми је. Без оства ре ња 
ових два ју ци ље ва те шко је би ло фор си ра ти но ву стра те ги ју спољ не по ли ти ке. 

Иако се пр ви ви дљи ви ји по ма ци у са рад њи Ју го сла ви је са За па дом мо-
гу уочи ти већ по сле од лу ке ју го сло вен ског ру ко вод ства да ин тер на ци о на ли зу је 
су коб са Со вјет ским Са ве зом из но се ћи га пред Ор га ни за ци ју ује ди ње них на ци-
ја 1949, зна чај ни ји кон крет ни ре зул та ти ове са рад ње на вој ном, еко ном ском и 
по ли тич ком пла ну до шли су до из ра жа ја тек из ме ђу 1952. и 1955. го ди не. То је 
вре ме ка да је Ју го сла ви ја би ла ис кљу чи во упу ће на на за пад не си ле и од њих 
до би ја ла из у зет но ве ли ку по моћ, без ко је јој ни је био мо гућ оп ста нак. Раз вој 
од но са Ју го сла ви је са За па дом бит но су огра ни ча ва ла два фак то ра. Они су про-
из и ла зи ли из ла тент них иде о ло шких ани мо зи те та ко је је, без об зи ра на на по ре 
обе ју стра на, те шко би ло по ти сну ти у дру ги план. Пр ви је био ве зан за ста лан 
страх ју го сло вен ског ру ко вод ства од мо гућ но сти да на гла ше но по ве зи ва ње са 
бур жо а ским др жа ва ма не угро зи на ци о нал ну не за ви сност и основ не ком по нен те 
уну тра шњег ре жи ма. Иако За пад ни је отво ре но по ве зи вао сво ју фи нан сиј ску и 
вој ну по др шку Ју го сла ви ји са од ре ђе ним по ли тич ким кон це си ја ма, ин ди рект но 
је то у кон крет ним си ту а ци ја ма, ка да је тре ба ло ре а ли зо ва ти по је ди не про гра ме 
и спо ра зу ме у овом кон тек сту – ипак тра жио. На спољ но по ли тич ком пла ну од 
Ју го сла ви је се оче ки ва ло да се чвр шће по ве же са НА ТО пак том и укло пи у ње-
гов од брам бе ни си стем. На уну тра шњем пла ну вр шен је при ти сак да се из вр ши 
ли бе ра ли за ци ја у обла сти еко ном ских од но са, а да се исто вре ме но обез бе ди и 
ве ћи сте пен де мо кра ти је. Ју го сло вен ско ру ко вод ство је до из ве сне гра ни це би-
ло спрем но на ко о пе ра тив ност у од но су на ове зах те ве, ка ко би до шло до нео п-
ход не по мо ћи и обез бе ди ло по сти за ње ва жних аран жма на са за пад ним си ла ма. 
Ме ђу тим, пот пу на ре а ли за ци ја два ју на ве де них зах те ва За па да зна чи ла је за Ју го-
сла ви ју укљу чи ва ње у јед ну бур жо а ску вој ну гру па ци ју и на пу шта ње основ них 
на че ла со ци ја ли зма о устрој ству по ли тич ког си сте ма. Та ко не што ни у јед ном 
мо мен ту ни је би ло при хва тљи во за ју го сло вен ско ру ко вод ство, а са ма хи по те тич-
ка опа сност ова квог сле да до га ђа ја би ла је до вољ на да оно са ве ли ком ре зер вом 
гле да на сво ју ак ту ел ну ме ђу на род ну по зи ци ју. Сто га је у сва ком мо мен ту би ло 
при мо ра но да до бро ва га у ко јој ме ри од ре ђен об лик са рад ње са За па дом во ди 
ја ча њу на ци о нал не не за ви сно сти Ју го сла ви је и уну тра шњег по ли тич ког си сте-
ма, а у ко јој ме ри има су прот ну тен ден ци ју. Про блем је био у то ме што се та ко 
не што ни је увек мо гло до бро из ва га ти, ни ти са си гур но шћу ап сол ви ра ти. Оту да 
су и про из и ла зи ле из ра зи те не до след но сти у по ли ти ци ју го сло вен ског ру ко вод-
ства и про тив реч но сти у из ја ва ма ко је је да ва ло у ве зи са по је ди ним по ли тич ким 
пи та њи ма. Исто вре ме но, то је пред ста вља ло и глав но из во ри ште не спо ра зу ма 
две ју стра на, па и по вре ме них за сто ја у њи хо вој са рад њи.

С дру ге стра не, вид не су би ле и ре зер ве За па да пре ма са рад њи са Ју го-
сла ви јом. За пад не си ле су ис по ља ва ле ви сок сте пен не по ве ре ња пре ма на глој 
про ме ни ју го сло вен ске стра те ги је спољ не по ли ти ке, сум ња ју ћи у ње ну ду го-
роч ност и стра ху ју ћи од мо гућ но сти да се Ју го сла ви ја вра ти у ор би ту Со вјет-
ског Са ве за и зло у по тре би до би је ну по моћ. То не по ве ре ње у др жа ву, ко ја је по 
за пад ним ме ри ли ма би ла из ра зи то ауто крат ска и не по у зда на као еко ном ски и 
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по ли тич ки парт нер, ис по ља ва ло се у свим фа за ма са рад ње две ју стра на. Оно 
је по себ но би ло на гла ше но у вре ме ка да су по че ле да сти жу пр ве ин фор ма ци је 
о су ко бу со вјет ског и ју го сло вен ског ру ко вод ства. Та да је на За па ду пре о вла да-
ва ло уве ре ње да се ра ди о „при вре ме ном спо ру“, „сва ђи у по ро ди ци“ или, чак, 
„на ме ште ном спо ру“ ра ди об ма њи ва ња за пад не јав но сти. Сто га је за у зет став 
„че ка ња и буд ног пра ће ња“ до га ђа ја („watchful wa i ting“). Ме ђу тим, и ка сни је, 
ка да је по ста ло пот пу но ја сно да се ра ди о оштрој кон фрон та ци ји две ју ан та го-
ни зо ва них стра на ко ја мо же пре ра сти и у отво рен ору жа ни су коб, ве ли ки део јав-
но сти, али и по ли ти ча ра на За па ду, био је про тив пру жа ња фи нан сиј ске и вој не 
по мо ћи Ју го сла ви ји и чи нио је ве ли ке на по ре да се та ква по ли ти ка пре ки не. Они 
су по ла зи ли од ста ва да – без об зи ра на то да ли ће Ју го сла ви ја за др жа ти не за ви-
сну по зи ци ју пре ма СССР-у или не ће – по др шка јед ној ко му ни стич кој др жа ви 
зна чи ин ди рект но и по др шку ко му ни зму уоп ште и за то не ма ни гло бал но ни ти 
ду го роч но оправ да ње. За го вор ни ци ова квог гле ди шта по себ но су ди гли глас у 
вре ме ка да су по сле Ста љи но ве смр ти усле ди ли пр ви зна ци нор ма ли за ци је ју го-
сло вен ско-со вјет ских од но са.

У си ту а ци ји ка да је до бар део јав ног мње ња и по ли ти ча ра на За па ду ре а-
го вао на на ве де ни на чин, би ло је вр ло сме ло спро во ди ти курс „одр жа ва ња Ти та 
на по вр ши ни“ („ke ep Ti to afl o at“) ко ји је фор му ли сао аме рич ки Стејт де парт мент, 
а при хва ти ле вла де нај ве ћег бро ја за пад них др жа ва, као свој пр во ра зред ни ин те-
рес. У Сје ди ње ним Др жа ва ма, ко је су би ле нај ва жни ји кре а тор за пад не гло бал-
не по ли ти ке, ова кав курс ду го вре ме на ни је уоп ште одо брен од Кон гре са, док је 
Ми ни стар ство од бра не отво ре но ис по ља ва ло не га ти ван став пре ма би ло ка квом 
ви ду са рад ње са зе мља ма ко му ни стич ке ори јен та ци је. Сто га су аме рич ки пред сед-
ник и Стејт де парт мент ову по ли ти ку у по чет ку спро во ди ли у стро гој тај но сти, 
из бе га ва ју ћи пред у зи ма ње би ло ка квих ме ра ко је би за ди ра ле у ком пе тен ци је 
вр хов ног за ко но дав ног те ла. Мо ра ло је про ћи до ста вре ме на да се у по ли тич ким 
кру го ви ма про ме ни ова ква ат мос фе ра и за у зме ко о пе ра тив ни ји став пре ма Ју го-
сла ви ји. При то ме, по др шка Ју го сла ви ји стал но је би ла из ло же на кри тич ком пре-
и спи ти ва њу, а сва ки зна чај ни ји ме ђу на род ни на ступ ње ног ру ко вод ства буд но 
пра ћен и де таљ но ана ли зи ран.

На ве де на огра ни че ња, као и низ дру гих ан та го ни за ма, ли ша ва ли су од но се 
две ју стра на би ло ка кве по сто ја но сти, а још ма ње ста бил но сти и за ко но мер но сти. 
Сто га се о њи хо вој при ро ди не мо же до но си ти ни ка кав од ре ђен оп ште ва же ћи суд. 
На осно ву ана ли зе за пи сни ка о раз го во ри ма кључ них ак те ра до га ђа ја и до ступ-
не ар хив ске до ку мен та ци је мо гу се из да на у дан пра ти ти ак ту ел ни обр ти и сам 
ток бур них пре ви ра ња ве за них за ово исто риј ско раз до бље. Оно што је је ди но 
кон стант но би ло при сут но би ла је стал на сме на успо на и па до ва у овим од но си-
ма и обо стра на те жња да се по тен ци ра ју еле мен ти ко ји до при но се уна пре ђе њу 
са рад ње, а по ти ску ју у дру ги план они ко ји има ју су про тан ефе кат.

Од по чет ка ју го сло вен ско-со вјет ског су ко ба па до кра ја 1955, од но се Ју-
го сла ви је са За па дом де тер ми ни са ла су три ва жна фак то ра: 1) хи по те тич ка мо-
гућ но шћу вра ћа ња Ју го сла ви је у за јед ни цу со ци ја ли стич ких др жа ва, од но сно 
сте пен нор ма ли за ци је од но са са Со вјет ским Са ве зом; 2) не су гла си це око раз ре-
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ше ња тр шћан ског пи та ња; 3) ме ђу на род ни зна чај ства ра ња Бал кан ског са ве за и 
ком па ти бил ност ње го ве вој не стра те ги је са оп штом од брам бе ном стра те ги јом 
НА ТО пак та.

Док су пр ва два фак то ра из ра зи то не га тив но де ло ва ла на од но се Ју го-
сла ви је са за пад ним си ла ма, тре ћи је имао по зи ти ван ефе кат и пред ста вљао ва-
жан сти му ланс за ре а ли за ци ју ни за зна чај них еко ном ских и вој них аран жма на 
две ју стра на. С об зи ром на то да су све три де тер ми на те би ле стал но при сут не, 
кон стант но је до ла зи ло до раз ли чи тих ви до ва стаг на ци је са рад ње и раз ли чи тих 
об ли ка ак ци ја упра вље них ка по нов ном по бољ ша њу од но са. 

Из во ри шта не пре ста них сме на успо на и па до ва са рад ње две ју стра на, 
као и кон крет на са др жи на те са рад ње, нај бо ље се мо гу са гле да ти кроз че ти ри 
ме ђу соб но по ве за не, али ипак спе ци фич не и раз ли чи те фа зе. Оне се ујед но по-
кла па ју и са го ди шњим ин тер ва ли ма, с об зи ром на то да су про гра ми по мо ћи на 
За па ду, а и ју го сло вен ско за ко но дав ство у ве ли кој ме ри би ли под ре ђе ни фи скал-
ним го ди шњим ро ко ви ма (ре дов на по моћ аме рич ког Кон гре са одо бра ва ла се за 
сва ку фи скал ну го ди ну одво је но, три пар тит на по моћ од ре ђи ва на је на сли чан 
на чин, кре дит ни аран жма ни Ју го сла ви је са за пад ним си ла ма и тр го вин ски спо-
ра зу ми ве зи ва ни су за го ди шње ро ко ве, при вред ни и дру штве ни пла но ви Ју го-
сла ви је као и смер ни це ње не вла де у ве зи са ду го роч ном по ли ти ком од но си ле 
су се на го ди шње пе ри о де). По ред то га, игром окол но сти, сва ка од тих го ди на је 
на не ки на чин пред ста вља ла це ли ну за се бе, об је ди ња ва ју ћи де ло ве од ре ђе них 
по ли тич ких про це са и до га ђа ја ко ји су и ка лен дар ски би ли де тер ми ни са ни. У 
том сми слу мо же се пра ти ти про блем бал кан ске са рад ње: то ком 1952. вр ше не 
су при пре ме за ин сти ту ци о на ли за ци ју вој ног де ло ва ња Грч ке Тур ске и Ју го сла-
ви је, 1953. оно би ва ор га ни зо ва но пот пи си ва њем Ан кар ског уго во ра, а 1954. 
скло пљен је трој ни вој ни са вез, ко ји је 1955. по стао „мр тво сло во на па пи ру“. 
Слич но су се за о кру жи ва ле и по је ди не фа зе пре го во ра о Тр сту, ини ци ја ти ве за 
нор ма ли за ци ју ју го сло вен ско-со вјет ских од но са, од лу ке о про ду же њу три пар-
тит не по мо ћи, не су гла си це око ко ор ди на ци је вој не са рад ње са НА ТО пак том 
и фа зе раз ра де по је ди них кре дит них аран жма на. На рав но бур не до га ђа је из ју-
го сло вен ске по сле рат не исто ри је не мо гућ но је у це ли ни оме ђи ти би ло ка квим 
пе ри о ди за ци ја ма, јер су они има ли сво ју ло ги ку ко ја се те шко мо гла под ре ди ти 
би ло ка квом ка лу пу. Ипак, без об зи ра на сва огра ни че ња ко ја со бом но се пе ри-
о ди за ци је дру штве ног раз во ја, успе шни је ра све тља ва ње на ве де не ло ги ке мо же 
се по сти ћи упра во уоча ва њем по је ди них фа за зби ва ња об је ди ње них од ре ђе ним 
ни зом за јед нич ких ка рак те ри сти ка.

Пр ву фа зу пред ста вља пе ри од стрикт не ори јен та ци је Ју го сла ви је на За-
пад и од су ства би ло ка квих зна чај ни јих ди пло мат ских кон та ка та ју го сло вен ског 
ру ко вод ства са Со вјет ским Са ве зом. То је би ло вре ме ка да је Ју го сла ви ји пре ти ла 
опа сност ди рект не вој не ин тер вен ци је ис точ но е вроп ских зе ма ља и ка да је она 
пред у зи ма ла све рас по ло жи ве ме ре за па ри ра ње оштром при ти ску ових зе ма ља. 
Та да сти жу и пр ви зна чај ни ји кон тин ген ти вој не опре ме и ма те ри ја ла са За па да 
и им по зант на су ма фи нан сиј ске по мо ћи нео п ход не за еко ном ску ста би ли за ци ју 
зе мље. Од из у зет ног зна ча ја у том скло пу био је по че так ре а ли за ци је про гра ма 
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три пар тит не по мо ћи. Про цес по ве зи ва ња Ју го сла ви је са За па дом у вре ме су ко ба 
са Ин фор мби ро ом до сти гао је кул ми на ци ју упра во у овој фа зи, да кле у пе ри о ду 
кра јем 1951. и то ком 1952. го ди не. У то вре ме мо же се го во ри ти и о нај ве ћем сте-
пе ну ко о пе ра тив но сти на обе стра не. До ду ше ни у овом ин тер ва лу та тен ден ци ја 
ни је те кла пра во ли ниј ски, без круп ни јих не спо ра зу ма. Спор не си ту а ци је су се 
стал но ја вља ле, на ме ћу ћи по тре бу усту па ка са обе стра не. 

Дру га фа за је ве за на за пе ри од по сле смр ти Јо си фа Ви са ри о но ви ча Ста-
љи на, ка да ина че ни је до шло до бит ног по бољ ша ња ју го сло вен ско-со вјет ских 
од но са (ни ти до би ло ко јег об ли ка са рад ње), али су се ја ви ле пр ве ини ци ја ти ве 
за по сте пе ну нор ма ли за ци ју од но са ко је ће у из ве сној ме ри, ипак, до ве сти у пи-
та ње са рад њу са за пад ним си ла ма. У том вре мен ском ин тер ва лу Ју го сла ви ји ви-
ше ни је пре ти ла опа сност од вој не ин тер вен ци је СССР-а и ис точ но е вроп ских 
зе ма ља, иако број гра нич них ин ци де на та ни је бит но сма њен.

Тре ћи пе ри од је вре ме ка да су та ко ре ћи сви кон так ти Ју го сла ви је са за-
пад ним си ла ма и ње на укуп на ме ђу на род на по зи ци ја би ли у функ ци ји пре го во-
ра у Лон до ну на ко ји ма се ре ша ва ло и на кра ју би ло ре ше но тр шћан ско пи та ње. 
Иако се исте го ди не од и гра вао још је дан из у зет но ва жан до га ђај – скла па ње Бал-
кан ског са ве за – и он и зби ва ња ве за на за еко ном ску и вој ну по моћ За па да би ли 
су у сен ци и за ви сно сти од ис хо да ре ша ва ња на ве де ног спор ног пи та ња.

Че твр ти пе ри од об у хва та вре ме вр ло раз ви је не са рад ње Ју го сла ви је са За-
па дом ко ја се обо га ћу је ши ро ким по љем тр го вин ских од но са са нај ра зви је ни јим 
за пад ним др жа ва ма, али и вре ме ка да се ис по ља ва ју пр ви еле мен ти ју го сло вен ске 
по ли ти ке екви ди стан це пре ма бло ко ви ма. Да кле, у том ин тер ва лу, кра јем 1954. и 
то ком 1955. го ди не, Ју го сла ви ја је еко ном ски и вој но и да ље би ла стрикт но ве за-
на за за пад не си ле, ко је су оста ле њен глав ни еко ном ски парт нер и од ко јих је и 
да ље до би ја ла знат ну фи нан сиј ску и вој ну по моћ. Ме ђу тим, ово вре ме је исто вре-
ме но обе ле же но и по сте пе ним са зре ва њем док три не „ми ро љу би ве ко ег зи стен ци-
је“ из ко је ће ка сни је про и за ћи но во ју го сло вен ско опре де ље ње у ме ђу на род ним 
од но си ма – по ли ти ка не свр ста но сти. То је би ло вре ме нор ма ли за ци је од но са са 
СССР-ом и пр вих су сре та нај ви ших функ ци о не ра две ју др жа ва. Ова кав обрт је 
усле дио по сле Ста љи но ве смр ти, ка да је до шло до од ре ђе ног сте пе на де мо кра-
ти за ци је со вјет ског дру штва и ко о пе ра тив ни јег на сту па пре ма За па ду. 

Про цес нор ма ли за ци је од но са Ју го сла ви је и СССР-а до сти гао је кул ми на-
ци ју по се том со вјет ске де ле га ци је на че лу са Ни ки том Хру шчо вом Ју го сла ви ји и 
пот пи си ва њем Бе о град ске де кла ра ци је 2. ју на 1955. По сле се дам го ди на оштрог 
су ко ба, ко нач но су по но во ус по ста вље ни при сни ме ђу др жав ни од но си и по стиг-
ну ти зна чај ни спо ра зу ми о са рад њи у обла сти еко но ми је, кул ту ре и здрав ства.

Ме ђу тим, бу ду ћи да се ра ди ло о јед но пар тиј ским ко му ни стич ким др жа-
ва ма, за пу ну об но ву од но са и ус по ста вља ње све стра не са рад ње на ду жи рок 
би ла је нео п ход на и пу на об но ва ме ђу пар тиј ских од но са и ве за. У том кон тек сту 
по но во је ак ту е ли зо ва но пи та ње на че ла на ко ји ма би тре ба ло да се за сни ва ју од-
но си ме ђу ко му ни стич ким пар ти ја ма, од но сно др жа ва ма. Ин си сти ра ју ћи на ус по-
ста вља њу при сне са рад ње СКЈ и КПСС, со вјет ска стра на је ин ди рект но да ла на 
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зна ње да ће од ис хо да ре ша ва ња овог пи та ња за ви си ти у це ли ни бу ду ћи од но си 
Ју го сла ви је и СССР-а и ка рак тер да ље би ла те рал не са рад ње.

Ју го сло вен ско ру ко вод ство, по у че но не га тив ним ис ку стви ма из ско ра-
шње про шло сти, а све сно опа сно сти ус по ста вља ња бли жих пар тиј ских од но са 
са СССР-ом, раз го во ри ма на ову осе тљи ву те му при сту пи ло је уз ви сок сте пен 
опре за и огра да. На гла ша ва ло је по тре бу очу ва ња пра ва сва ке ко му ни стич ке пар-
ти је на соп стве ни пут у со ци ја ли зам у скла ду са спе ци фич ним окол но сти ма у ко-
ји ма се он из гра ђу је. У том сми слу су прот ста вља ло се прак си на ме та ња ста во ва 
јед не пар ти је дру гој или ме ша ња у ње не уну тра шње ства ри.

Со вјет ски ста во ви о пи та њу од но са у ко му ни стич ком по кре ту ни су се, 
упр кос про це су де ста љи ни за ци је и про кла мо ва не де мо кра ти за ци је дру штва, бит но 
про ме ни ли у од но су на ра ни ји пе ри од. Иако је Ко мин форм рас пу штен, со вјет ски 
по ли ти ча ри се ни су од ре кли им пе ра ти ва па ри ра ња ка пи та ли стич ким зе мља ма 
кроз по сто ја ње ме ђу на род ног фо ру ма ко му ни стич ких зе ма ља ко ји би имао свој 
ру ко во де ћи цен тар. Сто га су ин си сти ра ли на фор ми ра њу но ве ко му ни стич ке асо-
ци ја ци је, ко ју би би ло спрем но да при хва ти и ју го сло вен ско ру ко вод ство.

С об зи ром на су прот на гле ди шта и уза јам но ин ком па ти бил не ста во ве о 
осно ва ма на ко ји ма би тре ба ло да по чи ва ју бу ду ћи ме ђу пар тиј ски од но си, нео п-
ход но је би ло из на ћи оп ште при хва тљив ком про мис и у пр ви план ста ви ти пи та ња 
ли ше на иде о ло шке са др жи не. Иако су обе стра не по ку ша ле да де лу ју у том прав-
цу, убр зо се по ка за ло да ме ђу пар тиј ске су прот но сти пред ста вља ју не пре мо стив 
јаз ус по ста вља њу ме ђу др жав не са рад ње и да ак ту ел но со вјет ско ру ко вод ство 
ни је спрем но да то ле ри ше ју го сло вен ско од би ја ње да се вра ти у со ци ја ли стич ки 
ла гер. Сто га, по сле не у спе шних ју го сло вен ско-со вјет ских пре го во ра то ком 1956. 
го ди не о плат фор ми бу ду ћих ме ђу пар тиј ских од но са и со вјет ске вој не ин тер вен-
ци је у Ма ђар ској, до шло је до по нов ног за хла ђе ња и по гор ша ња од но са.

Ју го сла ви ја и зби ва ња у Ма ђар ској 1956. го ди не

Рас пад др жав ног си сте ма, ра су ло струк ту ре Ма ђар ске рад нич ке пар ти је, 
ве ћин ско из ја шња ва ње ма ђар ских гра ђа на за ви ше пар тиј ски си стем а про тив со-
вјет ске до ми на ци је, ука зи ва ли су да се ра ни је ста ње не мо же за др жа ти ни ка квим 
сит ним уступ ци ма, ни ти так ти зи ра њем. По ста ло је очи глед но да се со ци ја ли стич-
ком си сте му бољ ше вич ког ти па про ти ви ве ћи на ма ђар ског ста нов ни штва и да 
се тај си стем у Ма ђар ској не мо же одр жа ти без упо тре бе го ле си ле. По ла зе ћи од 
та кве про це не, со вјет ско ру ко вод ство се од лу чи ло на вој ну ин тер вен ци ју.1

У вре ме екс пло зи је бун та у Бу дим пе шти, 24. ок то бра 1956, у са рад њи са 
сна га ма ак ту ел ног ма ђар ског ре жи ма, до шло је до пр вог со вјет ског по ку ша ја да 
пу тем си ле угу ши ре во лу ци ју у Ма ђар ској. Ова со вјет ска ак ци ја, тзв. пр ва ин тер-
вен ци ја, огра ни че них раз ме ра, уз зна чај ну до зу ко ле бљи во сти и флек си бил но сти 
и ори јен та ци ју на при ме ну ре ла тив но ма ње оштрих ме ра због стра ха од ре ак ци је 
со ци ја ли стич ког ла ге ра и ме ђу на род не јав но сти – за вр ши ла се пот пу ним кра хом. 

1 Csaba  Bekes, T he 1956  Hunga ri an Rev ol ution and  Wo rld Politics,  Cold W ar History   Project , 
 Workin g P aper Ser ie s, Budap est, S eptembe r 1996.
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Она је са мо под ста кла еруп ци ју на род ног не за до вољ ства у Ма ђар ској и ши ре ње 
ору жа ног су ко ба и кр во про ли ћа на ули ца ма Бу дим пе ште.

Нео че ки ва но бур на ре ак ци ја у Ма ђар ској на вој ну ин тер вен ци ју и оштро 
ре а го ва ње ме ђу на род не јав но сти при мо ра ли су Мо скву на уступ ке. У том сми-
слу она се мо ра ла, ма кар при вре ме но, са гла си ти са по ли тич ким про ме на ма у 
Ма ђар ској. За пр вог се кре та ра МРП име но ван је Ја нош Ка дар,2 а за пред сед ни ка 
вла де Имре Нађ (Imre Nagy),3 со вјет ска се вој ска мо ра ла по ву ћи из Бу дим пе ште 
29–30. ок то бра 1956.

Ју го сло вен ске вла сти су са ве ли ком па жњом пра ти ле зби ва ња у Ма ђар-
ској. Осу ди ле су со вјет ску вој ну ин тер вен ци ју у овој др жа ви, а исто вре ме но по-
др жа ле сме ну у ма ђар ском ру ко вод ству по сле кр ва вих до га ђа ја у Бу дим пе шти 
23. и 24. ок то бра. Ти то је 29. ок то бра у по ру ци ЦК СКЈ Пред сед ни штву МРП 
по здра вио до ла зак но вог др жав ног и пар тиј ског ру ко вод ства у Ма ђар ској чи ја 
се по ли ти ка „и истин ске со ци ја ли стич ке де мо крат ске те жње ма ђар ских рад них 
љу ди сли ле у јед но.“ По себ но је по зи тив но оце нио по је ди не бит не еле мен те по-
ли тич ке плат фор ме но вог ма ђар ског ру ко вод ства као што су: „де мо кра ти за ци ја 
јав ног жи во та“, за во ђе ње рад нич ког са мо у пра вља ња и де мо крат ског са мо у пра-
вља ња, „уре ђе ње од но са из ме ђу со ци ја ли стич ких зе ма ља на ба зи рав но прав но-
сти и по што ва ња су ве ре ни те та“, по кре та ње ини ци ја ти ве за пре го во ре о по вла че-
њу со вјет ских тру па.“4

Ре ла тив но по зи ти ван ју го сло вен ски став пре ма ма ђар ској ре во лу ци ји 
био је ре зул тат спе ци фич них ин те ре са Ју го сла ви је као зе мље ко му ни стич ке 
ори јен та ци је, али ван со ци ја ли стич ког ла ге ра и исто вре ме но у знат ној ме ри су-
прот ста вље не и то ме ла ге ру и при ти ску ње го вог пред вод ни ка – СССР-а. У том 
сми слу Бе о град је ите ка ко био за до во љан сме ном Ер неа Ге реа, вер ним след бе-
ни ком Ма ћа ша Ра ко ши ја, ко га су Ти то и ње го ви са рад ни ци сма тра ли јед ном од 
нај о зло гла ше ни јих постста љи ни стич ких фи гу ра Ис точ не Евро пе и пер со ни фи-
ка ци јом не при ја тељ ства пре ма Ју го сла ви ји због ње не ван бло ков ске по зи ци је.5 
Ли бе ра ли за ци ја ре жи ма и ели ми на ци ја со вјет ске кон тро ле у Ма ђар ској на го ве-
шта ва ли су при ма мљи ву мо гућ ност да се по ред Ју го сла ви је по ја ви још јед на 
слич на ко му ни стич ка др жа ва из ван со вјет ског бло ка др жа ва. На тај на чин би се 
бит но из ме нио ге о по ли тич ки по ло жај Ју го сла ви је – она би сте кла „при род ног 

2 Ј анош  Кадар  ј е п ре узео  највиш у партијску  функцију  од  Е рнеа Г ер еа, к ој и  је на  совјетско 
и нсистирање  током  ј ул а 1956. сме нио озлог лашеног М аћаш а Рако шија. Ка да р  је, иначе, 
на захтев Ракошија био ухапше н  и осу ђе н н а затво рск у казну  у  п ериоду 195 1–1 954. 

3  И мр е На ђ је б ио члан најужег  руководства мађ ар ских ко мун иста и п редсе дник реф ор ми-
стичке в ла де  1 95 3– 1955.  Пошто је  Нађ пр ед водио п ар тиј ску ст ру ју  која  се  залага ла за 
либерализац иј у друш тв а,  лидер  пар тије, тврд ок орни стаљ иниста Ра ко ши,  сменио  га је 
са ф ун кције премијера и искљ учио и з парти је. 

4 Писмо је  об јављено  у Бор би, 30. октобр а  1956.
5 О  сво м ставу према  „екипи к ао ш то су  Р акоши и  Гере“ Ј ос ип  Бр оз  је го во рио 1 1. новембра  

1 956. у Пул и  на састанк у Актива СК Истре,  об ја шњавају ћи  разлог е кој и с у га навели да  у 
 посету  С СС Р  јуна 195 6. не  иде о чекиваном  марш ут ом  преко Мађарске  ве ћ,  на с веопште 
изненађење,  знатн о д аљим пу тем – преко Румуније. „Баш  због  Ра кошија нисам хтио  да  
и дем пр еко Мађ арске. Рекао с ам да  не  бих ишао  преко Мађарске чак и да је пут овање 
т ри пут кра ће.“ (Ј .  Б.  Тито, Говори  и чланци, књ. XI, 225).



323 Драган Богетић Историја 20. века, 2/2008

са ве зни ка“ и оја ча ла сво ју ме ђу на род ну по зи ци ју. На рав но, ли бе ра ли за ци ја у 
Ма ђар ској се мо ра ла кре та ти у до зво ље ним гра ни ца ма и ни је сме ла до се ћи раз-
мер ко ји би угро зио ко му ни стич ки си стем, чи ме би би ла на не та ве ли ка ште та 
пре сти жу ју го сло вен ског мо де ла со ци ја ли зма.

Ме ђу тим, си ту а ци ја у Ма ђар ској је све ви ше по при ма ла да ле ко бур ни-
ји и ком пли ко ва ни ји ток. По ли тич ке про ме не и обра зо ва ње но вог ру ко вод ства 
ни су до при не ли сми ри ва њу си ту а ци је. Бор ба се са ули ца Бу дим пе ште про ши ри-
ла на це лу зе мљу, а по ли тич ки зах те ви су у знат ној ме ри би ли ра ди ка ли зо ва ни, 
по при ми ви ши из ра зи то ан ти ко му ни стич ки и ан ти со вјет ски ка рак тер. У та квој 
си ту а ци ји, Нађ и ру ко вод ство МРП су 30. ок то бра 1956. до не ли суд бо но сну од лу-
ку о уки да њу јед но пар тиј ског си сте ма и укљу чи ва њу у ак ту ел ну вла ду пред став-
ни ка нај зна чај ни јих ма ђар ских стра на ка, а со вјет ској ко ман ди је упу ћен зах тев 
да сме ста по ву че тру пе из Ма ђар ске. То је био тре ну так кул ми на ци је ма ђар ске 
ре во лу ци је, али и по че так ње ног кра ја.6

Ја сан на го ве штај де фи ни тив ног ру ше ња со ци ја ли зма у Ма ђар ској и пот-
пу ног ели ми ни са ња со вјет ске до ми на ци је пред ста вљао је пре ло ман мо ме нат – и 
за за у зи ма ње од луч ни јег, бру тал ног и бес ком про ми сног кур са СССР-а пре ма 
до га ђа ји ма у овој зе мљи, али и за ра ди кал ну про ме ну ју го сло вен ског ста ва пре-
ма но вом ма ђар ском ру ко вод ству, ма ђар ској ре во лу ци ји, а у пр вом ре ду, пре ма 
Имри На ђу.

За ју го сло вен ско ру ко вод ство у це ли ни је би ло не при хва тљи во уво ђе ње 
ви ше пар тиј ског си сте ма и ру ше ње мо но по ла ко му ни стич ке пар ти је у дру штву. 
Ре ста у ра ци ја бур жо а ског си сте ма у овој су сед ној др жа ви не ми нов но би под ста кла 
слич не зах те ве у Ју го сла ви ји. Нађ и ње го ви са рад ни ци већ су ра ни је упо зо ра ва ни 
из Ју го сла ви је на по ја ву „де сне опа сно сти“ и мо гућ ност да до га ђа ји „из мак ну 
кон тро ли.“ У том сми слу ис ти ца на је по тре ба да уме сто рас па да ју ће МРП ко му-
ни сти ство ре но ву пар ти ју и пре ки ну уступ ке „де сни ча ри ма“ ка ко би из бе гли 
гу би так вла сти. Да кле, ни ка ко се ни је сме ло до зво ли ти да „ра зни ре ак ци о нар ни 
еле мен ти ис ко ри сте са да шње до га ђа је за сво је ан ти со ци ја ли стич ке ци ље ве“.7

Ру ше ње те ме ља на ко ји ма је по чи ва ло ко му ни стич ко дру штво у Ма ђар-
ској пред ста вља ло је пре се дан пре ко ко га Ти то ни је мо гао да пре ђе. Од мо мен та 
ка да је у Ма ђар ској про кла мо ва но уво ђе ње ви ше пар тиј ског си сте ма, ју го сло вен-
ско ру ко вод ство се окре ну ло про ти ве Имре На ђа, про це њу ју ћи да је је ди но ре-
ше ње ма ђар ске кри зе ње го во укла ња ње са по ли тич ке сце не.8

До исто вет ног за кључ ка до шло се и у СССР-у. До ду ше, ово са зна ње о 
ду би ни ре во лу ци о нар ног про це са у Ма ђар ској и о ње го вим ши рим ме ђу на род-
ним им пли ка ци ја ма са зре ло је већ ра ни је и про у зро ко ва ло је пр ву со вјет ску 
вој ну ин тер вен ци ју 24. ок то бра 1956. Фор мал но про кла мо ва ње ре ста у ра ци је ка-
пи та ли стич ког си сте ма и на пу шта ња Вар шав ског уго во ра пред ста вља ли су већ 

6 A.  S. Stykalin, Soviet-Yug osl av Relations and t he Case  o f Imre  Na gy,  C old War  H istory , Vol. 
5,  No. 1, F eb ruary 200 5, 3–22;  Ђ ока Трипковић, Југославија и питање азила Имре Нађ а, 
Историја  20. ве ка ,  1,  Београд 1997,  6 1–73.

7 АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX-75/I-34. Писмо Ј. Б . Тит а Президијуму МРП ,  29. окт об ар  1956.
8 АЈ, ЦК С КЈ , 507/IX-75/I- 37 .
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„гре хе“ ко ји су сма тра ни ди рект ним иза зо вом СССР-у, на ко ји не по сто ји дру ги 
од го вор не го при ме на свих рас по ло жи вих сред ста ва за свр га ва ње ле ги тим них 
пред став ни ка но ве вла сти у Ма ђар ској, с ко јом се мо ра ићи до кра ја, без об зи ра 
на це ну и мо гу ће жр тве. Де мон стра ци јом мо ћи и сна ге тре ба ло је ко нач но пре-
ки ну ти не по во љан по ли тич ки тренд, спре чи ти оси па ње со ци ја ли стич ког ла ге ра 
и сла бље ње ко хе зи је у ње му, а исто вре ме но по ка за ти За па ду да но ви по ли тич ки 
курс и дру штве ни про це си про кла мо ва ни на XX кон гре су КПСС ни су од раз сла-
бо сти СССР-а, ни ти при ли ка за су зби ја ње ње го ве до ми на ци је у ис точ но е вроп-
ским зе мља ма.9

Хит но ре а гу ју ћи на уво ђе ње ви ше пар тиј ског си сте ма у Ма ђар ској, со-
вјет ско ру ко вод ство је већ 31. ок то бра на сед ни ци Пре зи ди ју ма ЦК КПСС до не-
ло (по дру ги пут) од лу ку о вој ној ин тер вен ци ји у овој др жа ви и ус по ста вља њу 
но ве вла де под ре ђе не Мо скви. Од лу че но је да се у ве зи са пла ни ра ном вој ном 
ак ци јом оба ве прет ход но раз го во ри ра ди обез бе ђи ва ња по др шке, не са мо са ли-
де ри ма др жа ва со ци ја ли стич ког ла ге ра, не го и са ју го сло вен ским ру ко вод ством. 
На тим раз го во ри ма је као глав ни ар гу мент за при ме ну си ле тре ба ло фор си ра ти 
став о по бе ди „кон тра ре во лу ци је“, ру ше њу со ци ја ли стич ког си сте ма и при кљу-
чи ва њу Ма ђар ске За па ду.

Со вјет ски став о нео п ход но сти од луч не вој не ин тер вен ци је у Ма ђар ској 
од луч но су и без ика квих огра да по др жа ли ки не ско, бу гар ско, ру мун ско, че хо-
сло вач ко и ал бан ско ру ко вод ство. Ме ђу тим, но во и за бра ни пр ви се кре тар ПУРП 
Вла ди слав Го мул ка и пољ ски пре ми јер Јо зеф Ци ран ки је вич (Jo zef Cu ran ki e wicz), 
ни су се са гла си ли са та квом ме ром то ком са стан ка са Хру шчо вом и чла но ви ма 
Пре зи ди ју ма ЦК КПСС Ма љен ко вом и Мо ло то вом у Бре сту 1. но вем бра 1956.10 
Ве о ма уз не ми ре ни ова квом ре ак ци јом, али од луч ни да спро ве ду свој план не за-
ви сно од ста ва оста лих со ци ја ли стич ких др жа ва, Хру шчов и Ма љен ков су већ 
на ред ног да на от пу то ва ли на Бри о не на раз го во ре са Ти том. Оче ки ва ли су, пре-
ма ре чи ма Хру шчо ва, да ће ови раз го во ри би ти још ком пли ко ва ни ји од оних у 
Пољ ској, али до го ди ло се са свим обр ну то.11

Та ко су бур ни до га ђа ји у Ма ђар ској из ну ди ли и че твр ти за ре дом, у ре ла-
тив но крат ком ро ку, су срет Ти та и Хру шчо ва. До ње га је до шло у стро гој тај но сти 
у но ћи из ме ђу 2. и 3. но вем бра 1956. у Ти то вој ре зи ден ци ји на Бри о ни ма.

Бо ра вак со вјет ске де ле га ци је и раз го во ри на Бри о ни ма би ли су по кри ве-
ни ве лом нај ве ће др жав не тај не, уз при су ство ма лог бро ја све до ка, а без во ђе ња 
ика квог за пи сни ка то ком са стан ка. Њи хо ва са др жи на се, ипак, мо же ре кон стру и-
са ти на осно ву ме мо а ра дво ји це уче сни ка пре го во ра – Ни ки те Хру шчо ва и та да-
шњег ју го сло вен ског ам ба са до ра у Мо скви Вељ ка Ми ћу но ви ћа, на осно ву за пи-
сни ка ко ји је на Ти то во ин си сти ра ње, од мах по сле са стан ка (3. но вем бра), ипак 

9 Csaba  Bekes, T he 1956  Hunga ri an Rev ol ution and  Wo rld Politics,  Co ld War  History  P r oj ect, 
W ork ing Pa per Seri es , Budapest, september 1996. 

10  Memu ar y N ikity S erge eviča  Hr ušč eva , Vopr os y istor ii,  No 5,  1 99 4,  75–76. (Ле он ид  Гиб ијански,  
Со вјетск о- југословенск и  односи и мађарска револу ци ја  1956, Југословенски историјски 
часопис, 1–2, Београд 1996, 161). 

11  Л.  Г ибијански, н. д., 151–170. 
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са чи нио Ми ћу но вић и на осно ву пи сме не пре пи ске ју го сло вен ског и со вјет ског 
ру ко вод ства кра јем 1956. и по чет ком 1957. го ди не.

Кад је реч о кључ ном пи та њу, због ко га је и до шло до Бри он ског са стан-
ка, Ти то се, на „при јат но из не на ђе ње“ Хру шчо ва, са гла сио са со вјет ским пла ном 
– „Мо ра се ин тер ве ни ра ти ако је у Ма ђар ској кон тра ре во лу ци ја.“12 Та ко не што 
ју го сло вен ски пред сед ник је ока рак те ри сао као „ма ње зло“ од уз ми ца ња пред 
не из бе жном ре ста у ра ци јом гра ђан ског си сте ма. Из ра жа ва ју ћи сво је не сла га ње 
са по ли ти ком Имре На ђа и сам је по ста вио пи та ње (че сто по на вља но од стра не 
Хру шчо ва): „Ка ква је то вла да под ко јом уби ја ју и ве ша ју ко му ни сте?“ Су де ћи 
по Ми ћу но ви ће вом за пи сни ку, „Хру шчо ву је пао те рет с вра та. Ди же обе ру ке 
у вис и ка же: то, то!“13 

Та ко је Ти то, при хва та ју ћи со вјет ску оце ну о нео п ход но сти вој не ин тер-
вен ци је у Ма ђар ској као је ди ном на чи ну за раз би ја ње кон тра ре во лу ци је у овој 
су сед ној зе мљи, Ју го сла ви ју пре тво рио у са у че сни ка у ак ци ји ко ја је би ла су прот-
на про кла мо ва ним на че ли ма ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је и по сту ла ти ма на ко ји-
ма се за сни ва ла ју го сло вен ска спољ но по ли тич ка ори јен та ци ја. Иако је со вјет ска 
стра на већ до не ла од лу ку о вој ној ин тер вен ци ји и би ла од луч на да је спро ве де 
не за ви сно од по др шке Ју го сла ви је, одо бра ва ње при ме не си ле ра ди ру ше ња јед не 
ле ги тим не вла де ко ја је ужи ва ла без ре зер вну по др шку на ро да озбиљ но је пот ко-
па ло углед Ју го сла ви је у све ту.

Дру го пи та ње раз ма тра но на Бри он ском са стан ку, а ко је је ина че про из-
и ла зи ло из пр вог, би ло је ко ће да обра зу је но ву вла ду у Ма ђар ској и ка кав ће 
он про грам про кла мо ва ти у мо мен ту на сил ног пре у зи ма ња вла сти. У же љи да 
ма кар амор ти зу је не га тив не по сле ди це свог из ја шња ва ња за спољ ну ин тер вен-
ци ју у Ма ђар ској, Ти то се за ла гао да се пре вој не ин тер вен ци је пре ду зму од ре-
ђе не „по ли тич ке при пре ме“ и та ко „спа си што се спа си ти мо же.“ У том сми слу 
ин си сти рао је „да се фор ми ра или про гла си не што као ре во лу ци о нар на вла да 
са ста вље на од Ма ђа ра, ко ја би се обра ти ла на ро ду не ким про гра мом.“ Ме ђу тим, 
у пр вом мо мен ту по ка за ло се да две стра не има ју раз ли чи то ви ђе ње и лич но сти 
ко ја би тре ба ло би ти име но ва на за пре ми је ра и са др жи не про гра ма ко ји би том 
при ли ком тре ба ло да бу де про кла мо ван. 

Ти то је сма трао да вој на ин тер вен ци ја мо ра би ти про пра ће на по ли тич ком 
ак ци јом и да се „не би тре ба ло осло ни ти ис кљу чи во на оруж је со вјет ске ар ми је.“ 
Нео п ход ним је сма трао обез бе ђе ње „не ке по ли тич ке при пре ме.“ Да би се ста ње у 
Ма ђар ској што пре нор ма ли зо ва ло, по Ти ту, тре ба ло би фор ми ра ти ре во лу ци о нар-
ну, на род ну вла ду ко ја би оку пља ла љу де ко ји се ни су ком про ми то ва ли за вре ме 
Ра ко ши ја и об је ди ња ва ла све оне по ли тич ке сна ге на ли ни ји „да ље из град ње со-
ци ја ли зма.“ На че лу те вла де ви део је као нај по год ни ју лич ност Ја но ша Ка да ра. 
Хру шчов се у пр вом мо мен ту ни је сло жио са ова квим ре ше њем, да ју ћи пред ност 
кан ди да ту ри Фе рен ца Ми ни ха (Fe renc Mun nich), „ста ро га ко му ни сте“ за ко га су 
га ве зи ва ли вој нич ки да ни и два де се то го ди шње по знан ство. По сле ју го сло вен-

12 АЈ, ЦК  СК Ј,  II/15; А Ј,  Ц К  СКЈ, I II /67;  В. Мићунов ић ,  н. д., 158 –1 59.
13 КПР, I–3- а.  Забелешка о ра зго во рима дру гова  Тита,  А . Ранковића,  Е.  Кардеља са Н. С. 

Хрушчовом и Г. М. Маљенковом у току  ноћи  из ме ђу 2. и  3.  новемб ра  1956.
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ског енер гич ног од би ја ња и ар гу мен та ци је да је за вре ме Ра ко ши ја Ми них био 
ам ба са дор у Мо скви, а Ка дар на ро би ји у Бу дим пе шти, Хру шчов је по пу стио и 
са гла сио се да би за ве ћи ну Ма ђа ра та кво ре ше ње би ло при хва тљи ви је.14

Раз ли ке у ста во ви ма со вјет ске и ју го сло вен ске стра не ма ни фе сто ва ле су 
се и око ту ма че ња узро ка бур них пре ви ра ња у Ма ђар ској и пи та ња по ли тич ке 
ори јен та ци је но ве вла де ко ја би обез бе ди ла нор ма ли за ци ју при ли ка. Хру шчов је 
из вор про бле ма у Ма ђар ској ви део у ме ша њу За па да и де ло ва њу „ре ак ци о нар них 
еле ме на та.“ Ели ми ни са њем тих не га тив них ути ца ја ства ри ће би ти до ве де не на 
пра во ме сто. Ти то во ви ђе ње је би ло са свим су прот но и усме ре но на апо стро фи-
ра ње гре ша ка про шло сти. Он је, сто га, ин си сти рао да но ва вла да осу ди прет ход-
ни ре жим Ра ко ши-Ге ре као глав ног крив ца за на ста лу си ту а ци ју и еска ла ци ју 
на род ног не за до вољ ства. Сма трао је да се не по во љан раз вој до га ђа ја у Ма ђар-
ској мо гао спре чи ти до во ђе њем пра вих љу ди на власт и дру га чи јом по ли тич ком 
ори јен та ци јом. За то је зах те вао да но ва вла да про кла му је про грам усме рен на 
пре вла да ва ње „ста љи ни стич ког на сле ђа“ и на „ре фор ми са ње со ци ја ли зма“ уз 
осло нац на но во фор ми ра не ре во лу ци о нар не од бо ре и рад нич ке са ве те. Про грам 
но ве вла де, по ред то га, тре ба ло је да за цр та ори јен та ци ју на де мо крат ске и рав-
но прав не од но се са зе мља ма со ци ја ли стич ког ла ге ра и пер спек ти ву по вла че ња 
со вјет ских тру па.15 

Иако ју го сло вен ске су ге сти је ни су би ла при хва тљи ве за со вјет ске пре го-
ва ра че, они су ипак пре ма њи ма за у зе ли на чел но по зи ти ван став. Су прот ста вља-
ње ни је има ло ни ка квог сми сла, јер је би ло ја сно да ће курс вла де фор ми ра не 
пу тем со вјет ске ин тер вен ци је би ти пот пу но за ви сан од ди рек ти ва из Мо скве. 
Уступ ци ове вр сте ни су по вла чи ли ни ка кве кон крет не со вјет ске оба ве зе, али су 
за то Ју го сла ви ју по пи та њу пред сто је ће со вјет ске ин тер вен ци је до во ди ли у по-
зи ци ју „са у че сни ка“ и парт не ра ко ји је спре ман за јед но са СССР-ом да по де ли 
тро шко ве за „ствар со ци ја ли зма.“

Ју го сло вен ска по др шка пла ни ра ној со вјет ској вој ној ин тер вен ци ји у Ма-
ђар ској на Бри он ском са стан ку укљу чи ва ла је и оба ве зу Ју го сла ви је да се ан га-
жу је на до бро вољ ном по вла че њу Имре На ђа са функ ци је пре ми је ра и да по др жи 
ак ци је усме ре не на фор ми ра ње но ве „ре во лу ци о нар не рад нич ко-се љач ке вла де.“ 
Ју го сло вен ска стра на је обе ћа ла да ће ис ко ри сти ти сво је кон так те са љу ди ма из 
На ђо вог окру же ња да би га на го во ри ла да за јед но са нај бли жим са рад ни ци ма из 
вла де под не се остав ку још пре по чет ка со вјет ске ин тер вен ци је.16

Зна чај „ак ци је укла ња ња Имре На ђа из ма ти це до га ђа ја“ обе стра не су 
то ком пре го во ра на Бри о ни ма ту ма чи ле по тре бом „ума ње ња жр та ва и не по треб-
ног про ли ва ња кр ви.“17 Ме ђу тим, мо ти ва ци ја за ре а ли за ци ју ова квог пла на про-
из и ла зи ла је и из дру гих, не то ли ко ху ма них раз ло га. Ју го сло вен ско ру ко вод ство 

14 ЦК СКЈ,  507/IX, 119/I-78; КПР, 1–3-а; Вељко  М ић уновић, М ос ко вс ке год ин е 195 6/1958, 
За гр еб  1977, 159 –1 63.

15 КПР, I–3- а.  Забелешка о ра зго во рима дру гова  Тита,  А . Ранковића,  Е.  Кардеља са Н. С. 
Хрушчовом и Г. М. Маљенковом у току ноћи између 2.  и  3 . новембра 1956.

16 АЈ, ЦК СКЈ, 507/ IX,  119/ I- 77,  78, 92 ; КП Р, I–3- а; В.  Ми ћун ов ић, н.  д. , 160–161. 
17  Исто. 



327 Драган Богетић Историја 20. века, 2/2008

је на овај на чин по ку ша ло да ума њи ште ту на не се ну свом пре сти жу у зе мљи и у 
све ту због по др шке со вјет ској вој ној ин тер вен ци ји, а Со вје ти су у то ме ви де ли 
мо гућ ност да се осла би от пор њи хо вој ак ци ји у Ма ђар ској и олак ша усто ли че ње 
но ве вла де под ре ђе не њи хо вој кон тро ли.

Пре у зи ма ју ћи ову оба ве зу Ти то је на ме ра вао да ис ко ри сти чи ње ни цу 
што се Имре Нађ, пре ко по сред ни ка, прет ход ног да на обра тио ју го сло вен ској 
ам ба са ди у Бу дим пе шти у ве зи са пру жа њем ази ла.18 Од мах по сле од ла ска со вјет-
ске де ле га ци је, ју го сло вен ска вла да је по зи тив но од го во ри ла на На ђов зах тев о 
пру жа њу ази ла и исто вре ме но му су ге ри са ла да дâ из ја ву ко јом би се огра дио 
од ак ту ел ног ан ти ко му ни стич ког и ан ти со вјет ског кур са у Ма ђар ској, што би 
прак тич но зна чи ло ње го во по вла че ње из вла де и осу ду ње ног по ли тич ког де ло-
ва ња. Та ко не што ма ђар ски ли дер ни је био спре ман да при хва ти. По сле сна жне 
со вјет ске ин тер вен ци је у Ма ђар ској у ра но ју тро 4. но вем бра и сло ма ма ђар ске 
ре во лу ци је исто га да на ура дио је су прот но ју го сло вен ским ин струк ци ја ма – об-
ја вио је про глас пре ко ма ђар ског ра ди ја ко јим је осу дио со вјет ску ак ци ју као не-
за ко ни ту. По том се, пред на ле том со вјет ских тен ко ва, са са рад ни ци ма из вла де 
и њи хо вим по ро ди ца ма скло нио у ју го сло вен ску ам ба са ду у Бу дим пе шти. Од 
тог мо мен та, у пр ви план, уме сто ре во лу ци о нар них зби ва ња у Ма ђар ској, из би-
ја ју дра ма тич ни до га ђа ји ве за ни за људ ски аспект тра гич не суд би не и окон ча ња 
по ли тич ке ка ри је ре ак те ра бор бе за осло бо ђе ње од со вјет ске до ми на ци је и ре-
пре сив ног ре жи ма.

Ко ли ко је по ли ти ка ла ви ра ња из ме ђу су ко бље них бло ко ва по не ки пут 
ком пли ко ва на и не за хвал на, уве ри ло се ју го сло вен ско ру ко вод ство по сле окон ча-
ња со вјет ске ору жа не ак ци је у Ма ђар ској. Па жња свет ске јав но сти би ла је скон-
цен три са на у том мо мен ту на зби ва ња ко ја су се од и гра ва ла око суд би не гру пе 
Имре На ђа ко ја се скло ни ла у ју го сло вен ску ам ба са ду у Бу дим пе шти, са свих 
стра на бло ки ра ну со вјет ским тен ко ви ма и вој ни ци ма.

Су о че но са со вјет ском еуфо ри јом по сле вој ног и по ли тич ког три јум фа 
и ла ви ном не за до вољ ства за пад них си ла, а кон фу зном ре ак ци јом соп стве ног јав-
ног мње ња, ју го сло вен ско ру ко вод ство је тре ба ло да из на ђе оп ште при хва тљи ву 
по ли тич ку оп ци ју ко јом би бар до не кле са чу ва ло пре стиж и свој образ пред све-
том. То се, ка ко су до га ђа ји убр зо по ка за ли, у овом слу ча ју по ка за ло пот пу но 
нео ствар љи вим. Ко ле бљив и не до сле дан став Ју го сла ви је уз ори јен та ци ју на 
ком про мис не га тив но је при мљен и на За па ду, и на Ис то ку, а уну тар Ма ђар ске 
схва ћен је као сво је вр сно ли це ме р је и по ли тич ки кон фор ми зам.

По што је со вјет ско ру ко вод ство од би ло ју го сло вен ски пред лог да Имре 
Нађ и ње го ви са рад ни ци бу ду пре ба че ни из ам ба са де у Бу дим пе шти у Ју го сла-
ви ју, у скла ду са да тим ази лом и га ран ци ја ма ју го сло вен ске вла де – до шло је до 

18 Схвативши  не ми новно ст  с овјетске  во јне инт ервенциј е  и одсуство спремности З апа да да 
енергич није о дговори  на  м ађарск е  апеле  за подрш ком, Имр е Нађ се  2. нов ем бра  19 56, пре-
ко  б лиског  сар ад ника Зол та на Сантоа (Zo lt an  Sza nto), о братио ј угослове нској  а мб асади 
у Бу димпе шти , тражећ и  азил о д  ју го словенск е  владе за се бе  и др уге ком ун исте из в лад е 
 заједно  с а  њ ихо вим пор одицама 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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ди рект ног за о штра ва ња од но са на ре ла ци ји Мо сква-Бе о град. Охра брен бр зим по-
ра зом про та го ни ста ма ђар ске ре во лу ци је, со вјет ски врх ни је био во љан да схва ти 
де ли кат ност по зи ци је у ко јој се на шла Ју го сла ви ја, ни ти оба ве зе ко је је пре у зе ла 
пре ма чла но ви ма бив ше ма ђар ске вла де скло ње ним у ам ба са ди у Бу дим пе шти. 
Уме сто то га, ка те го рич ки од ба цу ју ћи ју го сло вен ски пред лог, ин си сти рао је да се 
Нађ без окле ва ња пре да со вјет ским тру па ма, од но сно из ру чи но во фор ми ра ној 
ма ђар ској вла ди Ја но ша Ка да ра.19

Со вјет ски зах тев до вео је ју го сло вен ско ру ко вод ство у без из ла зну си ту а-
ци ју. Оно ни је же ле ло по гор ша ње од но са са СССР-ом и но вом ма ђар ском вла дом. 
С дру ге стра не, би ло је све сно да би ис по ру чи ва њем На ђа и ње го вих са рад ни ка 
со вјет ским вла сти ма и Ка да ро вој вла ди на ру ши ло ме ђу на род ни пре стиж зе мље 
и да би се још ви ше по гор ша ла и ина че ло ша сли ка на За па ду због ју го сло вен-
ског др жа ња то ком ма ђар ске кри зе. По ред то га, на тај на чин би у ве ли кој ме ри 
се бе дис кре ди то ва ло и у очи ма соп стве ног на ро да. Ти то је про це нио да је по др-
жа ва ју ћи вој ну ин тер вен ци ју у Ма ђар ској већ пре да ле ко оти шао у по пу шта њу 
СССР-у и да се мо ра из на ћи обо стра но при хва тљив ком про мис ко ји не ће во ди-
ти да љој еро зи ји ње го вог лич ног и на ци о нал ног диг ни те та. У том сми слу је 8. 
но вем бра упу тио пи смо Хру шчо ву, ну де ћи му спо ра зум и из лаз из ћор со ка ка у 
ју го сло вен ско-со вјет ским од но си ма.

У но вој Ти то вој по ру ци Хру шчо ву у име ЦК СКЈ из ра же но је раз о ча ра ње 
ју го сло вен ских ко му ни ста ко је је „ду бо ко по го ди ло по мањ ка ње ра зу ми је ва ња“ 
са со вјет ске стра не. Ука за но је на „не са гле ди ве по сле ди це“ по пре стиж ју го сло-
вен ског ру ко вод ства у зе мљи и све ту ко је би иза зва ло кр ше ње ре чи да те На ђу и 
ње го вим са рад ни ци ма. По што Ју го сла ви ја не мо же се би да до пу сти из ру че ње 
ма ђар ских ко му ни ста, пред ло же но је као ком про ми сно ре ше ње – ам не сти ра ње 
На ђа и ње го ве гру пе ко ја се скло ни ла у бу дим пе штан ској ам ба са ди. Ка дар и ње-
го ва вла да, по овој со лу ци ји, тре ба ли су да га ран ту ју сло бо ду и без бед ност На ђу 
и са рад ни ци ма и по сле из ла ска из ју го сло вен ске ам ба са де омо гу ће им не сме тан 
по вра так ку ћа ма.20

На ово пи смо Хру шчов је 10. но вем бра од го во рио кон тра пре дло гом да 
Нађ и члан ње го ве вла де Ге за Ло шон ци (Ge za Loc zon czu) бу ду пре ба че ни ави-
о ном у Ру му ни ју, а оста так гру пе ко ја је на шла при бе жи ште у ју го сло вен ској 
ам ба са ди би, уко ли ко да из ја ву о ло јал но сти Ка да ро вој вла ди, био осло бо ђен и 
мо гао да оста не у Ма ђар ској.21

Ју го сло вен ско ру ко вод ство ни је мо гло при хва ти ти ова кав пред лог јер је 
он фак тич ки био ра ван из ру че њу На ђа со вјет ским вла сти ма. Би ло је очи глед но 
да би На ђо во пре ба ци ва ње у Ру му ни ју, др жа ву со ци ја ли стич ког ла ге ра под со-
вјет ском кон тро лом, има ло ко бан епи лог по овог по ли ти ча ра и све ло се на про-
вид ну ком би на ци ју ко јом је Ју го сла ви ја по ку ша ла да се из ву че из ком пли ко ва не 
си ту а ци је у ко јој се на шла.

19 АЈ ,  ЦК СКЈ, 507/IX, 1 19/ I-77.
20 Исто, 507 /I X,  119/I-78. Писмо ЦК СКЈ прво м секретару ЦК КПСС, 8. новембар 1956.
21 В. Мићу но ви ћ, н. д., 178. 
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По што је ју го сло вен ска вла да од ба ци ла со вјет ски пред лог о пре ба ци ва њу 
На ђа у Ру му ни ју, спор је пре нет у до мен пре го во ра из ме ђу Бе о гра да и Ка да ро ве 
вла де. Ти ме је со вјет ска стра на, ина че, ди рект но кон тро ли шу ћи и од ре ђу ју ћи курс 
Ка да ро ве по ли ти ке, же ле ла да ство ри ути сак у све ту и Ју го сла ви ји да се по ву кла 
из спо ра и пре пу сти ла но во фор ми ра ној ма ђар ској вла ди да са ма раз ре ши пи та-
ње ве за но за суд би ну соп стве них др жа вља на. Ме ђу тим, упра во тих да на до шло 
је до оштре ју го сло вен ско-со вјет ске по ле ми ке о глав ним узро ци ма ма ђар ске и 
кри зе и уде лу СССР-а, од но сно Ју го сла ви је у све му то ме.

За о штра ва ње у од но си ма две ју др жа ва за по че ло је Ти то вим го во ром у 
До му ар ми је у Пу ли 11. но вем бра 1956. Том при ли ком, Ти то је ма ђар ску кри зу 
ока рак те ри сао као по сле ди цу со вјет ске по др шке ко ја је до по след њег тре нут ка 
пру жа на ста љи ни стич ком ре жи му Ра ко ши-Ге ре. Из та кве по ли ти ке про и за шла 
је и пр ва со вјет ска вој на ин тер вен ци ја 24. ок то бра, ко ја је би ла „ап со лут но по-
гре шна.“ „До ове по гре шке је до шло због то га, што они на жа лост још уви јек 
ми сле, да вој на си ла рје ша ва све. А она не рје ша ва све. Ево, по гле дај те, ка ко се 
је дан го ло рук на род стра шно од у пи ре, кад има је дан циљ – да се осло бо ди и бу-
де не за ви сан.“22

По ку ша ва ју ћи да оправ да ју го сло вен ску по др шку дру гој со вјет ској ин-
тер вен ци ји од 4. но вем бра, Ти то је исто вре ме но ука зао на раз ло ге ко ји си ишли 
у при лог та квој ори јен та ци ји: „Мо рам да ка жем, да је ста ње у Ма ђар ској за у зе-
ло та кве раз мје ре... да се ја сно ви дје ло да ће ту до ћи до стра хо ви тог по ко ља, до 
стра хо ви тог гра ђан ског ра та, у ко ме со ци ја ли зам мо же би ти пот пу но по ко пан и 
због ко га мо же до ћи до тре ћег свјет ског ра та.“ Сход но то ме, ју го сло вен ски пред-
сед ник се за пи тао: „Шта је са да ма ње зло? Ха ос, гра ђан ски рат, кон тра ре во лу ци ја 
и но ви свјет ски рат, или ин тер вен ци ја со вјет ских тру па ко је су та мо би ле? Оно 
је ка та стро фа, а ово је зло.“ Опре де љу ју ћи се за „ма ње зло“, по Ти то вом ту ма-
че њу, Ју го сла ви ја је по др жа ла со вјет ску ин тер вен ци ју као објек тив ну ну жност 
„с тим да се со вјет ске тру пе оба ве зно по ву ку оног мо мен та, ка да се ста ње у тој 
зе мљи сре ди и уми ри.“23

Ти то во исту па ње у Пу ли пред ста вља ло је очи гле дан по ку шај дис тан-
ци ра ња од со вјет ске по ли ти ке у Ма ђар ској због ре вол та ко ји је она иза зва ла у 
све ту и у Ју го сла ви ји. Сто га је та ква по ли ти ка ту ма че на и као од раз „де фект ног 
гле да ња“ у СССР-у на од но се ме ђу со ци ја ли стич ким зе мља ма и кон зер ви ра ње 
ста ре прак се про и за шле из и да ље при сут ног ста љи ни стич ког на сле ђа у со вјет-
ском ру ко вод ству. Ре ак ци ја со вјет ског ру ко вод ства на отво ре ну кри ти ку из Бе-
о гра да би ла је вр ло оштра, али ни је би ла јав на – њен глав ни те рет је пао на ју-
го сло вен ског ам ба са до ра у СССР-у Вељ ка Ми ћу но ви ћа, ко ји је у ви ше на вра та 
био из ло жен бу ји ци те шких оп ту жби и прет њи на ра чун сво је вла де од стра не 
Хру шчо ва и ње го вих са рад ни ка. При то ме ју го сло вен ска стра на је упо зо ре на да 
ће на њен „увре дљив на пад“ на со вјет ско ру ко вод ство и пар ти ју би ти аде кват-
но уз вра ће но, али да се не ће ићи на ме ња ње од но са по др жав ној, не го са мо по 
пар тиј ској ли ни ји.24

22 Ј. Б. Тито, н. д., књ. XI, 229.
23 Isto,  228–230.
24 В . М ићуновић, н. д., 184–187. 
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Раз ме ном уза јам них оп ту жби по ло ви ном но вем бра 1956. го ди не от по че-
ло је, по дру ги пут у по сле рат ној исто ри ји од но са две ју др жа ва, раз до бље ју го-
сло вен ско-со вјет ског су ко ба. Овај пут су коб ни је ни из бли за до се гао раз ме ре из 
1948, ма да је ње го ва са др жи на у мно го че му оста ла иста. 

Ју го сло вен ско ру ко вод ство је у то вре ме, ла ви ра ју ћи из ме ђу Ис то ка и 
За па да, у на ме ри да из на ђе ре ше ње ко је га не ће кон фрон ти ра ти ни са јед ном ни 
са дру гом стра ном, ин тен зи ви ра ло пре го во ре са Ка да ро вом вла дом о ко нач ном 
раз ре ше њу слу ча ја Имре Нађ. При то ме је ин си сти ра ло на свом ра ни јем пред ло-
гу, да ма ђар ска вла да тре ба да пи сме но га ран ту је да ази лан ти из ју го сло вен ске 
ам ба са де мо гу сло бод но да се вра те сво јим ку ћа ма без опа сно сти да по сле бу ду 
про га ња ни и да им на би ло ко ји на чин бу де угро же на лич на без бед ност. У том 
сми слу је фор му ли са но и Ти то во пи смо Ка да ру од 18. но вем бра 1956.25

Иако не вољ но, уз оп ту жбу да се Ју го сла ви ја ме ша у уну тра шње по сло ве 
Ма ђар ске, Ка дар се 21. но вем бра и фор мал но са гла сио са овим ре ше њем и дао 
пи сме не га ран ти је у на ве де ном сми слу. Ме ђу тим, ка да су у скла ду са ју го сло вен-
ско-ма ђар ским до го во ром на ред ног да на из бу дим пе штан ске ам ба са де иза шли 
ма ђар ски ази лан ти, со вјет ске вој не сна ге су их по хап си ле и за јед но са чла но ви-
ма њи хо вих по ро ди ца при сил но пре ба ци ле у Ру му ни ју. Ју го сло вен ске про те сте 
због кр ше ња спо ра зу ма, ма ђар ска вла да је од ба ци ва ла по на вља ју ћи сво ју те зу о 
ме ша њу Ју го сла ви је у ње не уну тра шње по сло ве и од би ја ла би ло ка кву рас пра ву 
на ту те му, ис ти чу ћи да то пи та ње „тре ба сма тра ти окон ча ним.“26

Обра ћа ју ћи се СССР-у као глав ном ак те ру зби ва ња у Ма ђар ској, вла да 
у Бе о гра ду је осу ди ла, ма да у бла гој фор ми, акт на сил ног од во ђе ња углед них 
ма ђар ских ко му ни ста и њи хо вих же на и де це у Ру му ни ју Тај чин је ока рак те ри-
сан као не што што „ни ма ло не слу жи угле ду и ства ра њу по вје ре ња пре ма Со-
вјет ском Са ве зу“, као „стра шан уда рац со ци ја ли стич ком сви је ту“ и „не га тив на 
по ја ва свој стве на Ста љи ну.“27

Да ле ко оштри ји став пре ма со вјет ској по ли ти ци си ле у Ма ђар ској за у зео 
је Кар дељ 7. де цем бра у го во ру пред На род ном скуп шти ном. Осу дио је кид на по-
ва ње ма ђар ских ази ла на та по сле из ла ска из ју го сло вен ске ам ба са де и на ста вак 
вој ног ан га жма на СССР-а у Ма ђар ској. Оце нио је да се по ли ти ком си ле не мо же 
раз ре ши ти кри зно ста ње у Ма ђар ској и да је по треб но по ли тич ко ре ше ње у ко је 
мо ра би ти угра ђе на во ља ма ђар ског на ро да и из ко га мо ра ју би ти ели ми ни са не 
ста ре ста љи ни стич ке сна ге ко је су и иза зва ле кри зу. За ка та стро фал ну си ту а ци ју 
по сред но је оп ту же но и со вјет ско ру ко вод ство и кон зер ви ра ње ста рих на че ла на 
ко ји ма се за сни ва ју од но си ме ђу со ци ја ли стич ким зе мља ма.28

Јав на осу да по ли ти ке СССР-а пу бли ко ва на у штам пи пред ста вља ла је 
сво је вр стан пре се дан у уста ље ној прак си ју го сло вен ско-со вјет ске пар тиј ске ко-
ре спон ден ци је по сле нор ма ли за ци је од но са то ком 1955. го ди не. До та да су обе 
стра не сво ја пар тиј ска и др жав на спо ре ња др жа ле да ле ко од очи ју јав но сти, 

25 АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX, 75/I-37. 
26 ДАСМ ИП, ПА, Мађа рска, стр. пов. , ф -50, 420 587.
27 АЈ, ЦК СКЈ, 507/ IX, 119/I- 83.  Писмо Ј. Б. Тита  и  Ц К СКЈ Хрушчову и ЦК КПСС, 3. XII 

1956.
28 Борба, 16. нов ембар 1 956 .
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огра ни ча ва ју ћи се на уз др жа не ко мен та ре у штам пи. Кар де љев оштар на ступ, 
у Мо скви је схва ћен као отво рен иза зов и на го ве штај за у зи ма ња ан ти со вјет ског 
кур са у ре до ви ма ју го сло вен ског ру ко вод ства. На то је Ми ћу но ви ћа упо зо рио 
Хру шчов то ком тро ча сов ног раз го во ра 12. де цем бра 1956. на гла ша ва ју ћи да је 
то „не при ја тељ ски на пад на Со вјет ски Са вез у цје ли ни, на ру ко вод ство и си стем. 
Ни је у пи та њу Ма ђар ска – већ СССР.“ О не га тив ном при је му Кар де ље вог го во-
ра у СССР-у го во ри ла је и опа ска ју го сло вен ског ам ба са до ра да ни ка да до та да 
ни је ви део Хру шчо ва та ко бе сног као при ли ком овог раз го во ра.29

У скла ду са со вјет ским ре а го ва њем био је и од го вор на Ти то во пи смо у 
ве зи раз ре ше њем кри зе иза зва не хап ше њем ма ђар ских ази ла на та од стра не тру па 
СССР по сле из ла ска из ам ба са де у Бу дим пе шти. Не са мо што је од го вор, са чи-
њен 10. ја ну а ра 1957, у це ли ни био не га ти ван, не го је са др жао број не оп ту жбе на 
ра чун ју го сло вен ског ру ко вод ства као под стре ка ча не ми ра и кри зе у Ма ђар ској 
кроз про па ги ра ње „ју го сло вен ског пу та у со ци ја ли зам.“ Око сни цу Хру шчо вље-
вих оп ту жби на ра чун Ти та чи ни ла је ар гу мен та ци ја кон цен три са на на чи ње ни-
цу да ју го сло вен ски пред сед ник за сту пао пот пу но дру га чи ји став то ком тај них 
раз го во ра на Бри о ни ма уочи со вјет ске ин тер вен ци је у Ма ђар ској, од оно га ко ји 
са да из но си, оштро оп ту жу ју ћи СССР због овог чи на и по ступ ка пре ма Имри 
На ђу. Хру шчов је у уоби ча је но оп шир ном пи сму (18 стра на), упор но по ста вљао 
пи та ње Ти ту ка ко мо же са да да осу ђу је не што што је пре са мо не ко ли ко ме се ци 
по др жа вао. У том сми слу га је под се тио и на ре чи ко је је Броз из го во рио по сле 
ула ска со вјет ских тру па у Бу дим пе шту, то ком раз го во ра са со вјет ском вој ном 
де ле га ци јом на Бри о ни ма, 18. но вем бра 1956: „Да со вјет ске је ди ни це ни су би ле 
ис ко ри шће не за угу ши ва ње по бу не, он да би у том ци љу би ле уве де не у Ма ђар-
ску ју го сло вен ске је ди ни це ко је су у то вре ме би ле по кре ну те пре ма ју го сло вен-
ско-ма ђар ској гра ни ци.“30

Тај на пре пи ска Ти то-Хру шчов по во дом слу ча ја Имре Нађ на из ве стан 
на чин за о кру же на је Ти то вим од го во ром на Хру шчо вље ве на па де и оп ту жбе, 
из ло же ном у оп шир ном пи сму ЦК СКЈ упу ће ном ЦК КПСС 1. фе бру а ра 1957. 
Свест да се ви ше ни шта не мо же учи ни ти по пи та њу суд би не гру пе Имре На ђа 
да ла је овом пи сму углав ном ка рак тер ре ка пи ту ла ци је на чел них ста во ва у ве зи 
са зби ва њи ма у Ма ђар ској, про це су де ста љи ни за ци је и од но си ма ме ђу ко му ни-
стич ким пар ти ја ма и др жа ва ма.31

Обе стра не су, по сле раз ме не уза јам них оп ту жби о то ме ко је крив за по-
гор ша ње од но са, за др жа ле ра ни је по зи ци је. У да том мо мен ту је ди но што им је 
обе ма од го ва ра ло би ло је за мр за ва ње пар тиј ских од но са уз за др жа ва ње стро го 
до зи ра ног сте пе на са рад ње на др жав ном пла ну у за ви сно сти од мо мен тал не си-
ту а ци је и мо мен тал них ин те ре са.

До га ђа ји у Ма ђар ској сна жно су уз бур ка ли ме ђу на род не то ко ве и до при-
не ли оп штем за о штра ва њу од но са Ис ток-За пад. Де ма ски ра на је ствар на са др жи-

29 В. Мићуновић, н.  д., 204–206.
30 АЈ, ЦК СКЈ, 507/IX, 119/I-92.  Писмо Хрушчо ва и ЦК КПСС Ј.  Б.  Титу и ЦК СКЈ, 10. I 

1957.
31 Исто,  119/I-95. Писмо Ј. Б. Тита и ЦК СКЈ Хрушчову и ЦК КПСС, 1. II  1957.
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на со вјет ске „ми ров не офан зи ве“, али и ор ди на те у ко ји ма је свр сис ход на по бу на 
на ро да про тив стра не до ми на ци је и бло ков ске хи је рар хи је. Апе ли ма ђар ског на-
ро да упу ће ни за пад ним си ла ма оста ли су без од је ка – ак ци ја у ту ђој зо ни ути ца-
ја пред ста вља ла је не појм љив чин за би по ла ри зо ва ни свет и би ла рав на об ја ви 
ра та су пар нич ком та бо ру.

Дра ма тич на за вр шни ца ма ђар ске ре во лу ци је у ве ли кој ме ри од ре ди ла 
је и са др жи ну бу ду ћих ју го сло вен ско-со вјет ских од но са. Не сум њи ве за блу де и 
илу зи је о фи зи о но ми ји бу ду ће са рад ње при сут не и на јед ној и на дру гој стра ни 
– пот пу но су се рас пр ши ле и усту пи ле ме сто осе ћа њу раз о ча ре ња и сум ње у не-
су ђе ног парт не ра.

Хру шчов и ње го ви са рад ни ци схва ти ли су да су по гре шно про це ни ли 
ју го сло вен ску ко о пе ра тив ност и да из да шним обе ћа њи ма на еко ном ском и фи-
нан сиј ском пла ну ни су по сти гли же ље ни циљ. Вра ћа ње Ју го сла ви је у со ци ја ли-
стич ки ла гер и ње но до бро вољ но под ре ђи ва ње со вјет ској кон тро ли, тек са да је 
схва ће но као не ре ал на и по ли тич ки не у те ме ље на по став ка због ко је је не по треб-
но утро ше но мно го енер ги је и вре ме на.

Но ва спо ре ња – ста ре оп ту жбе. По ку шај из на ла же ња 
ју го сло вен ско-со вјет ског ком про ми са 

Ју го сло вен ском ру ко вод ству је по сле спо ра са Хру шчо вом око раз ре ше-
ње ма ђар ске кри зе по ста ло ја сно да сва ка фор ма те шњег по ве зи ва ња са СССР-ом 
им пли ци ра сна жан со вјет ски при ти сак за укљу чи ва ње Ју го сла ви је у со ци ја ли-
стич ки ла гер и са мим тим под ра зу ме ва гу бље ње му ко трп но сте че не на ци о нал не 
не за ви сно сти. Ис по ста ви ло се да је чи ста илу зи ја оче ки ва ти од СССР-а да ће у 
скло пу про це са де ста љи ни за ци је од у ста ти од ста рог си сте ма од но са ме ђу со ци-
ја ли стич ким др жа ва ма и до зво ли ти да се од но си ме ђу њи ма те ме ље на прин ци-
пи ма рав но прав но сти и по што ва ња су ве ре ни те та, ка ко је то про кла мо ва но на 
XX кон гре су КПСС.

У но во на ста лој си ту а ци ји, по сле уза јам ног „опи па ва ња пул са“, ус по ста-
вља ње пар тиј ске и ме ђу др жав не са рад ње би ло је мо гућ но са мо у слу ча ју ра ди кал-
ног по ли тич ког за о кре та у ме ђу на род ној стра те ги ји Ју го сла ви је или ра ди кал но 
но вог по ли тич ког кур са СССР-а пре ма Ју го сла ви ји и ње ној ван бло ков ској по ли-
ти ци. Пр ва оп ци ја се, без об зи ра на ис по ље на оче ки ва ња у СССР-у то ком број-
них са ста на ка и раз ме не оп шир них пи са ма нај ви шег ру ко вод ства две ју др жа ва, 
по ка за ла крај ње не ре ал ном. Дру га оп ци ја је пред ста вља ла исто риј ску не ми нов-
ност, али је би ло по треб но још до ста вре ме на да је со вјет ско ру ко вод ство на тај 
на чин и схва ти. У том сми слу це ла 1957, као и на ред не три го ди не про шле су 
у спо ре њу Ју го сла ви је са ис точ но е вроп ским др жа ва ма на че лу са СССР-ом по 
ра зним иде о ло шким пи та њи ма и ауто мат ским пре но ше њем тих раз ми ри ца и на 
ши ри план ме ђу др жав них од но са. Та ко су се ови од но си по сте пе но вра ти ли на 
ста ње ка рак те ри стич но за пе ри од не по сред но уочи нор ма ли за ци је ју го сло вен-
ско-со вјет ских од но са.
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Ту ма че ћи глав не раз ло ге не по вољ ног по ли тич ког обр та на ре ла ци ји Бе-
о град-Мо сква, на V пле ну му Са ве зног од бо ра ССРJ Јо сип Броз се освр нуо на 
– ка ко је ре као – „оно што је нај ви ше нер ви ра ло со вјет ске дру го ве“ по след њих 
го ди на у на сту пу ју го сло вен ског ру ко вод ства. На и ме, „У овом са да шњем су ко бу 
бит но је баш то што смо ми упор но оста ли при свом ста ву да не же ли мо да се 
укљу чу је мо у не ки ла гер, јер смо прин ци пи јел но про тив бло ко ва, а осим то га и 
за то јер би смо са мим тим из гу би ли ону уло гу ко ју Ју го сла ви ја игра у сви је ту и 
ко ја нам омо гу ћа ва не за ви сан став у из ра жа ва њу на ших ми сли о свим пи та њи ма 
ка ко уну тра шњег та ко и спољ но по ли тич ког ка рак те ра.“ 

Ју го сло вен ски пред сед ник је кон ста то вао да се ни су ис пу ни ла ње го ва 
оче ки ва ња да тај спор „не ће ићи да ље од иде о ло шког те ре на“, већ се „су коб по 
иде о ло шкој ли ни ји од ра зио и на уну тра шњем пла ну, од но сно на на ше ме ђу др-
жав не од но се.“ Ова кав обрт, ко ји је у ве ли кој ме ри под се ћао на ра ни је ста ње у 
ју го сло вен ско-со вјет ским од но си ма, им пли ци рао је, по Бро зу, пи та ње: „Да ли 
ми њи ма мо же мо уоп ште ви ше вје ро ва ти, кад смо већ дру ги пут до шли у јед ну 
не згод ну си ту а ци ју?“32

По гор ша ње од но са са СССР-ом ис по ље но то ком пе ри о да 1957–1961, 
озбиљ но је ком пли ко ва ло ре а ли за ци ју ју го сло вен ске по ли ти ке екви ди стан це и 
оте жа ва ло осло ба ђа ње од пре до ми нант не еко ном ске за ви сно сти у од но су на За-
пад, ока рак те ри са не као „ду жнич ка зам ка.“ Спек та ку лар ни спо ра зу ми о ју го сло-
вен ско-со вјет ској при вред ној са рад њи за кљу че ни по чет ком 1956. тре ба ло је да 
до при не су ус по ста вља њу ну жног ба лан са у еко ном ској са рад њи Ју го сла ви је са 
ино стран ством и убла же до та да шње из ра зи то јед но стра но при вред но по ве зи ва-
ње Ју го сла ви је са За па дом.

По ти ску ју ћи иде о ло шко-пар тиј ске не су гла си це са СССР-ом и оста лим 
ис точ но е вроп ским др жа ва ма у дру ги план, Ју го сла ви ја је по ку ша ла да за др жи 
еко ном ске и кре дит не од но се са овим зе мља ма на ни воу ко ји је прет ход но био 
до го во рен уочи не по вољ ног обр та на пар тиј ском пла ну. Сто га је пра ви шок у 
Бе о гра ду иза зва ло Пи смо ЦК КПСС упу ће но ЦК СКЈ у ко ме је са оп ште но да 
со вјет ска вла да од ла же из вр ше ње кре дит них оба ве за пре ма Ју го сла ви ји за не ко-
ли ко на ред них го ди на. Та од лу ка је до не та на Пле ну му ЦК КПСС од 20. до 24. 
де цем бра 1956, при ли ком раз ма тра ња го ди шњег пла на за 1957. го ди ну. Ти ме су 
прак тич но от ка за ни ра ни је скло пље ни уго во ри, пре ко по треб ни ју го сло вен ској 
при вре ди.33

Обра зла жу ћи ову од лу ку ам ба са до ру Ми ћу но ви ћу на вод ним „по мањ ка-
њем сред ста ва“, Хру шчов ни је крио да пра ви раз лог за ова кав не га ти ван став 
тре ба, ипак, тра жи ти у по ли тич кој сфе ри и да за то од го вор ност сно си ју го сло-
вен ско ру ко вод ство – „Ју го сла ви ја је она стра на ко ја је јав но на па ла СССР, а не 
обрат но.“34

32   Ј.  Б. Тит о,  н.  д., књ. XI, 276– 283 .
33 АЈ, ЦК СКЈ, 507/ IX, 119 /I-85. П ис мо  Генера лно г секрет ар а КПСС Н. С. Хрушчова ЦК 

 СК Ј  и Ј. Б. Титу у вези са одлагањем економс ки х уговора,  2 9.  XII 1956.
34 В.  Ми ћуновић, н. д., 236– 23 7; КПР,  I-5-б/СССР. Извештај о разговору са  Н.  С. Хру шч о-

вом, 16 . I I  1 957.  године .
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Ин те рес за оства ри ва њем еко ном ске са рад ње са бло ком ис точ но е вроп-
ских др жа ва ак ту е ли зо вао је по тре бу об но ве тр го вин ских пре го во ра са СССР-
ом и по сти за ње ка квог-та квог спо ра зу ма у овом кон тек сту. Сто га је у со вјет ској 
пре сто ни ци го то во два ме се ца бо ра ви ла ју го сло вен ска при вред на де ле га ци ја. 
Не у о би ча је но ду га по се та СССР-у ни је би ла ре зул тат чи ње ни це да се ра ди ло о 
пре го во ри ма од по себ ног зна ча ја за две др жа ве, не го по сле ди ца иг но рант ског 
од но са со вјет ског ми ни стар ства за тр го ви ну на чи ји по зив су и до шли ју го сло-
вен ски пред став ни ци. По сле ју го сло вен ског упо зо ре ња да ће по ву ћи сво ју де ле-
га ци ју, кра јем фе бру а ра 1957. ко нач но је пот пи сан ју го сло вен ско-со вјет ски тр-
го вин ски уго вор из у зет но скром ног еко ном ског до ма ша ја, али аде ква тан ста њу 
у од но си ма Мо скве и Бе о гра да.35

Не га ти ван тренд у ју го сло вен ско-со вјет ским од но си ма, уз вид но опа да-
ње ин те ре со ва ња на обе стра не за на ста вља ње за по че те прак се ди рект не ко му-
ни ка ци је и ко ре спон ден ци је пар тиј ског и др жав ног вр ха, на ста вљен је све до 
ле та 1957. го ди не. Та да је у из ве сној ме ри до шло до крат ко трај ног по бољ ша ња 
ме ђу пар тиј ских од но са оства ре ног по сле по се те ју го сло вен ске вој не де ле га ци-
је СССР-у ју на 1957.36 и при ват не по се те СССР-у пот пред сед ни ка Са ве зног из-
вр шног ве ћа Алек сан дра Ран ко ви ћа и Едвар да Кар де ља и пред сед ни ка На род не 
скуп шти не Ср би је Јо ва на Ве се ли но ва, на ред ног ме се ца исте го ди не.

 Иако се ра ди ло о слу чај но сти, ју го сло вен ске де ле га ци је су у СССР сти-
гле у мо мен ту ка да су из со вјет ског ру ко вод ства од стра ње ни Мо ло тов, Кал га њин 
и Ма љен ков, ви со ки пар тиј ски и др жав ни функ ци о не ри, ко ји су при пре ма ли пуч 
за сме ну Хру шчо ва. У свет ској јав но сти ни је се ве ро ва ло у ко ин ци ден ци ју и вла-
да ло је уве ре ње да је до ла зак Ју го сло ве на у СССР по ве зан са мо гу ћом про ме ном 
со вјет ског спољ но по ли тич ког кур са по сле ових „чист ки.“ Ме ђу тим, чи ње ни ца 
да је по зив за „од мор“ упу ћен знат но пре ових бур них до га ђа ја опо вр га ва ла је 
осно ва ност ова квих по ли тич ких спе ку ла ци ја.37

На ве де ним по се та ма тра си ран је пут за но ви су срет Ти то-Хру шчов и 
оства ре на мо гућ ност да се по но во раз мо тре и по ти сну у дру ги план фак то ри ко-
ји су до ве ли до ме ђу соб ног раз ми мо и ла же ња.

До са стан ка Ти та и Хру шчо ва до шло је 1. и 2. ав гу ста 1957. у ме сту 
Сна го ву, бли зу Бу ку ре шта. Ово ме сто је по зна то по то ме што је у ње му 28. ју на 
1948. одр жан са ста нак Ин фор мби роа на ко ме до не та Ре зо лу ци ја ко јом је Ју го-
сла ви ја ис кљу че на из „за јед ни це со ци ја ли стич ких др жа ва“, а КПЈ из „по ро ди це 
брат ских пар ти ја.“ Сам из бор тре ће зе мље и не а де кват ног ме ста за ју го сло вен-

35 ДАСМИП,  1 958 , с тр. пов ., ф- 3,  3 10 . Економ ск и  однос и с а исто чно ев ропским з емљ ама.
36  Ј угосл ов ен ска вој на дел ега ција, пр едвођена држ авним секретар ом  за на ро дну одбрану 

гене ралом  Иван ом Гошњ ак ом, сти гла  је 8.  ј уна 1 95 7. у з ва нич ну  посету  СС СР-у, на пози в 
 совјетског  министра  о дбране  м аршал а Ж укова .  Југослов енском  минис тр у  су по  до ла ск у 
на а еродро м указане  најви ше  држа вне поч аст и  (с мотра  в ојне једин ице, инт они рање х и-
мн е)  које  се  иначе  указуј у  са мо  пр ед седниц има  држава  и ли  влада .  У срдачно ј ат мосфе ри 
праћено ј  честим  мани фе ст ацијама уз ајамно г уваж ава ња ,  вођени су  разговори који су у 
великој мери изл азили  из  оквира  вој не проб ле мат ике. 

37 Д АС МИП,  195 7,  с тр. пов.,  ф- 3, 162. У зр оц и п ромена  у совјетс ком руков одству и њихове 
 ре пе ркусије на унутрашњем и м еђународном плану.
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ско-со вјет ски су срет на вр ху, већ је до вољ но го во рио о нео бич ним и сло же ним 
окол но сти ма ко је су му прет хо ди ле.

До го вор о ме сту са стан ка би ло је те шко по сти ћи, јер је Хру шчов остао 
до сле дан сво јој из ја ви „да они ово га пу та не ће ићи у Ју го сла ви ју“ и да је ред на 
Ју го сло ве не да до ђу у Со вјет ски Са вез. Ту из ја ву, да ту по сле ју го сло вен ско-со-
вјет ског су ко ба око до га ђа ја у Ма ђар ској, Хру шчов је стал но по на вљао иако му 
је пре до че но да су у СССР-у у ме ђу вре ме ну већ бо ра ви ле број не ју го сло вен ске 
де ле га ци је. По што Хру шчов ни је био спре ман да по пу сти, ју го сло вен ска стра на 
је на кра ју при хва ти ла со вјет ски пред лог да се са ста нак одр жи у не кој од др жа ва 
со ци ја ли стич ког ла ге ра са ко јом се гра ни че и Ју го сла ви ја и СССР. На со вјет ску 
ини ци ја ти ву кон кре ти зо ва но је да то бу де Ру му ни ја, од но сно ме сто Сна го во.

Су де ћи по из у зет но са же том за јед нич ком са оп ште њу са са стан ка ко је је 
са др жа ва ло је два де се так ре че ни ца, али су де ћи и по освр ту ам ба са до ра Ми ћу но-
ви ћа на овај до га ђај, ни јед на ни дру га стра на ни су том са стан ку при да ва ле ве ћи 
зна чај од са мог чи на пре ва зи ла же ња ме ђу соб не кон фрон та ци је и ус по ста вља ња 
ми ни мал ног сте пе на ме ђу др жав не са рад ње у том кон тек сту. Ти то је пот пи сао са-
оп ште ње ко је су, у ства ри, на пи са ли Хру шчов и ње го во са рад ни ци, а ко је је, без 
об зи ра на са же тост, са др жа ло по јед ну кон це си ју са обе стра не. Ју го сло ве ни су 
се сло жи ли са фор му ла ци јом „о нео п ход ној по тре би учвр шће ња је дин ства и брат-
ске са рад ње ко му ни стич ких и рад нич ких пар ти ја и на ро да свих со ци ја ли стич ких 
зе ма ља,“ а Ру си су при хва ти ли ју го сло вен ску фор му ла ци ју да се бу ду ћи ју го сло-
вен ско-со вјет ски од но си мо ра ју за сни ва ти „на осно ви рав но прав но сти, уза јам не 
по мо ћи, по што ва ња су ве ре ни те та и не ме ша ње у уну тра шње ства ри.“38

Су срет у Ру му ни ји, иако без ве ћег зна ча ја у скло пу оп ште си ла зне пу та-
ње ју го сло вен ско-со вјет ских од но са, имао је ве ли ки по ли тич ко-про па ганд ни ефе-
кат на ши рем ме ђу на род ном пла ну за обе стра не. У по гле ду СССР-а до при нео је 
ства ра њу по вољ ни је сли ке о по за ди ни ак ту ел не „со вјет ске ми ров не офан зи ве“ 
и у ве зи са ели ми ни са њем „ста љи ни стич ке гру пе“ Мо ло тов, Ка га но вич, Ма љен-
ков.39 За Ју го сла ви ју је овај до га ђај био ва жан ра ди ус по ста вља ња ка квог-та квог 
ба лан са у са рад њи са Ис то ком и За па дом као не за о би ла зног им пе ра ти ва ре а ли-
за ци је по ли ти ке екви ди стан це и очу ва ња ван бло ков ске по зи ци је.

По што је на ве де ни ба ланс и да ље био на ру шен и то у ко рист За па да, 
усле дио је но ви по тез ју го сло вен ског ру ко вод ства у истом сме ру – при зна ње 
Не мач ке Де мо крат ске Ре пу бли ке. Тај акт, ко ји је ју го сло вен ско ру ко вод ство већ 
ду го на гла ша ва ло ди пло мат ским ка на ли ма, на и шао је на бу ру не за до вољ ства на 
За па ду и ре зул ти рао мо мен тал ним пре ки дом ди пло мат ских од но са са Са ве зном 
Ре пу бли ком Не мач ком, ко ја је ина че пред ста вља ла кључ ног еко ном ског парт не ра 
Ју го сла ви је. Ипак, у Бе о гра ду је оце њен као ло гич на по сле ди ца фак тич ког ста-
ња и објек тив на ну жност, али и до каз о нео сно ва но сти оп ту жби ко му ни стич ког 
бло ка др жа ва да је ју го сло вен ско ру ко вод ство за у зе ло про за пад ни курс осла ња-
ју ћи се на фи нан сиј ску и еко ном ску по моћ НА ТО др жа ва.

38 Борба, 4. август 19 57 ;  В.  Мићуно вић, н.  д ., 33 7–341.
39  ДА СМ ИП, 1957, стр. пов., ф-3, 1 62. 
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Оче ки ва ња у Ју го сла ви ји да ће по сле учи ње не кон це си је у ве зи са ДР Не-
мач ком до ћи до ото пље ња у од но си ма са со ци ја ли стич ким ла ге ром, по ка за ла су 
се као пу ста на да за сно ва на на не у те ме ље ној по ли тич кој про це ни. Тај зна чај ни 
ју го сло вен ски спољ но по ли тич ки акт не са мо што ни је сма њио при ти сак СССР-а 
на Ју го сла ви ју да се и она при кљу чи гру па ци ји др жа ва под со вјет ском кон тро лом, 
не го је охра бру ју ће и под сти цај но де ло вао на ви дан по раст овог при ти ска. То се 
по себ но ис по љи ло то ком Са ве то ва ња ко му ни стич ких пар ти ја из це лог све та са-
зва ног од стра не ЦК КПСС по во дом 40-го ди шњи це Ок то бар ске ре во лу ци је.

На овом ску пу, одр жа ном у Мо скви од 5. до 20. но вем бра 1957, об но вљен 
је по ку шај ства ра ња но ве ме ђу на род не ор га ни за ци је ко му ни стич ких пар ти ја 
под со вјет ском кон тро лом, слич не Ко мин фор му. Све чан тон ску па, по тен ци ран 
те а трал ним на сту пи ма уче сни ка по во дом „нај ва жни јег да ту ма у исто ри ји ко му-
ни стич ког по кре та“, тре ба ло је да до при не се ства ра њу ат мос фе ре по ве ре ња и 
брат ске со ли дар но сти иде о ло шки је дин стве ног бло ка пар ти ја. Свим ак те ри ма 
ску па су уна пред по де ље не уло ге ко је су они са ви ше или ма ње оду ше вље ња и 
увер љи во сти од и гра ли.

До ма ћи ни су, из да шно де ле ћи ком пли мен те го сти ма за њи хо ву до след-
ност на пу ту из град ње со ци ја ли зма, ура ди ли све да уве ре при сут не ка ко је мо-
но лит но је дин ство ко му ни стич ког по кре та је ди ни на чин за пу ну афир ма ци ју и 
ре а ли за ци ју марк си стич ко-ле њи ни стич ких по сту ла та и на ци о нал ног про спе ри-
те та. Слу чај Ма ђар ске је у том кон тек сту тре ба ло да по ка же ку да во ди пре те ра-
на ли бе ра ли за ци ја по ли тич ког си сте ма и од су ство енер гич ни јег ме ша ња кључ не 
си ле уну тар со ци ја ли стич ког ла ге ра, СССР-а. 

Ре пре зен тан ти све у куп ног ко му ни стич ког по кре та у све ту, ли де ри 64 
рад нич ке и ко му ни стич ке пар ти је са свих кон ти не на та, пот пи са ли су Ма ни фест 
ми ра – до ку мент ко јим су се ко му ни сти оба ве за ли да ће се бо ри ти за уна пре ђе-
ње ми ра и са рад ње у све ту без об зи ра на то да ли се њи хо ве стран ке на ла зе на 
вла сти или, ка ко је то углав ном и био слу чај, у опо зи ци ји и иле га ли. Око ово га 
до ку мен та ни је би ло ни ка квог спо ра, јер ни је имао оба ве зу ју ћи ка рак тер, ни ти 
је би ло чи ме ме њао по ли тич ки ста тус пот пи сни ца.

Ужа гру па ко му ни стич ких ли де ра, пред став ни ци 12 ко му ни стич ких пар-
ти ја на вла сти, има ла је при ли ку да још јед ном из ра зи ло јал ност ру ко вод ству 
„пр ве зе мље со ци ја ли зма.“ У то ме је пред ња чи ла де ле га ци ја КП Ки не, ко ја је 
ин си сти ра ла на екс пли цит ним, пи сме но да тим овла шће њи ма ли де ри ма КПСС у 
ве зи са да љом ин сти ту ци о на ли за ци јом са рад ње уну тар со ци ја ли стич ког ла ге ра, 
„па ма кар то пот пи са ли са мо Ки не зи и Ру си.“40 

Оп шта иден тич ност гле ди шта о по тре би кон сти ту и са ња но ве ме ђу на-
род не ко му ни стич ке асо ци ја ци је на че лу са СССР-ом тре ба ло је да бу де ве ри фи-
ко ва на чи ном пот пи си ва ња Де кла ра ци је 12 ко му ни стич ких пар ти ја, до ку мен та 
ко ји је то ком при пре ма за Мо сков ски скуп већ са чи ни ла со вјет ска пар тиј ска де-
ле га ци ја.41

40  О  Са вет овању  у  Моск ви  в ид ети  шире:  В . М ић уновић, н. д., 365–381;  Лео Матес, Ме-
ђународни односи социјали стич ке Југ ос ла ви је, 1976, 185–19 4. 

41 ДАСМИП, ПА, 1958, СССР, ф- 11 8, 32  4 08.  М осковско  с аве товањ е 1 957 .
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Бу ду ћи да је по сле со вјет ске ин тер вен ци је у Ма ђар ској по но во ус по ста-
вље но мо но лит но је дин ство уну тар со ци ја ли стич ког ла ге ра, пот пи си ва ње тог 
до ку мен та ни је има ло по себ ног сми сла, ако је тре ба ло да се од но си ти на 12 ко му-
ни стич ких пар ти ја на вла сти и ина че вер них пар тиј ској ди сци пли ни ко ју је про-
по ве дао СССР. Це ла та це ре мо ни ја пр вен стве но је упри ли че на због раз ре ше ња 
бу ду ћег ста ту са ју го сло вен ске ко му ни стич ке пар ти је у скло пу оства ре ног сте пе-
на ин сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род не са рад ње њој иде о ло шки бли ских пар ти-
ја и зе ма ља. Све је би ло из ван ред но из ре жи ра но, осим на сту па кључ ног ак те ра 
пред ста ве. Из о ста нак Јо си па Бро за (због на вод не бо ле сти) на Мо сков ском ску пу, 
на го ве шта вао је од су ство спрем но сти Ју го сла ви је да се укљу чи у про со вјет ску 
асо ци ја ци ју ко му ни стич ких пар ти ја од ко је се уз то ли ке му ке и опа сно сти одво-
ји ла по сле су ко ба са Ста љи ном. 

Од би ја ње Ју го сла ви је да пот пи ше Де кла ра ци ју 12 ко му ни стич ких др жа-
ва ба ци ло је ве ли ку сен ку на скуп у Мо скви и још јед ном по ко па ло со вјет ску 
на ду за по вра так Ју го сла ви је у со ци ја ли стич ки ла гер. Ти ме је на ду жи пе ри од 
ели ми ни са на и спрем ност СССР-а, а са мим тим и ње го вих ис точ но е вроп ских 
са те ли та, за ус по ста вља ње би ло ка квих зна чај ни јих об ли ка пар тиј ске и др жав не 
са рад ње са Ју го сла ви јом.

Дру ги ју го сло вен ско-со вјет ски су коб. Су дар Ти то ве 
и Хру шчо вље ве пер цеп ци је по ли ти ке ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је

Кра јем 1957. и по чет ком 1958. го ди не, Ју го сла ви ја се на шла у ве о ма 
опа сној стра те шкој по зи ци ји – над њом се по но во над ви ла опа сност да бу де 
исто вре ме но из ло же на изо ла ци ји и од стра не Ис то ка и од За па да. Не за хвал ну 
си ту а ци ју Ју го сла ви је по себ но је упе ча тљи во пред ста вио у сво јим ме мо а ри ма ју-
го сло вен ски ам ба са дор у Мо скви Вељ ко Ми ћу но вић: „Ру си су не за до вољ ни јер 
ни је су с Ју го сла ви јом по сти гли ни шта. Аме ри кан ци су не за до вољ ни јер ми сле 
да су Ру си по сти гли пре ви ше. Окре ни – обр ни: и Ру си и Аме ри кан ци су огор че-
ни – на Ју го сло ве не!“42 

Јед но стра ни пре кид ди пло мат ских од но са СР Не мач ке са Ју го сла ви јом 
ок то бра 1957 (по што је ју го сло вен ско ру ко вод ство при зна ло вла ду ДР Не мач-
ке), ни је до вео са мо до по гор ша ња од но са са кључ ним еко ном ским парт не ром 
Ју го сла ви је у Евро пи, не го и до на ра ста ју ћег не по ве ре ња За па да у це ли ни пре-
ма ју го сло вен ском спољ но по ли тич ком кур су у ко ме се ис по ља ва ла све ве ћа ко о-
пе ра тив ност пре ма зе мља ма со ци ја ли стич ког ла ге ра.43 Сли чан ефе кат имао је и 
ју го сло вен ски зах тев за об у ста вља ње аме рич ке вој не по мо ћи и ин си сти ра ње да 
аме рич ка вој на ми си ја окон ча рад у Бе о гра ду до мар та 1958.44 

42 В.  М ићуновић , н . д.,  98. 
43 САД  су одлук у  Југослави је  да у спо ста ви дипл ом атске  о дно се  са Источно м Н емачком ( кој а 

 је  д овела до  пр еки да  диплом ат ски х одн ос а  Југос лав ије  с а СР Нем ачком) ,  ок ар актер иса ле  
к ао југос ловенско  на пуштањ е  по литике несврст аности  и њено подређи вање  директивам а 
из Мо скве . (Foreign Relations of the United States (FRUS), Department of Sta te, Was hi ngton, 
1955–1957, 26 : 786–87).

44 TNA, FO 371, RY  1011/1,  1 36 806. Annual Rev ie w f or 195 7.
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По нов но су ђе ње Ми ло ва ну Ђи ла су и ње го во хап ше ње на и шло је на же-
сто ку осу ду бри тан ске Ла бу ри стич ке пар ти је чи је су во де ће лич но сти ис по ља-
ва ле ви сок сте пен ува жа ва ња пре ма овом по ли ти ча ру и ње го вим док три нар ним 
ста во ви ма. Слич но су ре а го ва ле и дру ге со ци јал де мо крат ске пар ти је у Евро пи, 
упо зо ра ва ју ћи на не де мо крат ски ка рак тер ре жи ма у Бе о гра ду и ње гов ани мо зи-
тет пре ма све му што но си за пад ни пред знак. Ре волт у овом кон тек сту је до се гао 
нај ви шу тач ку по сле су ђе ња гру пи при пад ни ка ста рог ре жи ма због „про тив др-
жав не де лат но сти, ме ђу ко ји ма се на ла зи ла и не ко ли ци на со ци јал де мо кра та учла-
ње них у Со ци ја ли стич ку ин тер на ци о на лу.“ 45

Ју го сло вен ски став пре ма про це су де ко ло ни за ци је у Ази ји и Афри ци, ко-
ји се у пот пу но сти по кла пао са ста вом СССР-а, на За па ду је у це ли ни не га тив но 
оце њен, по себ но од стра не нај моћ ни јих ко ло ни јал них си ла Ве ли ке Бри та ни је и 
Фран цу ске. Све отво ре ни ја ју го сло вен ска по др шка ал жир ском по кре ту от по ра, 
у Па ри зу је схва ће на као бру та лан иза зов фран цу ској вла ди и од су ство же ље за 
на ста вља ње ра ни је при сне са рад ње две ју др жа ва. За у ста вља ње и при сил но спро-
во ђе ње ју го сло вен ског тр го вач ког бро да „Сло ве ни ја“ у ал жир ску лу ку Оман од 
стра не фран цу ских рат них бро до ва, због сум ње да је пре во зио оруж је „ал жир-
ским по бу ње ни ци ма“, до ве ло је до но вог за о штра ва ња ју го сло вен ско-фран цу ских 
од но са. Од но си са за пад ним си ла ма су се до дат но ис ком пли ко ва ли по сле ан гло-
аме рич ке вој не ин тер вен ци је у Јор да ну и Ли ба ну, 15. и 16. ју ла 1958. Овај по тез 
оква ли фи ко ван је са ју го сло вен ске стра не истим атри бу ти ма ко јим се ко ри сти ла 
и зва нич на Мо сква, а по том је ис по ље но и отво ре но раз у ме ва ње Ју го сла ви је за 
со вјет ске прет ње две ма за пад ним си ла ма да ће се СССР и сам ди рект но укљу-
чи ти у су коб, уко ли ко САД и Ве ли ка Бри та ни ја од мах не по ву ку сво је тру пе са 
јор дан ске и ли бан ске те ри то ри је.46

Упо ре до са по гор ша њем од но са Ју го сла ви је са За па дом, озбиљ но се по-
гор ша ва ни и ње ни од но си са гру па ци јом ис точ но е вр оп ских зе ма ља. Сви еле мен-
ти оштре кон фрон та ци је Ју го сла ви је и зе ма ља Ко мин фор ма ка рак те ри стич ни за 
1948, по сле де сет го ди на да ва ли су тон и „дру гом ју го сло вен ско-со вјет ском су ко-
бу“, ка ко су на За па ду че сто на зи ва ли на гло по гор ша ње од но са Бе о гра да и Мо скве 
то ком 1958. го ди не. Кључ ни до га ђа ји ко ји су до ве ли до по нов ног де фи ни тив ног 
пре ки да ју го сло вен ско-со вјет ске ме ђу др жав не и ме ђу пар тиј ске са рад ње сво ди ли 
су се на ју го сло вен ско од би ја ње да пот пи ше Де кла ра ци је 12 ко му ни стич ких пар-
ти ја на ску пу у Мо скви одр жа ном но вем бра 1957. и усва ја ње Про гра ма СКЈ на 
Сед мог кон гре су у Љу бља ни апри ла 1958. Од би ја ње ју го сло вен ских ко му ни ста 
да у Мо скви пот пи шу де кла ра ци ју ко ја је има ла ка рак тер осни вач ког ак та но вог 
Ко мин фор ма (од но сно од би ја ње да се укљу че у но ву асо ци ја ци ју со ци ја ли стич-
ких др жа ва под па тро на том СССР-а) и усва ја ње до ку мен та са свим су прот ног са-
др жа ја, са на гла ском на са мо стал но сти ко му ни стич ких пар ти ја у из бо ру пу та у 
со ци ја ли зам, де фи ни тив но је рас пр ши ло све илу зи је со вјет ског ру ко вод ства да 
је мо гућ по вра так Ју го сла ви је у со ци ја ли стич ки ла гер. Свест о то ме да је не по-

45 TNA, FO  371, RY 1011/1, 145 107. Annual Review for 1958. 
46 Саопш тење вл ад е ФНРЈ  (Борба, 16. јул 1958); TNA, FO 371, RY,  1022/10 , 136 8 14 .  Yug oslav 
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треб но уло жен ве ли ки труд око ју го сло вен ско-со вјет ског при бли жа ва ња и да су 
уза луд ни би ли сви по ку ша ји да се ју го сло вен ско ру ко вод ство уве ри у по тре бу 
без ре зер вног под ре ђи ва ња „ор га ни зо ва ним и ко ор ди ни са ним фор ма ма кла сне 
бор бе свет ског про ле та ри ја та“, код Хру шчо ва и ње го вих са рад ни ка иза зва ла је 
сна жан ре волт и ре зул ти ра ла пред у зи ма њем ни за спољ но по ли тич ких ме ра са ци-
љем да се Ју го сла ви ји што је мо гућ но ви ше оте жа ме ђу на род ни на ступ и кон со-
ли да ци ја уну тра шњег си сте ма. У том кон тек сту от ка за ни су Ју го сла ви ји ра ни је 
скло пље ни спек та ку лар ни кре дит ни аран жма ни, су же на је осно ва роб не раз ме-
не у скла ду са но во про кла мо ва ним со вјет ским прин ци пом „уза јам не ко ри сти“ 
(при ме ње ним ис кљу чи во на Ју го сла ви ју), пре ки ну та прак са раз ме њи ва ња по се-
та на нај ви шем др жав ном ни воу и ин тен зи ви ра на ан ти ју го сло вен ска кам па ња у 
мно го че му слич на оној ко ја је во ђе на и у Ста љи но во вре ме.

Дру ги ју го сло вен ско-со вјет ски су коб, су штин ски по сма тра но, от по чео 
је оног мо мен та ка да су кон фрон ти ра не стра не ис цр пе ле сва иде о ло шка и по ли-
тич ка сред ства у од бра ни свог ви ђе ња бу ду ће плат фор ме од но са уну тар ко му ни-
стич ког по кре та.

 Сил на енер ги ја утро ше на са со вјет ске стра не ка ко би се Ти то и ње го ви 
са рад ни ци вра ти ли у со ци ја ли стич ки ла гер и од ре кли свог спољ но по ли тич ког 
кон цеп та, ни је ре зул ти ра ла же ље ним ис хо дом. Ју го сло вен ски по ку шај, пак, да 
ни зом по ли тич ких усту па ка по ра зним ме ђу на род ним пи та њи ма до ка же сво ју 
ода ност марк си зму и ле њи ни зму и при во ли Мо скву да при хва ти по ли тич ку ре-
ал ност у Ју го сла ви ји, уна пред је био осу ђен на не у спех.

Свест о не ми нов но сти об на вља ња су ко ба де фи ни тив но је ис пли ва ла на 
по вр ши ну у вре ме ка да је до жи вео пот пун крах по след њи со вјет ски по ку шај 
укљу чи ва ња Ју го сла ви је у ме ђу на род ну асо ци ја ци ју ко му ни стич ких пар ти ја при-
ли ком про сла ве 40-го ди шњи це Ок то бар ске ре во лу ци је у Мо скви на Са ве то ва њу 
ко му ни стич ких и рад нич ких пар ти ја но вем бра 1957. Ти тов из о ста нак на овом 
ску пу („због из не над них ком пли ка ци ја иза зва них акут ним лум ба гом“), бој кот ју-
го сло вен ске де ле га ци је од стра не пред став ни ка оста лих ко му ни стич ких пар ти ја 
и од стра не са мог до ма ћи на и, ко нач но, од би ја ње Ју го сло ве на да том при ли ком 
пот пи шу Де кла ра ци ју 12 ко му ни стич ких пар ти ја – де фи ни тив но су озна чи ли за-
вр ше так јед ног раз до бља пре го во ра и нор ма ли за ци је од но са две ју стра на.47

Иако је зва нич на Мо сква би ла спрем на да по сле на ве де ног ге ста „не по-
слу шно сти“ Ти то вих са рад ни ка на Мо сков ском ску пу от поч не оштру кам па њу 
про тив Ју го сла ви је и пре ки не сва ку са рад њу са њом од то га је, на из не на ђе ње 
ве ћег де ла ме ђу на род не јав но сти, при вре ме но од у ста ла. Од но вем бра 1957, па 
до апри ла 1958. до шло је до крат ко трај ног за тиш ја у со вјет ској ан ти ју го сло вен-
ској кам па њи, пра ће ног углав ном иде о ло шко-те о риј ским из но ше њем кри тич ких 
ста во ва пре ма „ју го сло вен ском ре ви зи о ни зму“ и иг но рант ским од но сом пре ма 
све му што је има ло ве зе са Ју го сла ви јом.

Ово „за тиш је пред бу ру“ узро ко ва но је углав ном ин тер ним по ли тич ким 
раз ло зи ма Хру шчо вље ве гру пе по сле по бе де над „ста љи ни стич ком гру пом“ Мо-
ло тов-Ка га но вич-Ма љен ков на јун ском пле ну му ЦК КПСС и по сте пе ним укла-

47 АЈ,  СК СКЈ ,  507/IX,  119/1– 14 6.  Општи  прегл ед  б илате ра лни х  односа СКЈ и КПС С .
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ња њем из вр ха со вјет ског ру ко вод ства ве ћи не кључ них љу ди ко ји су, по ред Хру-
шчо ва, би ли глав ни ак те ри по ли тич ког жи во та СССР-а по сле Ста љи но ве смр ти. 
Иако је јун ским пле ну мом прак тич но санк ци о ни сан но ви од нос сна га у КПСС 
и др жав ном апа ра ту и ство ре ни усло ви за цен тра ли за ци ју мо ћи у ру ка ма Хру-
шчо ва, још увек све фа зе ове ра ди кал не сме не вла сти ни су у пот пу но сти би ле 
окон ча не. По ли тич ке тур бу лен ци је су до дат но ин тен зи ви ра не по сле не по пу лар-
ног чи на сме не, у на ро ду и пар тиј ским ре до ви ма, оми ље ног мар ша ла Жу ко ва, 
ок то бра 1957. и то ком при пре ма ња те ре на за сме ну ду го го ди шњег пред сед ни ка 
вла де Ни ко ла ја Бул га њи на. Бур на по ли тич ка пре ви ра ња у Со вјет ском Са ве зу, ко-
ја су пра ти ла ове дра ма тич не до га ђа је, ни су пред ста вља ла по во љан кон текст у 
ко ме би се от по че ло са отво ре ним на па дом на Ју го сла ви ју, чи је је ру ко вод ство, 
ка ко се то ви де ло при ли ком Ти то ве по се те СССР-у, ужи ва ло сим па ти је ве ли ког 
де ла со вјет ског на ро да.48

По ли тич ка кри за у со вјет ском ру ко вод ству де фи ни тив но је пре ва зи ђе на 
тек кра јем мар та 1958, ка да је Хру шчов на сед ни ци Вр хов ног со вје та име но ван 
за пред сед ни ка вла де. Ти ме је фор мал но об је ди нио и сам пре у зео др жав ну и 
пар тиј ску вр хов ну власт.49 Ви ше ни је по сто ја ла мо гућ ност да не ко од ње го вих 
кон ку ре на та, ја ча ју ћи по зи ци је у вла ди, до во ди у пи та ње ње го ву по зи ци ју у пар-
ти ји. Са да ка да је и др жав ни и пар тиј ски апа рат био под ње го вом кон тро лом, 
Хру шчов се мо гао енер гич ни је по све ти ти спољ но по ли тич ким пи та њи ма и у том 
кон тек сту спор ној си ту а ци ји на ста лој због „Ти то вог на ци о на ли зма.“

Не по сред но уочи Сед мог кон гре са СКЈ, сре ди ном апри ла 1958, от по чео 
је „дру ги ју го сло вен ско-со вјет ски су коб“ ко ји ће да ва ти тон ме ђу др жав ним од но-
си ма Ју го сла ви је и зе ма ља со ци ја ли стич ког ла ге ра у на ред ном пе то го ди шњем 
пе ри о ду. Су шти на ју го сло вен ско-со вјет ског спо ра за сни ва ла се на истом про бле-
му ко ји до вео до кон фрон та ци је два ју ко му ни стич ких ру ко вод ста ва и де сет го ди-
на ра ни је. Ти то во на сто ја ње да са мо стал но ру ко во ди зе мљом ни ка ко ни је мо гло 
би ти оп ци ја при хва тљи ва за ве ли ко др жав ну по ли ти ку со вјет ске ко му ни стич ке 
оли гар хи је, па би ла она пер со ни фи ко ва на у Ста љи ну, Хру шчо ву или не ком тре-
ћем ли де ру КПСС-а, све јед но. Ју го сло вен ска ван бло ков ска по ли ти ка под ри ва ла 
је је дин ство ко му ни стич ког по кре та и во ди ла ње го вом оси па њу и сла бље њу. 
То ле ри са ње „Ти то вог пу та у со ци ја ли зам“ и охра бри ва ње дру гих ис точ но е вроп-
ских зе ма ља да се у ве ћој или ма њој ме ри оса мо ста ле од Мо скве, не ми нов но би 
ре зул ти ра ло све ве ћом ин фе ри ор но шћу Вар шав ског уго во ра у од но су на НА ТО 
пакт и со ци ја ли стич ког ла ге ра у од но су на За пад. У та квим усло ви ма те шко би 
би ло из во дљи во очу ва ње со ци ја ли зма као „свет ског про це са.“ 50

Хру шчов је, за раз ли ку од Ста љи на, схва тио да Ти та, као кључ ног и не-
при ко сно ве ног про та го ни сту те по ли ти ке, не мо же ели ми ни са ти са по ли тич ке 

48 Драган Богетић, Нова стратеги ја  спољне  политике Ј у гослави је 1956 –1 96 1,  Бе ог рад 20 06 , 
184– 18 6. 

49  Уз ов е ф ункциј е,  Хр ушчов је  пр еузео  улогу  гла внокома нд ујућ ег арм ије, руково диоца 
 др жавне бе зб ед ности  и в рховног ше фа  совјетс ке  обаве штајн е  сл ужбе. 

50  Д раган  Бо гет ић , Еволуци ја  совјетск их и америчких  с тавова према политици и пок ре ту  
несврстаности,  Истори ја  20. век а, бр .  1–2 , Б еоград  198 6, 101 –128.
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сце не „јед ним по кре том пр ста.“ Ме ђу тим, ни он ни је про ни као у сву ду би ну Бро-
зо вих уну тра шњих су ко бља ва ња као ко му ни сте искре но ло јал ног иде ји марк си-
зма-ле њи ни зма и ха ри зма тич но на стро је ног во ђе, од луч ног да за др жи ап со лут ну 
власт у зе мљи, али и да се све ту на мет не као моћ ни пред вод ник обес пра вље ног 
Ју га на спрам за ва ђе ног Ис то ка и За па да. Сто га се, бар ка да је у пи та њу Ју го сла-
ви ја, опре де лио за јед ну, ка ко се убр зо по ка за ло, до ста ја ло ву и не свр сис ход ну 
стра те ги ју. По ку шао је да не у хва тљи вог Ти та им пре си о ни ра отва ра њем пер спек-
ти ве ши ро ког спек тра еко ном ске и по ли тич ке са рад ње са зе мља ма иде о ло шки 
бли ским, у чи јем дру штву се Ју го сла ви ја не би осе ћа ла као стра но те ло, ка ко је 
то био ра ни је слу чај (пр во у окви ру Ко мин фор ма, а по том у скло пу по ве зи ва ња 
са за пад ним др жа ва ма). Ка да ова так ти ка ни је ус пе ла, вид но раз о ча ран и ре вол ти-
ран Хру шчов се опре де лио за по ли ти ку при ти ска на Ју го сла ви ју, по ку ша ва ју ћи 
да је до ве де у ста ње оп ште ме ђу на род не изо ла ци је. То је био пут да се обез бе де 
бар два спољ но по ли тич ка ци ља СССР-а: да се Ју го сла ви ја, евен ту ал но, при мо ра 
да од у ста не од „не у тра ли зма“, а да се, исто вре ме но, по сва ку це ну спре чи да ље 
оси па ње со ци ја ли стич ког ла ге ра.51

Фор мал ни по вод за от по чи ња ње дру гог ју го сло вен ско-со вјет ског су ко-
ба пред ста вља ло је усва ја ње но вог Про гра ма СКЈ на Сед мом кон гре су СКЈ, одр-
жа ном кра јем апри ла 1958. У не ку ру ку тај скуп је де ло вао као ма ни фе ста ци ја 
су прот ста вље на но вем бар ском Мо сков ском ску пу на ко ме је санк ци о ни са но је-
дин ство оку пље них пар ти ја под до ми на ци јом КПСС, а усво је ни Про грам СКЈ, 
усред сре ђен на по тен ци ра ње на че ла рав но прав но сти и са мо стал но сти у од но си ма 
со ци ја ли стич ких др жа ва и њи хо вих пар ти ја, као до ку мент су прот ста вљен Де кла-
ра ци ји 12 ко му ни стич ких пар ти ја, ко ја је про па ги ра ла су прот ну оп ци ју.52

Об ја вљи ва ње На цр та про гра ма СКЈ уочи Сед мог кон гре са, у об ли ку 
обим не књи ге и у огром ном ти ра жу, а по том ње но пре во ђе ње на стра не је зи ке 
и пре но ше ње на стра ним је зи ци ма пре ко број них ра дио-ста ни ца, у Мо скви је 
схва ће но као отво рен иза зов ју го сло вен ске стра не и офан зи ван ко рак про тив со-
вјет ског мо де ла со ци ја ли зма. Про па ги ра ње овог про гра ма пред ста вља ло је сво-
је вр сно су прот ста вља ње мо сков ској Де кла ра ци ји 12 ко му ни стич ких пар ти ја, не 
са мо због вре мен ске и дру гих ко ин ци ден ци ја, не го и због то га што је за ве ли ки 
број кључ них пи та ња у ве зи са раз во јем со ци ја ли зма ну дио са свим раз ли чи та 
ре ше ња од оних ко ја су про из и ла зи ла из Де кла ра ци је. У Мо скви је На црт про-
гра ма СКЈ схва ћен као про је кат ко ји ни је на ме њен са мо ју го сло вен ским ко му ни-
сти ма, већ има да ле ко ам би ци о зни је на ме ре. Оне су сво ђе не на ју го сло вен ске 
пре тен зи је за на ме та њем соп стве ног уну тра шњег си сте ма дру гим зе мља ма, на 
хе ге мо ни ју Ју го сла ви је у ме ђу на род ном рад нич ком по кре ту и бес ком про ми сну 
бор бу про тив со вјет ског мо де ла со ци ја ли зма ко ме се Ју го сла ви ја су прот ста вља 
већ чи та ву јед ну де це ни ју.53

51 В. Мић ун овић, н.  д.
52 Драган Б о гетић, Други југословенско-совјетски сукоб 1958, Истори ја 20.  века,  бр .  2, 

Београд 2004, 123 –15 4.
53 AJ , Ц К СКЈ,  50 7/ IX, 119/1–122. Пис мо првог секретара ЦК КП СС  Н . С. Хрушчова ге не-

ра лном се крет ару ЦК  С КЈ Ј. Б. Титу, 9 .  мај 1958.
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Еле мен ти су ко ба Бе о гра да и Мо скве до ко га је до шло кра јем 50-их го ди-
на про жи ма ли су ју го сло вен ско-со вјет ске од но се све до рас па да ју го сло вен ске 
др жа ве. По сто ја ла су три глав на из во ра не су гла си ца ко ја су стал но из но ва до при-
но си ла хла ђе њу од но са Ју го сла ви је и СССР-а. Прак тич но ни је би ло зна чај ни јег 
са стан ка ру ко вод ста ва две ју зе ма ља на ко ме со вјет ска стра на ни је тра жи ла од 
бе о град ских зва нич ни ка одо бре ње за ста ци о ни ра ње со вјет ске рат не фло те у ја-
дран ским лу ка ма (пр вен стве но у Бо ко ко тор ском за ли ву). По ред то га, са со вјет ске 
стра не се упор но ин си сти ра ло на укљу чи ва њу Ју го сла ви је у про цес пе ри о дич них 
са ста на ка ли де ра со ци ја ли стич ких зе ма ља на ко ји ма се утвр ђи ва ла за јед нич ка 
ме ђу на род на стра те ги ја и оба ве зе чла ни ца ла ге ра. Тре ћи зах тев ко ји је пред ста-
вљао пред у слов за по бољ ша ње ју го сло вен ско-со вјет ских од но са сво дио се на 
ну жност фор ми ра ња дру шта ва ју го сло вен ско-со вјет ског при ја тељ ства ко ја су, у 
ства ри, тре ба ло да пред ста вља ју цен тре за оку пља ње и де ло ва ње ин фор мби ро-
ов ских кру го ва у Ју го сла ви ји. Да ва ње би ло ко је од ових кон це си ја Со вјет ском 
Са ве зу пред ста вља ло би озби љан пре се дан чи је би се крај ње кон се квен це сво-
ди ле на гу бље ње основ них атри бу та ју го сло вен ске на ци о нал не не за ви сно сти и 
ута па ње Ју го сла ви је у со ци ја ли стич ки ла гер.54

Стал ни успо ни и па до ви у ју го сло вен ско-со вјет ским од но си ма ни су бло-
ки ра ли ве о ма раз ви је ну би ла те рал ну еко ном ску и вој ну са рад њу. Со вјет ски Са вез 
је био је дан од кључ них тр го вин ских парт не ра Ју го сла ви је. У укуп ној роб ној раз-
ме ни Ју го сла ви је са ино стран ством за у зи мао је ви со ко тре ће ме сто, од мах по сле 
СР Не мач ке и Ита ли је. Оно што је од по себ ног зна ча ја у овом кон тек сту је сте чи-
ње ни ца да је још по чет ком 60-их го ди на па све до рас па да ју го сло вен ске др жа ве, 
ова си ла би ла и глав ни снаб де вач Ју го сла ви је вој ном опре мом и на о ру жа њем. 
Ра ди ка лан обрт у из бо ру но вог вој но-стра те шког парт не ра на ште ту Сје ди ње них 
Др жа ва ни је био ре зул тат иде о ло шко-по ли тич ких кал ку ла ци ја ју го сло вен ских 
ко му ни ста, не го праг ма тич них ко мер ци јал них еко ном ских ин те ре са Ју го сла ви је. 
По што су САД об у ста ви ле про грам вој не по мо ћи Ју го сла ви ји кра јем 50-их го-
ди на и зах те ва ле од ју го сло вен ског ру ко вод ства да убу ду ће вој ну опре му пла ћа 
у до ла ри ма, Ти то и ње го ви са рад ни ци су се окре ну ли Со вјет ском Са ве зу, др жа-
ви са ко јом је упра жња ван кли рин шки си стем пла ћа ња. Уме сто да ску пе мла зне 
ави о не, тен ко ве и ра кет не си сте ме пла ћа кон вер ти бил ним ва лу та ма, Ју го сла ви ја 
их је ра ди је пла ћа ла соп стве ним про из во ди ма, пр вен стве но тан ке ри ма ви со ке 
но си во сти и про из во ди ма бро до град ње и ма шин ске ин ду стри је, ко ји су ина че 
те шко на ла зи ли пла сман на зах тев ном кон вер ти бил ном тр жи шту.

Дра ма тич но за о штра ва ње ју го сло вен ско-со вјет ских од но са на пре ла зу 
из ме ђу 50-их и 60-их го ди на по но во је на ме та ло ју го сло вен ском ру ко вод ству по-
тре бу ре де фи ни са ња од ре ђе них сег ме на та ме ђу на род не стра те ги је. Ју го сло вен-
ским по ли тич ким кру го ви ма по ста ло је ја сно да је не мо гућ но во ди ти не за ви сну 
по ли ти ку и пре ма За па ду и пре ма Ис то ку без по др шке не ког тре ћег ути цај ног 
ме ђу на род ног фак то ра. За раз ли ку од оста лих европ ских др жа ва, ко је су већ сто-
ти на ма го ди на свој оп ста нак и ре а ли за ци ју др жав них про јек ци ја оства ри ва ле 

54  В. Мић ун овић,  н.  д; В. М ићу новић,  Московске године 1969/1 971,  Београд 19 84; Mik o 
 Tri palo, Hrvatsko proljeće, Zag reb 198 9,  175–1 79.
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пу тем по др шке од ре ђе не си ле за штит ни це, Ју го сла ви ја је иза бра ла, не сум њи во, 
ори ги на лан спољ но по ли тич ки курс. Све сни да свој ауто ри тар ни по ло жај у зе мљи 
не мо гу са чу ва ти и у од но си ма са ино стран ством уко ли ко по кро ви тељ ство тра же 
у Мо скви или Ва шинг то ну, Ти то и ње го ви са рад ни ци опре де ли ли су се за је ди но 
мо гу ће ре ше ње – осло нац на бе но ва лент не и крај ње ко о пе ра тив не афро-азиј ске 
са мо др шце. По је ди нач но, они ни су мо гли мно го по мо ћи ја ча њу ју го сло вен ске 
ме ђу на род не по зи ци је и ње ном от по ру ра сту ћим при ти сци ма Ис то ка и За па да. 
Али, сви за јед но, об је ди ње ни у је дин ствен по крет, чи ни ли су ре спек та бил ну 
свет ску сна гу и со лид ног еко ном ског парт не ра.

Ме ђу тим, у вре ме ка да у ју го сло вен ском ру ко вод ству ни је би ло ви ше 
ни ка квих ди ле ма о ну жно сти ре а ли за ци је на ве де не по ли тич ке про јек ци је, оста-
ли ак те ри (зе мље из Ази је и Афри ке), без ко јих тран сфор ма ци ја ак ту ел ног ме-
ђу на род ног по ли тич ког си сте ма ни је би ла мо гућ на, ни су по ка зи ва ли пре те ра ну 
спрем ност ни ти за ин те ре со ва ност да сле де Ју го сла ви ју у ње ним ам би ци о зним 
на сто ја њи ма.

Ме ђу на род ни по ло жај Ју го сла ви је по сле пр вог са ми та 
не свр ста них зе ма ља у Бе о гра ду

Сва ана хро ност и амор фан ка рак тер ју го сло вен ске спољ но по ли тич ке 
стра те ги је по чет ком 60-их го ди на до шли су по себ но до из ра жа ја при ли ком одр-
жа ва ња ре пре зен та тив ног ску па ли де ра ван бло ков ских др жа ва у Бе о гра ду, сеп-
тем бра 1961. По ку ша ва ју ћи да том са ми ту да ју ка рак тер осни вач ког ску па но ве 
асо ци ја ци је др жа ва, ко ја би оку пља ла зе мље „тре ћег све та“, Ти то и ње го ви са-
рад ни ци су пре у зе ли су ви ше те жак за да так из на ла же ња оп ти мал ног ба лан са у 
на сту пу пре ма во де ћим бло ков ским си ла ма и исто вре ме ног пре у зи ма ња уло ге 
за штит ни ка „обес пра вље них“ афро-азиј ских на ро да. За до во љи ти и је дан и дру ги 
по ли тич ки им пе ра тив – ни је би ло мо гућ но. Би ло ка кав ком про мис у том кон тек-
сту во дио је, опет, пот пу ном де ба клу и де ста би ли зо ва њу ме ђу на род не по зи ци је 
Ју го сла ви је. У то се убр зо по сле Бе о град ског са ми та уве рио и сам Јо сип Броз. 
Ни је ус пео да убе ди сво је го сте у по тре бу ства ра ња по кре та не свр ста но сти, али 
је за то, због свог ан ти за пад ног на сту па, озбиљ но до вео у пи та ње бу ду ће од но се 
Ју го сла ви је са САД и оста лим за пад ним си ла ма. 

То ком Кон фе рен ци је ше фо ва др жа ва или вла да не ан га жо ва них зе ма ља 
у Бе о гра ду, Јо сип Броз ни је ус пео нај бо ље да из ба лан си ра по је ди не де ло ве свог 
го во ра са зах те ви ма по ли ти ке екви ди стан це, али је нео спор но ус пео да се на-
мет не као јед на од кључ них лич но сти са ми та и у том сми слу да обез бе ди се би и 
Ју го сла ви ји цен трал но ме сто у свет ској штам пи и у ди пло мат ским из ве шта ји ма 
ве ли ког бро ја др жа ва.

Кон фе рен ци ја је одр жа на од 1. до 6. сеп тем бра 1961, уз при су ство 25 
зе ма ља у свој ству пу но прав ног уче сни ка и три зе мље у свој ству по сма тра ча. 
Су де ћи по са ста ву уче сни ка, Ти то је са мо де ли мич но оства рио сво ју на ме ру да 
на овом ску пу бу ду за сту пље ни сви де ло ви све та и да та ко спре чи да она до би је 
ис кљу чи во ре ги о нал ни, афро-азиј ски ка рак тер. Ју го сла ви ја и Ки пар су би ле је-
ди не европ ске др жа ве ко је су уче ство ва ле на ску пу. Из Ла тин ске Аме ри ке је као 
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пу но прав ни уче сник би ла за сту пље на са мо Ку ба, док су у свој ству по сма тра ча 
при су ство ва ли Бра зил, Бо ли ви ја и Еква дор. Све оста ле зе мље су би ле из Ази је 
и Афри ке. Не спрем ност др жа ва Ла тин ске Аме ри ке да се су прот ста ве при ти ску 
САД, без чи је еко ном ске по мо ћи ни су мо гле оп ста ти, ре зул ти ра ла је њи хо вим 
сла бим од зи вом, или ни же ра зред ним ран гом уче шћа. Ју го сла ви ја је по себ но би ла 
раз о ча ра на ап сти ни ра њем Мек си ка, чи ја вла да је у по след њем мо мен ту од у ста-
ла од уче ство ва ња на Бе о град ској кон фе рен ци ји.55 То ком при пре ма за кон фе рен-
ци ју Ју го сла ви ја је ди пло мат ским ка на ли ма у ви ше на вра та упу ћи ва ла про те сте 
Ва шинг то ну што на све на чи не по ку ша ва да „де ку ра жи ра“ ла ти но а ме рич ке др-
жа ве у ве зи са њи хо вим ак тив ним уче шћем на ску пу у Бе о гра ду.56 По се бан ре-
волт из ра жен је по во дом при ти ска Стејт де парт мен та на нај ве ћу и нај у ти цај ни ју 
др жа ву Ла тин ске Аме ри ке – Бра зил. Тај при ти сак до дат но је ути цао на и ина че 
са зре лу од лу ку Жа ниа Ква дро са (Ja nio Qu a dros) да под не се остав ку на функ ци-
ју пред сед ни ка вла де Бра зи ла.57 Ову од лу ку је до нео не по сред но уочи са ми та у 
Бе о гра ду, скре нув ши па жњу на то да је из ну ђе на де ло ва њем „мрач них сна га из 
ино стран ства“.58

Ти то је на са ми ту за у зео крај ње оштар став пре ма за пад ним си ла ма. Кад 
су у пи та њу њи хо ви зва нич ни ци ко ри стио је из ра зе: „ре ак ци о нар не и фа ши стич-
ке сна ге“, „нео б у зда не вој не си ле џи је фран цу ске ар ми је“, „ди вљач ке пор ту гал-
ске ору жа не сна ге“, „мон стру о зне уби це“. За пад ну по ли ти ку је по и сто ве ћи вао 
са из ра зи ма „им пе ри ја ли зам“, „на сил ни штво“, „по ли ти ка си ле“, „пак то ма ни ја“, 
„крат ко ви да и не ра зум на по ли ти ка“, „ре ак ци о нар на по ли ти ка“.59 

Аме рич ки по ли ти ча ри, па и део аме рич ког јав ног мње ња, са ве ли ком па-
жњом су пра ти ли на ступ Ју го сла ви је на Бе о град ској кон фе рен ци ји. Стејт де парт-
мент је у ову свр ху фор ми рао по себ ну гру пу струч ња ка за пра ће ње и ана ли зу 
ста во ва ко је је Ти то из нео на са ми ту не свр ста них. О Бе о град ској кон фе рен ци ји 
из Ју го сла ви је је из ве шта ва ло пре ко сто ти ну аме рич ких но ви на ра.60 

Све ове ин фор ма ци је ко је су се из Бе о гра да сли ва ле у Ва шинг тон ири-
ти ра ју ће су де ло ва ле на аме рич ке по ли ти ча ре и аме рич ку јав ност. Та ква ре ак ци-
ја ни је би ла усло вље на Ти то вим оштрим ан ти ко ло ни јал ним ста вом. Сје ди ње не 

55 D epartmen t of State, Confi denti al ,  396.1 -BE , Box 732,  Ce ntral Decimal Files, Record  Gr oup 
59 (R G 59) U. S . National Archives II, College Park, Maryl an d,  USA; col le ct ed by  James G . 
H er shberg fo r  GWC W/ CWIHP.

56 КП Р, I-3-а /С АД. Забелешк а о разгово ру  друга Пр е дс едника са по дс ек ретаром С АД  C heste r 
B owleso m, 3 0. ју ла 19 61 .  године н а  Бр ио нима; Исто. Заб елешка о ра зг овору држа вног 
секретара  Коч е Поповића  са амба са дор ом САД Џорџ Кенан-ом, одржан им 31.  VI II 
196 1. 

57 D epartmen t of State, Confi denti al ,  396.1 -BE , Box 732,  Ce ntral Decimal Files, Record  Gr oup 
59 (R G 59) U. S . National Archives II, Coll ege  Park,  Ma r yla nd ,  US A;  c oll ected  by  James G. 
Hersh berg fo r GWCW /CW IHP.

58  Ра днички   и националноослободи лачки  покр ети, том  И,  А фрика, Ази ја , Лати нска  Америк а, 
Беогр ад  19 68, 698.

59 П оздрав ни го вор пре дс едн ика СФ РЈ  Јосипа  Б роза  Тит а;  Говор  пр едседн и ка СФРЈ Јосипа 
Броза Тита у генералн ој де ба ти (Ску пови нес врстаних  з ема ља , Бео гр ад 1974, 3 9–58). 

60  КПР , I-4-a .  Оцена  писања светске штампе о Конферен ц ији  шефова  ил и в ла да ванб ло-
ковск их  зе ма ља; ДАМИП, 1 961, ПА, ф-124, 39 980. Београдска конференција и од носи 
Југославија-САД.
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Др жа ве, ко је су не ка да и са ме би ле ко ло ни ја, ни су би ле пре те ра но осе тљи ве на 
ова кву ре то ри ку. Оно пре ко че га аме рич ки зва нич ни ци ни су ни ка ко мо гли да 
пре ђу био је Ти тов не кри тич ки и апо ло гет ски став пре ма со вјет ској на ја ви об-
но ве ну кле ар них про ба и Ти то ва по др шка Хру шчо вље вој по ли ти ци у ве зи са 
ре ша ва њем не мач ког, од но сно бер лин ског пи та ња.61 Те шко им је би ло да схва те 
ка ко не ко ко је то ли ко по др жа вао спо ра зум САД, Ве ли ке Бри та ни је и СССР-а о 
ну кле ар ном мо ра то ри ју му са да – ка да је цео свет на иви ци ра та – има раз у ме ва-
ње за јед но стра но кр ше ње тог спо ра зу ма. Исто та ко, ни ко у Ва шинг то ну ни је 
мо гао по зи тив но ре а го ва ти на ју го сло вен ску по др шку пре тен зи ја ма Мо скве у 
За пад ном Бер ли ну у мо мен ту ка да је он на сил но огра ђен и одво јен од ис точ ног 
де ла гра да.62 И је дан и дру ги со вјет ски по тез су на За па ду ту ма че ни као опа сна 
жа ри шта дра ма тич не кри зе ко ја сва ко га ча са мо же пре ра сти у ору жа ни свет ски 
су коб са не са гле ди вим по сле ди ца ма. Сто га је Ти тов го вор на Кон фе рен ци ји ван-
бло ков ских др жа ва у Ва шинг то ну иза звао бу ји цу гне ва и ре вол та, чи је ра зор но 
деј ство на бу ду ће ју го сло вен ско-аме рич ке од но се ви ше ни шта ни је мо гло да не-
у тра ли ше, ни ти убла жи.63

У пр вом мо мен ту, ре ак ци ја аме рич ких зва нич ни ка на Ти тов го вор у ве-
ли кој ме ри се про жи ма ла са не скри ве ним осе ћа њем раз о ча ре ња и из не на ђе ња.64 
Ју го сло вен ски на ступ је ока рак те ри сан као „ша мар но вој аме рич кој ад ми ни стра-
ци ји“ ко ја је то ком свог по лу го ди шњег де ло ва ња ис по ља ва ла ви сок сту пањ ко о-
пе ра тив но сти пре ма Ју го сла ви ји и по кре ну ла низ ини ци ја ти ва за уна пре ђе ње са-
рад ње две ју др жа ва. Ке не ди је у ви ше на вра та ис ти цао ре спект пре ма по ли ти ци 
ко ју во ди Ју го сла ви ја и из ра зио за ин те ре со ва ност да Ти то по се ти САД.65 Из бор 
Џор џа Ке на на (Ge or ge Ken nan) за ам ба са до ра у Ју го сла ви ји, сам по се би, био је 
по се бан знак аме рич ког ува жа ва ња ју го сло вен ске по ли ти ке. Ра ди ло се о углед-
ном ди пло ма ти ко ји је прет ход но био ам ба са дор у СССР-у, о из у зет но це ње ном 
струч ња ку за ме ђу на род на пи та ња, на чи јој док три ни и по ли тич ким ста во ви ма 
се у ве ли кој ме ри те ме љи ла аме рич ка спољ на по ли ти ка.66 

Сам Ке нан је са не скри ве ним за до вољ ством при хва тио за да так ко ји му 
је по ве рен од ње го ве вла де, ис по ља ва ју ћи ве ли ки оп ти ми зам у ве зи са сво јом 
ди пло мат ском уло гом у Ју го сла ви ји.67 Сто га ни је за чу ђе ње то што га је по сле 
Бе о град ске кон фе рен ци је пот пу но са вла да ла ре зиг на ци ја и од су ство на де да се 
мо же успе шно да ље но си ти са за да ци ма ко је је пред ње га по ста вља ла функ ци-
ја ам ба са до ра у Бе о гра ду.68 Та кво ње го во рас по ло же ње да ва ло је тон раз го во ру 
ко ји је не по сред но по окон ча њу Бе о град ског са ми та во дио са ју го сло вен ским 
ми ни стром ино стра них по сло ва Ко чом По по ви ћем („Ви де ло се да је Ке нан лич-

61 ДАМИП, 1961 , стр. пов., ф-2, 150.
62 КПР, I- 5 -б/С АД; ДАМ ИП , 1 96 1, ПА,  ф- 125,  42 7 2 89 .
63 ДАМИП, 1 961, ПА, ф-124, 39 980. Београдска  конференција и односи Југославија–САД.
64 ДАМИП, 196 1,  ПА , ф -125,  4 27 289.
65   ДАМИП,  1 961, ПА, ф-125, 430 010.
66 КПР, I-3-а/САД. Informativna be le šk a o Georg e  Ke nnanu. 
67 К ПР,  I -5-б/ СА Д.
68 ДА МИ П, 1961 , ПА,  ф- 124,  40  0 51 . Забеле шк а  о  разговору пот пр едседник а  Савезног извр-

шног већа Мијалка Тодоро ви ћа  са амбас ад ор ом СА Д г . Кена ном ,  одржа ним 1 1.  X  1961. 
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но уз бу ђен и по го ђен“.) У том ду ху, већ на са мом по чет ку раз го во ра Ке нан је 
ју го сло вен ском ми ни стру скре нуо па жњу да су ста во ви ко је је из нео Јо сип Броз 
на Кон фе рен ци ји ван бло ков ских зе ма ља код ње га иза зва ли ви со ку до зу „раз о-
ча ре ња“, „за бри ну то сти“ и „жа ло сти“. Кад би ње го ва вла да при хва ти ла оно на 
че му је Ти то ин си сти рао на Бе о град ској кон фе рен ци ји „то би у нај кра ћем вре-
ме ну до ве ло до пу не про па сти САД… – кроз шест ме се ци од Аме ри ке и ње них 
по зи ци ја не би го то во ни шта оста ло“. Ке нан је под се тио са го вор ни ка на на по ре 
ко је је чи ни ла но ва аме рич ка ад ми ни стра ци ја, по себ но пред сед ник Ке не ди и он 
лич но, на уна пре ђе њу са рад ње са Ју го сла ви јом. Са ре зиг на ци јом је кон ста то вао 
„да ти на по ри ни су да ли ни ка кве ре зул та те“ и „да се ју го сло вен ска вла да вр ло 
ма ло бри не да ли ће аме рич ке по зи ци је би ти са чу ва не или сру ше не“. Тим по во-
дом на го ве стио је мо гућ ност ре ви зи је аме рич ке по ли ти ке пре ма Ју го сла ви ји и 
об у ста вља ња еко ном ске по мо ћи.69

Са зва нич ним ста вом Сје ди ње них Др жа ва пре ма Ти то вом на сту пу на Бе о-
град ској кон фе рен ци ји, ју го сло вен ска вла да је упо зна та два да на по сле Ке на но вог 
раз го во ра са Ко чом По по ви ћем. Тај став је био из ло жен у аме рич ком ед-ме мо а ру 
ко ји је Ке нан уру чио по моћ ни ку ми ни стра за ино стра не по сло ве Лео Ма те су, 15. 
сеп тем бра 1961.70 У том до ку мен ту из ра же но је аме рич ко „раз о ча ре ње и за бри-
ну тост због ју го сло вен ске уло ге на Бе о град ској кон фе рен ци ји не ан га жо ва них зе-
ма ља“ и „не у ме ре ног то на и при стра сног са др жа ја го во ра пред сед ни ка Ти та“.71 
На кра ју ед-ме мо а ра на ја вље на је мо гућ ност да у ско рој бу дућ но сти у САД бу де 
ре ви ди ра на по ли ти ка по др шке Ју го сла ви ји: „Вла да Сје ди ње них Аме рич ких Др-
жа ва осе ћа се при ну ђе ном да озбиљ но раз мо три уло гу ко ју је на Кон фе рен ци ји 
од и гра ла вла да Ју го сла ви је. С тач ке гле ди шта аме рич ко-ју го сло вен ских од но са, 
им пли ка ци је ова кве си ту а ци је мо ра ће ну жно, ка ко са да та ко и у бу дућ но сти, би-
ти пред мет бри жљи вог про у ча ва ња“.72

По сле Бе о град ске кон фе рен ци је аме рич ке вла сти су од би ле да раз мо тре 
зах те ве Ју го сла ви је у ве зи са одо бра ва њем ин ве сти ци о них кре ди та без ко јих је 
прак тич но би ла не мо гућ на ре а ли за ци ја ју го сло вен ских раз вој них про гра ма.73 
Исто вре ме но, Сје ди ње не Др жа ве су об у ста ви ле и про грам вој них на бав ки (про-
да ју ре зер вних де ло ва) нео п ход них за бор бе ну го то вост ју го сло вен ске ар ми је. 
У скло пу ак ту ел ног по гор ша ња од но са не из ве сно је би ло да ли ће САД ис по ру-
чи ти Ју го сла ви ји уго во ре ни кон тин гент пше ни це у скла ду са сво јим за ко ном о 
по љо при вред ним ви шко ви ма.74 

69   КП Р,  I-5-б/САД. Заб елешка о ра зг овору држав ног  секретара Коч е Поповића са амбаса-
дором САД Џор ж  Ке нан-ом, о др жа ним 13 . сеп те мбра 196 1. 

70 Д АМИП, 1961, П А, ф-125, 4 27  646. Забел ешк а о разговор у  друга Мате са  са амбасадором 
САД г. Кенан-о м,   одржаним 15. септембр а 1 961.  г один е у 12  ча сов а.  

71 К ПР , I -5- б/САД.  Aide-m em oire.
72 Исто .
73 Уочи  п очетка Бе ог ра дс ке конф ер ен ције ј уг ос ло венска в лада по дн ела је САД л исту о б-

ј еката за  кредитир ањ е предвиђени х  п етого ди шњим п ланом развоја. У ту сврху тражила 
 је кред ит  у  изн осу од  479  милио на  долар а  (ДА МИ П , 1963 ,  стр. пов. , ф-2, 75. Преглед 
југословенско- ам ер ичких  од но са. Ин ве стицион и  кре дит и).

74 Д АМИ П, 19 63 ,  стр . пов .,  ф-1, 11. Поли тика С је дињених Д ржава и југословенско-аме-
рички билатерални односи.
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Као што је то обич но чи нио у сло же ним си ту а ци ја ма, Јо сип Броз је од-
лу чио да све фи не се „ви со ке“ по ли ти ке и ис ку ше ња са ко ји ма се су о ча ва ла Ју го-
сла ви ја из не се пред сво је гра ђа не. На ми тин гу у Ско пљу, упри ли че ном по во дом 
пу шта ња у рад де о ни це ауто пу та „Брат ство и је дин ство“, 13. но вем бра, оштро 
је кри ти ко вао „ка пи та ли сте у Аме ри ци“ што го во ре „да Ју го сла ви ји тре ба об у-
ста ви ти сва ку по моћ, да Ју го сло ве не не тре ба хра ни ти, да на шој зе мљи не тре ба 
ни пше ни цу про да ва ти, да нам не тре ба да ти ави о не, да не тре ба при ма ти на ше 
љу де та мо“; што се на ју го сло вен ски на род „вр ши еко ном ски при ти сак у ври је-
ме ка да је на ша зе мља ова ко те шко по го ђе на су шом и ка да се на ла зи у при лич-
но те шкој си ту а ци ји“. Ис та као је да Ју го сло ве ни ни су про тив аме рич ког на ро да 
од ко га су до би ли ве ли ку по моћ ка да им је би ла по треб на. Али, исто вре ме но 
је Аме ри кан ци ма по слао по ру ку у име свог на ро да „да ни овог пу та не ће мо од-
сту пи ти од сво јих прин ци па, без об зи ра да ли ће мо до би ти или не ће мо до би ти 
по моћ од Аме ри ке“. За сва ки слу чај је на по ме нуо да ако САД не пру же по моћ 
Ју го сла ви ји „то би мо гао би ти по вод огром ном огор че њу на ших гра ђа на, што је 
ап со лут но не по треб но“.75

Пр ва Ти то ва по се та Ва шинг то ну –
по след њи Ке не ди јев ме ђу на род ни ан га жман

Ка да је Јо сип Броз 17. ок то бра 1963. ко нач но кро чио на се вер ни трав-
њак Бе ле ку ће ср дач но се ру ку ју ћи са пред сед ни ком Џо ном Ке не ди јем, ни он 
ни ње гов до ма ћин ни су мо гли слу ти ти ко ли ко ће њи хо ва лич на са рад ња, чи је 
су те ме ље тек ус по ста ви ли, би ти крат ког ве ка. Ипак, са др жај не ком по нен те но-
вог раз до бља ју го сло вен ско-аме рич ких од но са, ко је је на сту пи ло по сле су сре-
та Ти то-Ке не ди, у ве ли кој ме ри су би ле опре де ље не по ли тич ким пре ми са ма и 
ком про ми сним ре ше њи ма ко ја су да ва ла тон ше сто ча сов ном раз го во ру дво ји це 
др жав ни ка. По ти ску ју ћи иде о ло шке ани мо зи те те у дру ги план, ру ко во ђе ни ис-
кљу чи во праг ма тич ним др жав ним ин те ре си ма, Ти то и Ке не ди су ус пе ли да ју го-
сло вен ско-аме рич ке од но се, ко ји су у том мо мен ту па ли на нај ни жу тач ку, по но-
во по ста ве на со лид ну осно ву, аде кват ну но вој ме ђу на род ној ре ал но сти и но вом 
спољ но по ли тич ком кур су ко ји су сле ди ле њи хо ве др жа ве. 

По у че на не га тив ним ис ку стви ма (сте че ним то ком Ти то вог бо рав ка у 
се ди шту ОУН у Њу јор ку сеп тем бра 1960), у ве зи са мо гу ћом не при ја тељ ском 
ре ак ци јом при лич но број не ску пи не про тив ни ка Ти то ве по се те САД, аме рич ка 
вла да је уочи до ла ска го ста из Ју го сла ви је пред у зе ла ван ред не ме ре без бед но сти. 
По до ла ску у САД, 16. ок то бра, Ти то је био сме штен у Ви ли јем сбур гу, гра ду у 
др жа ви Вир џи ни ји, у чи јој се не по сред ној бли зи ни на ла зио аеро дром аме рич ког 
рат ног ва зду хо плов ства Лен гли ју, на ко ји се прет ход но спу стио ави он ју го сло-
вен ског пред сед ни ка по сле ње го ве по се те Мек си ку. Ова ло ка ци ја је ода бра на да 
би се из бе гао Ти тов су срет са де мон стран ти ма и спре чи ле не ми ле сце не ко је су 
пра ти ле ову вр сту су сре та. 

75  Ј . Б. Т ито, Го во ри  и чл анци, књ . XVII,  162 –164.
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Из Ви ли јем сбур га, Ти то је на ред ног да на спе ци јал ним хе ли коп те ром аме-
рич ког пред сед ни ка пре ба чен ди рект но до са мог вр та ис пред Бе ле ку ће, где га је 
уз пу не вој не по ча сти, ин то ни ра ње на ци о нал них хим ни и по ча сну ар ти ље риј ску 
паљ бу, до че као Ке не ди.76 Пре по днев на рун да раз го во ра от по че ла је од мах по сле 
све ча ног це ре мо ни ја ла пред Бе лом ку ћом. Раз ма тра не су са мо две те ме: по ли тич-
ка си ту а ци ја у ла ти но а ме рич ким зе мља ма ко је је по се тио Јо сип Броз и од но си 
Ис ток-За пад. Иако је Ке не ди био да ле ко бо ље оба ве штен о ак ту ел ној си ту а ци ји 
у Ла тин ској Аме ри ци од свог го ста, ипак је ис по љио ин те ре со ва ње о Ти то вим 
ути сци ма по том пи та њу. У ства ри, то је био нај бо љи на чин да се бли же упо зна 
са са др жи ном раз го во ра, ко је је пре по се те САД во дио ју го сло вен ски пред сед-
ник са ли де ри ма Бра зи ла, Бо ли ви је, Пе руа и Мек си ка.

 Раз ма тра ње пи та ња од но са Ис ток-За пад прак тич но је све де но на два 
кључ на ком плек са пи та ња: про це ну ре ал ног до ма ша ја и ствар не по за ди не но-
вог кур са со вјет ске спољ не по ли ти ке и по ја шње ње са др жи не све упа дљи ви јег 
ју го сло вен ског при бли жа ва ња со ци ја ли стич ком ла ге ру.77 Од овог де ла раз го во ра 
прак тич но је за ви сио ис ход су ре та Ти то-Ке не ди. Пред Ти том је био те жак за да-
так да об ја сни сво ју без ре зер вну по др шку ак ту ел ној Хру шчо вље вој по ли ти ци 
и та ко ре ћи пот пу ну иден тич ност ста во ва зва нич ног Бе о гра да и Мо скве о свим 
ва жни јим ме ђу на род ним пи та њи ма. Та ква ју го сло вен ска стра те ги ја ту ма че на је 
на За па ду као на го ве штај по врат ка Ју го сла ви је у та бор со ци ја ли стич ких др жа-
ва и ње но трај но на пу шта ње по ли ти ке „не у тра ли зма“, што је ујед но био по вод 
за од лу ку аме рич ког Кон гре са о уки да њу по мо ћи и уки да њу „кла у зу ле нај по вла-
шће ни је на ци је“ Ју го сла ви ји.78

Ти то је ин си сти рао на то ме да Ју го сла ви ја ни по што не же ли да ква ри од-
но се са Сје ди ње ним Др жа ва ма и За па дом због од ре ђе ног по бољ ша ња у од но си ма 
са СССР-ом. Ко ли ко су та кве спе ку ла ци је у Ва шинг то ну бе сми сле не, ар гу мен то-
вао је чи ње ни цом да се Ју го сла ви ја у еко ном ским од но си ма са ино стран ством 
углав ном ори јен ти са на на За пад, из че га је про из и ла зи ло да би по ње ну при вре-
ду, али и по ли тич ку ста бил ност, би ло по губ но кон фрон ти ра ње са САД. У том 
сми слу, Ти то ва по се та Мо скви кра јем про шле го ди не и раз го во ри са Хру шчо вом 
у Бе о гра ду уочи Ти то ве по се те САД79 об ја шње ни су као на сто ја ње Ју го сла ви је 
да обез бе ди са рад њу са што ши рим кру гом др жа ва и ти ме да свој до при нос на-
по ри ма за ус по ста вља ње ми ра и са рад ње на оп штем ме ђу на род ном пла ну. При 

76 МИЈ, КПР, I-1–2/САД. „Председник Тито у Вил ијемсбургу “  (Прегле д, децембар 1963).
77 T NA , NY 103  14 5/ 6,  172  002.  U.  S. Vis it  of  Presid en t  Tito.
78  К ПР, I-2 /С АД. Забеле шк а о разговорим а Тито-Кенеди. Преподневни  раз говори. Латинск а 

А мерика,  17 . окто ба р 1 963 .
79 Јос ип  Б ро з  ј е од  4.  до 21. д ец ембра 1 962. са супругом  и  високим југос лов енским руководио-

цима б ор авио  на  од мо ру у Москв и,  а  од 2 0.  а вгуста  до  3.  с ептем бр а 1963, у  с личној  по-
сети Ј уго славиј и,  са  чланови ма  пор одице  и  сарад ницима б ора вио је Ни кит а Хрушч ов.  
Учестал и  пр ијатељски и  нефор мални  суср ети Т ит а и  Х рушчова , у аме ри чком  Конгре-
су  су тум ачени ка о крунс ки  д оказ пов ратка  Ју гославије  у  т аб ор  просовјетск их др жава.  
Стога  је ток ом  раз го во ра са Тито м  Ке неди би о заинтересован да из прве руке ч уј е оцену  
и  и нт ерпрет ацију  т их  р азговора . (Д АМ ИП, 1 963 , ПА,  ф-1 18 ,  43 4 446. Те легр ам ам бас-
адора Вељка Мићуновића из Ва ши нг тона Држа вн ом  с екрет арија ту  за ино ст ране  посло ве  
Ф НРЈ).
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то ме, Ти то је ис ко ри стио при ли ку да се чак у два на вра та по хва ли аме рич ком 
пред сед ни ку ка ко је при ли ком по ме ну тих раз го во ра у Мо скви и Бе о гра ду ути цао 
на Хру шчо ва да још енер гич ни је у сво јим јав ним на сту пи ма по тен ци ра зна чај 
уни вер зал не при ме не на че ла по ли ти ке ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је.80 

Ке не ди је углав ном био за до во љан Ти то вом ела бо ра ци јом по ли тич ких 
пре ми са на ко ји ма ће трај но би ти за сно ва на бу ду ћа ме ђу на род на по зи ци ја Ју го-
сла ви је. Крат ко је про ко мен та ри сао из ла га ње свог го ста, уз опа ску „да Ју го сла-
ви ја са свим до бро про ла зи са сво јом по ли ти ком“, а по том ле жер но пред ло жио 
да пре ки ну раз го во ре „по што тре ба ићи на ру чак“.81 

Пре ла зе ћи на глав ну тач ку днев ног ре да по по днев ног де ла са стан ка, 
ак ту ел ну си ту а ци ју у ју го сло вен ско-аме рич ким од но си ма, Ти то је ука зао Ке не-
ди ју на про бле ме са ко ји ма се Ју го сла ви ја су о ча ва у свом еко ном ском раз во ју 
због ре стрик тив них ме ре ко је су пре ма Ју го сла ви ји уве ле САД по сле Бе о град ске 
кон фе рен ци је.82 Да би убла жио ис ка за но не за до вољ ство тим по во дом, то пло се 
за хва лио за обим ну еко ном ску и вој ну по моћ ко ју су САД пру жа ле Ју го сла ви ји 
то ком по след ње де це ни је. Ке не ди му је об ја снио са ка квим се све те шко ћа ма 
су о ча ва ла ње го ва ад ми ни стра ци ја у же љи да по мог не раз вој ју го сло вен ске при-
вре де, с об зи ром на то да се у Кон гре су на ла зе љу ди ко ји ма је те шко да схва те 
„ра зно вр сност ко му ни стич ких си сте ма“ и ко ји на исти на чин гле да ју на Ју го сла-
ви ју као и на Со вјет ски Са вез, Пољ ску или Ки ну. То по себ но до ла зи до из ра жа ја 
у по след ње вре ме, ка да се ста во ви Ју го сла ви је о свим ва жни јим ме ђу на род ним 
пи та њи ма та ко ре ћи не раз ли ку ју од со вјет ских ста во ва. 83 Ис ка зав ши раз у ме ва-
ње за сло же ну по зи ци ју свог са го вор ни ка у по ме ну том кон тек сту, Ти то је ипак 
ин си сти рао на хит ном по вла че њу кон гре сног аманд ма на, ко јим је Ју го сла ви ји 
уки ну та „клаузулa нај по вла шће ни је на ци је“, без ко је ни је би ло мо гућ но за ми сли-
ти од ви ја ње да ље нор мал не тр го вин ске раз ме не две ју др жа ва. 

Су де ћи по пр вој ре ак ци ји Ке не ди ја на Ти то ву су ге сти ју да се бу ду ћи би ла-
те рал ни од но си по ста ве на но ву осно ву аде кват ну по ли тич кој ре ал но сти и но вим 
кре та њи ма у ме ђу на род ној за јед ни ци, Ке не ди је из ра зио спрем ност да при хва ти 
пред ло же на плат фор ма и учи ни све што је по треб но да би се ју го сло вен ско-аме-
рич ки од но си по но во вра ти ли на онај ни во на ко ме су ра ни је би ли.84

У скло пу на сто ја ња САД да по мог ну еко ном ски опо ра вак Ју го сла ви је, 
Ке не ди је обе ћао Ти ту да ће пред у зе ту енер гич не ко ра ке да се под хит но по ву че 

80  К ПР, I-2 /С АД. Забеле шк а о разговорим а Тито-Кенеди. Преподневни разгов ор и. Лати нск а 
 Амери ка, 1 7.  октоб ар  1963.

81 Д АМИП, 1963, стр. пов., ф-1, 31. Посета председника Тита зе мљ ам а Латинск е  Ам ер ике 
и  САД;  И сто, 19 63 , ПА , ф-11 8,  4 34 446 ; К ПР, I-2 /С АД. Забеле шк а о разговорима Тито-
Кенеди. Преподневни разго вори. Лати нс ка Амер ика, 17. октобар 1963;  T NA , NY 103 
 14 5/ 6,  172  002.  U.  S. Vi si t of  Presi de nt  Tito. 

82  КПР, I- 2/ САД. Забел еш ка о разговорима Тито-Кенеди. Поподневни ра зг ов ори. Лати нс ка  
А мерик а, 17 .  октоба р  1963 .

83 Ис то ,  11–13. 
84  КПР, I- 2/ САД. Забел еш ка о разгово рима Тито-Кенеди. Поподневни разг ов ори. Ла тин ск а 

Аме рика,  17 . окт оба р 1963;  Д АМИП, 1963, стр. пов., ф-1, 31. Посета председника Тита 
земљама Латинске  Аме ри ке и САД ;  Исто,  19 63, ПА,  ф-118, 434 4 46 ; TNA,  NY 103  1 45/5, 
172 002. Conversation between P res ident  Kennedy  a nd  Pres ident Ti to, Octo ber  17, 1963.
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кон гре сни аманд ман ко јим је пред ви ђе но да се Ју го сла ви ји уки не „кла у зу ла нај-
по вла шће ни је на ци је“. Ти то је ис ко ри стио при ли ку да му се ди рект но за хва ли за 
по моћ ко ју су САД пру жи ле Ју го сла ви ји по во дом зе мљо тре са у Ско пљу. Има ју ћи 
у ви ду да је Ју го сла ви ја су о че на са про бле мом сме шта ја пре ко 100.000 ли ца ко ја 
су оста ла без кро ва над гла вом, Ке не ди је оба ве стио Ти та да САД на ме ра ва ју да у 
ро ку од ме сец да на ста ве тим ли ци ма на рас по ла га ње 250 мо дер них мон та жних 
ба ра ка, ко је ће у Ско пљу по ди ћи аме рич ки вој ни пер со нал. По што је зи ма би ла 
на пра гу, Ти то је ова кав по тез оце нио као из у зет но ва жан у скло пу на по ра да 
се убла же по сле ди це зе мљо тре са. У сва ком слу ча ју, оба по ме ну та ге ста „до бре 
во ље“ аме рич ког пред сед ни ка до дат но су по зи тив но ути ца ла на пре вла да ва ње 
ат мос фе ре не по ве ре ња у ју го сло вен ским по ли тич ким кру го ви ма у ве зи на ме ра 
САД пре ма Ју го сла ви ји.

У слич ном то ну, по за вр шет ку раз го во ра са чи њен је за јед нич ки ко ми ни-
ке, у ко јем је ис так ну то: „Раз го во ри су во ђе ни у ср дач ној и при ја тељ ској ат мос-
фе ри и од ли ко ва ли су се искре но шћу у ди ску си ји.“ Ипак, нај ва жни ји став тог 
до ку мен та од но сио се на уса гла ше ну плат фор му бу ду ћих ју го сло вен ско-аме рич-
ких од но са: „Оба пред сед ни ка из ра зи ла су на ду да ће од но си из ме ђу две зе мље, 
да нас, ка да ди рект на по моћ ни је ви ше по треб на, мо ћи да ље да се раз ви ја ју и на 
дру гим по љи ма, на ро чи то на по љу раз во ја нор мал не спољ не тр го ви не, еко ном-
ских кон так та, као и кул тур них, на уч них и дру гих раз ме на“.85

Го то во од мах по сле од ла ска Јо си па Бро за из САД, Ке не ди је пред у зео 
ме ре за ре а ли за ци ју до го во ра са ју го сло вен ским пред сед ни ком о по вла че њу кон-
гре сног аманд ма на ко јим је Ју го сла ви ји уки ну та „кла у зу ла нај по вла шће ни је на-
ци је“. За хва љу ју ћи ње го вом за ла га њу, та ре стрик тив на ме ра је убр зо ста вље на 
ван сна ге.86 Ме ђу тим, овај гест до бре во ље пре ма Ју го сла ви ји био је и по след њи 
ње гов по ли тич ки акт на пла ну уна пре ђе ња ак ту ел ног трен да ју го сло вен ско-аме-
рич ких од но са у ду ху раз го во ра ко је је во дио са ју го сло вен ским пред сед ни ком 
у Њу јор ку. Ти то је био по след њи др жав ник чи ји је до ма ћин био пред сед ник Ке-
не ди. Са мо ме сец да на по сле су сре та дво ји це др жав ни ка, по ли тич ка ка ри је ра 
нај мла ђег пред сед ни ка у исто ри ји САД пре ки ну та је атен та том у Да ла су. Вид но 
уз бу ђен, Јо сип Броз се од мах ја вио те ле фо ном аме рич кој ам ба са ди, про чи тао 
сво ју из ја ву на др жав ном ра ди ју и лич но се упи сао у књи гу жа ло сти у ам ба са ди 
САД. У из ја ви но вин ској аген ци ји Тан југ, 22. но вем бра, Ти то је ис та као да му је 
вест о Ке не ди је вој смр ти па ла уто ли ко те же, јер је са аме рич ким пред сед ни ком 
не дав но во дио ис кре не и ср дач не раз го во ре. На осно ву тих раз го во ра Ке не ди 
је на Ти та „оста вио сна жан ути сак и као др жав ник, и као чо вјек... Смр ћу пред-
сјед ни ка Ке не ди ја аме рич ки на род гу би јед ну за и ста круп ну лич ност у сво јој 
хи сто ри ји, а ми ро љу би ви сви јет искре ног по бор ни ка ми ра. На ро ди Ју го сла ви је 

85 КПР, I-1– 2/САД. „Пре дседни к  Тито у  В илијем сб ур гу“, Пре глед, д ец ембар 1 96 3, 12– 13 .
86 Кон грес је кра јем ок то бра по ву као по ме ну ти аманд ман. Ме ђу тим, бу ду ћу при ме ну „кла-

у зу ле нај по вла шће ни је на ци је“ у од но си ма са Ју го сла ви јом усло вио је пе ри о дич ним до-
но ше њем, за сва ку на ред ну фи скал ну го ди ну, по себ не од лу ке пред сед ни ка др жа ве, ко јом 
се одо бра ва та кав трет ман Ју го сла ви је. (ДА МИП, 1963, ПА, ф-118/САД, 42 510, 436 324, 
437 285).
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ду бо ко жа ле овај ве ли ки гу би так ко ји је пре тр пео на род Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва, уто ли ко ви ше што је пред сјед ник Ке не ди сво јим од но сом пре ма на шој 
зе мљи по ка зао да је при ја тељ ју го сло вен ских на ро да“.87

Ка да би се Ти то ва из ја ва по во дом смр ти пред сед ни ка Ке не ди ја под вр гла 
ду бљој ана ли зи из да на шње пер спек ти ве, он да би она има ла да ле ко ма ње фор му 
епи та фа, а ви ше ка рак тер про ло га но вом раз до бљу ју го сло вен ско-аме рич ких од-
но са. Иако је по сле Ке не ди је ве смр ти до шло до ве ли ких пер со нал них про ме на 
у струк ту ри аме рич ке вла сти, пра ће них про ме ном не ких од ред ни ца спољ но по ли-
тич ког кур са, но ва плат фор ма ју го сло вен ско-аме рич ких од но са, уоб ли че на то ком 
су сре та Ти та и Ке не ди ја у Њу јор ку, ни је из гу би ла ак ту ел ност. Ње не по ли тич ке 
пре ми се трај но су оста ле де тер ми ни ра ју ћи фак тор од но са две ју др жа ва, упр кос 
број ним ис ку ше њи ма ко ја су стал но пра ти ла њи хо ву да љу са рад њу и спо ре ње. 

По че так Ви јет нам ског ра та и ју го сло вен ска 
по ли ти ка екви ди стан це

Про бле ми очу ва ња ни воа ју го сло вен ско-аме рич ке са рад ње до шли су до 
из ра жа ја упра во у мо мен ту ка да су аме рич ки бом бар де ри кре ну ли у пр ве бор бе-
не ак ци је про тив се вер но ви јет нам ских ко му ни ста. По ко зна ко ји пут, у оштрој 
ко ли зи ји су се по но во на шли основ ни по сту ла ти ју го сло вен ског кон цеп та по ли-
ти ке ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је и пре ми се аме рич ке пер цеп ци је им пе ра ти ва су-
зби ја ња ко му ни стич ке опа сно сти ши ром афро-азиј ског про сто ра. Ме ђу тим, овај 
пут обе стра не су рас по ла га ле бо га тим ис ку ством ка ко убла жи ти, ако већ ни је 
мо гу ће из бе ћи, уза јам ну кон фрон та ци ју и за хла ђе ње од но са. Зва нич ни Бе о град 
је у том сми слу из бе га вао оштре ква ли фи ка ци је на ра чун аме рич ке ин тер вен ци је 
у Ви јет на му, а вла да САД је фор мал но из ра жа ва ла ви сок сту пањ раз у ме ва ња за 
ју го сло вен ске ми ров не ини ци ја ти ве по пи та њу из на ла же ња при хва тљи вог ком-
про ми са у но во на ста лој си ту а ци ји. 

Иако су зва нич ни ци из Бе о гра да опре зно и бо ја жљи во ре а го ва ли на аме-
рич ко бом бар до ва ње Ви јет на ма, ни на ко ји на чин ни су би ли спрем ни да се од-
рек ну сво јих спољ но по ли тич ких по сту ла та за ко је су се за ла га ли на са ми ти ма и 
ми ни стар ским кон фе рен ци ја ма не свр ста них. У том ду ху, при хва ти ли су се уло-
ге глав ног ак те ра мо би ли са ња ван бло ков ских др жа ва у ци љу вр ше њу при ти ска 
на ве ли ке си ле да при сту пе кон крет ним ме ра ма за хит но раз ре ше ње кри зе. У 
та квом на сту пу, Ти то и ње го ви са рад ни ци ви де ли су мо гућ ност да се оја ча ме ђу-
на род на по зи ци ја Ју го сла ви је, а по крет не свр ста но сти из ву че и по ли тич ке кри-
зе ко ја је, упра во у вре ме Ви јет нам ског ра та, озбиљ но до во ди ла у пи та ње ње гов 
да љи оп ста нак. Во де ћи ши ро ку пре пи ску са ли де ри ма афро-азиј ских др жа ва, 
Ти то им је из ло жио сво ју иде ју о по тре би за јед нич ког на сту па ра ди су зби ја ња 
да ље еска ла ци је ра та у Ви јет на му и из нео пред лог о са зи ва њу но ве Же нев ске 
кон фе рен ци је по узо ру на ону из 1954, на ко јој би за ин те ре со ва не стра не из на-
шле аде ква тан ком про мис. Ра ди пред у зи ма ња ових ме ра и ускла ђи ва ња да љих 
ме ђу соб них ак тив но сти, Ју го сла ви ја је упу ти ла по зив ше фо ви ма 23 не свр ста не 

87  Ј. Б .  Ти то, н.  д., 429– 430 .
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зе мље за одр жа ва ње за јед нич ког са стан ка. Ве ћи на др жа ва је при хва ти ла по зив 
и од лу че но је да се кон фе рен ци ја ам ба са до ра не свр ста них зе ма ља одр жи 15. 
мар та у Бе о гра ду.88

Ју го сла ви ја је, као је дан од ини ци ја то ра Бе о град ског са стан ка, из ло жи-
ла већ на са мом по чет ку на црт тек ста ко ји би у ви ду апе ла за ре ше ње ви јет нам-
ске кри зе тре ба ло да усво је при сут не не свр ста не зе мље. Тај на црт сво дио се на 
зах тев за „тра же њем ми ро љу би вог ре ше ња пу тем пре го во ра у ду ху Же нев ске 
кон фе рен ци је о Ин до ки ни и за кључ ци ма Ка ир ске кон фе рен ци је не свр ста них, а 
у скла ду са ле ги тим ним аспи ра ци ја ма ви јет нам ског на ро да“. Ме ђу тим, ју го сло-
вен ски на црт тек ста са др жао је и фор му ла ци ју ко јом се „осу ђу је аме рич ка агре-
си ја“, што је на и шло на не га ти ван при јем ве ћи не уче сни ка Бе о град ског са стан ка 
и озбиљ но до ве ло у пи та ње ње гов да љи ток. У ци љу пре ва зи ла же ња не га тив ног 
обр та, усво је на је ком про ми сна и уоп ште на фор му ла ци ја у ви ду осу де „стра не 
вој не ин тер вен ци је“. Та фор му ла ци ја се мо гла ту ма чи ти и као осу да ин тер вен ци-
је САД у Ви јет на му, али и као осу да ин тер вен ци је ре гу лар них се вер но ви јет нам-
ских вој них је ди ни ца на те ри то ри ју Ју жног Ви јет на ма. Због то га што у ко нач ном 
тек сту апе ла ни је би ло кон крет не осу де по ли ти ке САД, Ку ба и Ма ли су од би ли 
да га пот пи шу. Ипак, број пот пи сни ка тог тек ста је био ве ћи од бро ја уче сни ка 
Бе о град ског са стан ка. На кнад но су га пот пи са ли и Ке ни ја, Тан за ни ја, Уган да, 
Не пал и Су дан, па је сто га у ка сни јој ди пло мат ској пре пи сци че сто на зи ван Апел 
17 не свр ста них зе ма ља.89 

Упр кос чи ње ни ци да ни је ни нај ма ње до при нео по бољ ша њу ат мос фе-
ре у кон тек сту раз ре ше ња ви јет нам ске кри зе, апел је зна чај но при ву као па жњу 
свет ске јав но сти и омо гу ћио по себ но Ју го сла ви ји, као нај ак тив ни јој у тој гру пи, 
али и зе мља ма пот пи сни ци ма, да афир ми ше сво је спољ но по ли тич ке ста во ве и 
на мет не се као ре ле ван тан ак тер кре и ра ња свет ске по ли ти ке. Од мах по ње го вом 
об ја вљи ва њу усле ди ла је бур на ре ак ци ја свих зе ма ља, ди рект но или по сред но, 
ин вол ви ра них у Ви јет нам ски рат. Ки на, вла да Се вер ног Ви јет на ма и пред став-
ни ци Фрон та на ци о нал ног осло бо ђе ња Ју жног Ви јет на ма оштро су кри ти ко ва ли 
тај до ку мент због то га што у ње му ни је осу ђе на аме рич ка агре си ја и за тра же-
но хит но по вла че ње аме рич ких тру па из Ви јет на ма.90 Вла да Ју жног Ви јет на ма, 
пак, од ба ци ла је апел, јер јој ни је би ло при хва тљи во би ло ка кво ре ше ње ко је 
им пли ци ра пре го во ре са „по бу ње ни ци ма“ Фрон та на ци о нал ног осло бо ђе ња. 
Ис точ но е вроп ске др жа ве, уз од ре ђе не ре зер ве, углав ном су по зи тив но при ми ле 
Апел не свр ста них.91 

Ма да је у ју го сло вен ском ру ко вод ству пре о вла да ва ло јед но ду шно не га-
тив но ми шље ње о Џон со но вој ме ђу на род ној стра те ги ји, а о ње му лич но ста но ви-
ште да пред ста вља пер со ни фи ка ци ју по ли ти ке си ле, чи ни се да та јед но ду шност 
ни је у пот пу но сти ис по ље на и око кључ ног пи та ња ак ту ел не ју го сло вен ске ме ђу-

88  ДАМИП, 1965, стр. пов., ф -1, 52. Најновији развој догађаја  у вези с а  Виј етнамом.  
89 Исто . 
90  Исто; ДАМИП ,  1966, стр. пов., ф-I,  13. Извод из Записника са састанк а  Ко легија  ДСИП-

 а  од ржаног  21. II 1 966 .
91  ДАМИП, 196 5,  стр. п ов .,  ф-1, 52 .  На јновији  развој  догађаја у вези са Виј етнамо м.  
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на род не стра те ги је – пи та ња бу ду ће по ли ти ке пре ма САД. Ра ди ло се, у ства ри, 
о ди ле ми ко ја се ак ту е ли зо ва ла још по сле Ста љи но ве смр ти и нор ма ли за ци је ју-
го сло вен ско-со вјет ских од но са, да кле у вре ме ка да Ју го сла ви ја по чи ње по сте пе-
но да су жа ва сво је са ве зни штво са За па дом на ра чун све ши рег при бли жа ва ња 
Ис то ку и отва ра ња пре ма свет ском Ју гу. Од та да се тра га ло за пра вим од го во ром 
на пи та ње: да ли у ду ху про кла мо ва не по ли ти ке ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је ићи 
на оштру и отво ре ну кри ти ку аме рич ких им пе ри јал них аспи ра ци ја и ри зи ко ва-
ти по гор ша ње од но са са САД, или у пр ви план ста ви ти праг ма тич не раз вој не 
им пе ра ти ве, што је под ра зу ме ва ло из бе га ва ње су ко ба са Сје ди ње ним Др жа ва ма 
по сва ку це ну, ка ко би се обез бе ди ла ре а ли за ци ја пре ко по треб них кре дит них 
аран жма на и про гра ма еко ном ске са рад ње, ну жног за оп ста нак ју го сло вен ске 
еко но ми је. 

Од ре ђен сте пен по ли тич ке по ла ри за ци је уну тар ју го сло вен ског ру ко вод-
ства по на ве де ном пи та њу ис по љио се по чет ком 1960-их, у вре ме одр жа ва ња 
Пр ве кон фе рен ци је не свр ста них зе ма ља у Бе о гра ду. Та по ла ри за ци ја се, с об зи-
ром на при ро ду си сте ма, ни је отво ре но ис по ља ва ла, ни ти се сво ди ла на бур ну 
по ли тич ку по ле ми ку. Она се, услов но го во ре ћи, ма ни фе сто ва ла као раз ли чи та 
пер цеп ци ја ак ту ел них спољ но по ли тич ких при о ри те та ко јом су се ру ко во ди ли, с 
јед не стра не, про та го ни сти „си пов ске“, а с дру ге, про та го ни сти „пар тиј ске“ ли ни-
је, од но сно, раз ли чи та пер цеп ци ја по ме ну тих при о ри те та од стра не про тив ни ка 
и про та го ни ста те сног ве зи ва ња за СССР. У су шти ни, све то се мо гло све сти на 
не ку вр сту су ко ба праг ма ти зма и иде о ло ги је. О по сто ја њу тих раз ли ка у др жав-
ном вр ху ка сни је је го во рио и сам Ко ча По по вић, ко ји је у по ме ну том пе ри о ду 
био ми ни стар ино стра них по сло ва. Су де ћи по ње го вим ка зи ва њи ма, уз од ре ђе не 
огра де, на јед ној стра ни су би ле кључ не лич но сти ју го сло вен ске ди пло ма ти је, а 
на дру гој Ти то и нај ви ши пар тиј ски и др жав ни функ ци о не ри. Ови дру ги су све 
ви ше ис по ља ва ли не за до вољ ство што „на ша ди пло ма ти ја не иде у ко рак са но вом 
кли мом у од но си ма с Мо сквом“, ука зи ва ли да „праг ма ти зам на ше ди пло ма ти је 
од сту па од пар тиј ске ли ни је“ и ин си сти ра ли на „ис те ри ва њу ан ти со вје ти зма из 
гла ва на ших ка дро ва“.92

Ти то ве без ре зер вна по др шка ста во ви ма СССР-а го то во по свим ме ђу на-
род ним пи та њи ма и ан ти а ме рич ки став на Кон фе рен ци ји не свр ста них зе ма ља у 
Бе о гра ду, сеп тем бра 1961, до ве ли су до дра ма тич ног по гор ша ња ју го сло вен ско-
аме рич ких од но са, ко је је озбиљ но угро зи ло ме ђу на род ну по зи ци ју Ју го сла ви је и 
пре ти ло ра зор ним ефек том по ју го сло вен ску еко но ми ју у ве ли кој ме ри осло ње ну 
на кре дит не аран жма не и тр го ви ну са САД.93 Та ква си ту а ци ја је уз ве ли ке на по ре 
ју го сло вен ске ди пло ма ти је, али и уз Ти то ву на ра слу ко о пе ра тив ност пре ма САД, 
пре ва зи ђе на по сле две го ди не. То ком пр вих фа за Ви јет нам ског ра та у Ти то вој 
лич но сти, али и ме ђу кре а то ри ма ју го сло вен ске спољ не по ли ти ке, по но во по чи-
ње да ти ња увек ак ту е лан су коб из ме ђу иде о ло шких афи ни те та и им пе ра ти ва 
очу ва ња на ци о нал не не за ви сно сти. Не скло ност Ко че По по ви ћа ка те сној са рад-

92 Ale ksa nd ar Ne na dov ić,  Razgov ori  s Koč om , Zag reb 19 89, 24 –3 0.
93  Дра ган  Богет ић , Погор ш ање  југосло ве нско-аме ричких односа   после првог самита не-

с врстаних земаља у Београду, Историја XX века, бр. 2, Београ д 2006 ,  71–86.
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њи са СССР-ом ис по ља вао је и ње гов за ме ник Мар ко Ни ке зић, ко ји је 24. апри ла 
1965. пре у зео ду жност ми ни стра ино стра них по сло ва. За јед но са ам ба са до ром 
Вељ ком Ми ћу но ви ћем за ла гао се за очу ва ње до брих од но са са САД и из бе га ва-
ње кон фрон та ци је са овом си лом због ње не спољ не по ли ти ке.94 По ка за ло се да 
је спро во ђе ње та квог кур са ја ко те шко у си ту а ци ји ка да су САД отво ре но про па-
ги ра ле по ли ти ку ме ша ња у уну тра шње при ли ке у свим зе мља ма „угро же ним од 
ко му ни стич ке опа сно сти“, а ка да су из Мо скве сти за ли оп ти ми стич ки сиг на ли 
о спрем но сти на са рад њу и по др шку еко ном ском опо рав ку Ју го сла ви је.

Џон со но ве по ру ке да ће „зга зи ти ко му ни зам“, да ће „по ка за ти ко му ни-
сти ма“ и да ће по др жа ти све оне зе мље ко ји ма пре ти „опа сност од ко му ни зма“ 
пред ста вља ле су сво је вр стан иза зов ју го сло вен ским ко му ни сти ма, на ко ји се 
мо ра ло од го во ри ти. Осе тив ши се лич но про зва ним Ти то је, 9. ма ја, по во дом ме-
ђу на род ног пра зни ка по бе де са ве зни ка над на ци змом, оштро од го во рио аме рич-
ком пред сед ни ку на ње го ве јав не на сту пе. Са др жи ну и по за ди ну тих на сту па, 
ју го сло вен ски ли дер је по ве зао са ан ти ко му ни стич ком са др жи ном и по за ди ном 
прет њи ко је су уочи Дру гог свет ског ра та ра до из го ва ра ли Хи тлер и Му со ли ни. 
Го во ре ћи о „два де се то го ди шњи ци по бје де над фа ши стич ком мрач ном си лом“, 
Ти то се за пи тао: „Не ма ли ана ло ги је из ме ђу оно га што је прет хо ди ло Дру гом 
свјет ском ра ту и оно га што се да нас зби ва у ме ђу на род ним од но си ма“. Ова кву 
ана ло ги ју ви део је у то ме што се свет по но во „на ла зи на иви ци но ве рат не ка та-
стро фе“, а „про та го ни сти си ле и на си ља се слу же и да нас истим или слич ним 
кри ла ти ца ма, пла ше ћи сви јет по но во то бо жњом ко му ни стич ком опа сно шћу“. 
Под се тио је да су се и Хи тлер и Му со ли ни, у вре ме ка да су по ку ша ва ли да под-
јар ме чи тав свет, слу жи ли па ро лом о ко му ни стич кој опа сно сти и та ко „пла ши ли 
ма ло ду шне и на ив не љу де и успа вљи ва ли буд ност на ро да и др жав ни ка пре ма 
оно ме што се ствар но иза то га кри ло“.95 

Ипак, су де ћи по из ве шта ји ма ју го сло вен ског Ми ни стар ства ино стра них 
по сло ва, за пр во по лу го ђе 1965. го ди не, ју го сло вен ско-аме рич ки од но си су за-
др жа ли по зи ти ван тренд, а би ла те рал на еко ном ска са рад ња до сти гла нај ви ши 
ни во у по сле рат ној исто ри ји од но са ових две ју др жа ва. Све је ука зи ва ло да ће 
се у роб ној раз ме ни то ком 1965. по сти ћи ре корд и да ће Ју го сла ви ја оства ри ти 
пла ни ра ну ам би ци о зну ци фру од 60 ми ли о на до ла ра из во за ро бе у САД. Успе-
шно су окон ча ни пре го во ри о про да ји по љо при вред них ви шко ва, об но вље на је 
са рад ња са Екс порт-им порт бан ком, да ти охра бру ју ћи на го ве шта ји са аме рич ке 
стра не у по гле ду тра же них кре ди та код Ме ђу на род не бан ке и Ме ђу на род ног 
мо не тар ног фон да. САД су се у овом пе ри о ду, не за ви сно од оштрих ју го сло вен-
ских ква ли фи ка ци ја на ра чун њи хо ве по ли ти ке пре ма Ви јет на му, уз др жа ле од 
би ло ка квих ме ре или ак та ко ји би би ли упе ре ни ди рект но или ин ди рект но про-
тив Ју го сла ви је. У том сми слу, ни пред сед ник Џон сон, ни Кон грес, ни аме рич ка 
штам па, ни су се не га тив но из ја шња ва ли о Ју го сла ви ји. Осам ме се ци по сле по-
се те Ју го сла ви ји, пред сед ник Спољ но по ли тич ког од бо ра Се на та САД, Џемс Ви-
ли јем Фул брајт (Ja mes Wil li am Ful bright), под нео је из у зет но по во љан из ве штај 

94  ДАМИП, 1965, стр. пов., ф -1 0, 116;  КПР, I- 5- б/САД.
95 J.  Б . Т ит о, Говори и чланци , к њ. XX, 158–1 59.



355 Драган Богетић Историја 20. века, 2/2008

аме рич ком Кон гре су о ју го сло вен ској спољ ној и уну тра шњој по ли ти ци.96 Ју го-
сла ви ју је ока рак те ри сао као „ста бил ног и ло јал ног парт не ра ко ји има из у зет но 
ком пе тент но и енер гич но ру ко вод ство, спрем но да без об зи ра на дог ме про на ла-
зи у прак си нај бо ље пу те ве“. 97 

Ме ђу тим, у ју го сло вен ским ди пло мат ским кру го ви ма је про це ње но да 
се ов де ра ди о „јед ном при вре ме ном ста њу“, ко је си гур но не ће још ду го по тра ја-
ти. Ју го сла ви ја не ће мо ћи још ду го да игра на кар ту по сред ни ка из ме ђу САД и 
бло ка со ци ја ли стич ких и афро-азиј ских др жа ва. У кон тек сту аме рич ких на сто ја-
ња за пре вла да ва њем ви јет нам ске кри зе, ни је би ло за оче ки ва ти да ће ту уло гу 
при хва ти ти Ру си, Ки на или Ви јет кон гов ци. Сто га се пред Ју го сла ви ју по ста вљао 
те жак за да так, да под хит но уоб ли чи бу ду ћу плат фор му ме ђу на род не стра те ги је у 
усло ви ма ка да се оче ки ва ло по ве ћа но ан га жо ва ње САД у Ви јет на му. Та плат фор-
ма мо ра ла је пред ста вља ти оп ти ма лан ба ланс из ме ђу ју го сло вен ског ин те ре са 
да са чу ва свој углед у по кре ту не свр ста но сти и у од но су на блок со ци ја ли стич-
ких др жа ва (а са мим тим и сво је пра во да кри ти ку је по ли ти ку ве ли ких си ла) и 
ин те ре са Ју го сла ви је да очу ва тренд са рад ње са САД (без че га је би ла не мо гу ћа 
ре а ли за ци ја ју го сло вен ских раз вој них про гра ма). Из ме ђу ових два ју сег ме на та 
по сто јао је огро ман рас ко рак и уко ли ко се не би обез бе ди ла аде кват на про пор-
ци ја, Ју го сла ви ја не би мо гла очу ва ти ни во еко ном ске са рад ње са САД, а то би 
зна чи ло то тал ни крах про гра ма при вред не ре фор ме ко ји је упра во у Бе о гра ду кон-
ци пи ран и оце њен као је ди но ре ше ње за из лаз и акут не еко ном ске кри зе. По што 
је Ју го сла ви ја у ово вре ме тра жи ла од САД пре ко 300 ми ли о на до ла ра кре ди та, 
по ста вља ло се пи та ње шта би мо гла пред у зе ти уко ли ко по том пи та њу до би је 
не га ти ван од го вор из Ва шинг то на. Ја сно је би ло да ни на јед ној дру гој стра ни не 
би мо гла да по стиг не ма кар де ли мич ну фи нан сиј ску ком пен за ци ју.98 

Ју го сло вен ско-аме рич ка спо ре ња око Ви јет на ма озна чи ће и крај јед ног 
раз до бља у ко ме је Ју го сла ви ја ужи ва ла из да шну еко ном ску и фи нан сиј ску по-
моћ САД. Не моћ Ти та и ње го вих са рад ни ка да од и гра ју уло гу по сред ни ка из ме ђу 
Аме ри кан ца и Ру са, као и ми нор на уло га Ју го сла ви је у на сто ја њи ма да се пре ко 
по кре та не свр ста но сти пре бр о де ани мо зи те ти Ви јет на ма ца пре ма Аме ри кан ци ма 
у ци љу от по чи ња ња пре го ва рач ког про це са, ре зул ти ра ли су опа да њем ин те ре са 
САД за те сном са рад њом са Ју го сла ви јом. Зва нич ни Ва шинг тон ни је ви ше био 
спре ман да то ле ри ше оштру ју го сло вен ску кам па њу про тив ра та у Ви јет на му, 
у си ту а ци ји ка да је по зи ци ја Ју го сла ви је уну тар по кре та не свр ста но сти, али и 
њен кре ди би ли тет уну тар бло ка со ци ја ли стич ких зе ма ља, био у на глом опа да њу. 

96 С ен ат ор  Фулбр ај т  боравио  је  у Југо слав ији од  6.  до 1 4.  но ве мбра 1964, током п отпи си-
вања Сп ора зума о  ку лту рн о-просве тној  разме ни  Ј уг осла вије  и САД (тз в. Фулбрајтов ог 
 пр ограма ). Југо сл авија је би ла прва  соци јалистич ка земљ а  са којо м  су  САД з ак ључиле 
 ов ак ав  споразум,  а  уј едно и  п рва  земља у којој  приликом  све чаност и  по водом пот пи-
сивања ово г спо ра зума  при суство ва о  и сам  Фу лбрај т.  Ам ери чког с ен ат ор а  су пр имили и 
 са њиме  во дили исц рпне  разго вор е нај виши  ју гословенск и р уковод иоци, поред осталих 
и министар  ин остра ни х  послов а Ко ча По по вић  и  председник Тито. (КПР, I-3-а/САД ,  к.  
18 1. По се та сенатора Фулбрајта Југославији).

97 КП Р,  I -3-а/САД,  к .  181. Би лат ер ални  од нос и.
98 Ист о. 
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До ду ше, за о штра ва ње у ју го сло вен ско-аме рич ким од но си ма се, по оби ча ју, ни је 
од мах осе ти ло. Оно је до шло до из ра жа ја тек у на ред ној, 1967. го ди ни, ка да се 
ју го сло вен ски ко му ни сти по но во су о ча ва ју са дра ма тич ним по сле ди ца ма не до-
вољ но из ба лан си ра не по ли ти ке ла ви ра ња ме ђу бло ко ви ма.

Арап ско-изра ел ски рат 1967. и од но си 
Ју го сла ви је са ве ли ким си ла ма

То ком пе ри о да ко је је не по сред но прет хо ди ло јун ском ра ту, а на ро чи то 
то ком вре ме на ко је је усле ди ло по сле овог ра та, ју го сло вен ско ру ко вод ство је 
без ре зер вно по др жа ва ло по ли ти ку арап ских зе ма ља, а оштро осу ђи ва ло по ли-
ти ку Изра е ла. Ни ко у Бе о гра ду ни је био спре ман да се су о чи и са чи ње ни цом 
да су арап ске зе мље у ве ли кој ме ри ис про во ци ра ле агре си ју Изра е ла, не ги ра ју-
ћи пра во овој др жа ви на оп ста нак и при пре ма ју ћи се да је ли кви ди ра ју. Ти ту и 
ње го вим са рад ни ци ма ни су мно го сме та ле упор но по на вља не прет ње арап ских 
ли де ра да ће бли ско и сточ ну кри зу раз ре ши ти „ба ца њем Изра е ла у мо ре“ и ору-
жа ним об ра чу ном са Је вре ји ма.99

Ти то се по тру дио да ме ђу пр ви ма оштро осу ди из не над ни изра ел ски 
на пад на УАР. Са мо не ко ли ко ча со ва по от по чи ња њу рат них деј ста ва изра ел ске 
ави ја ци је, 5. ју на 1967, ју го сло вен ски пред сед ник је дао из ја ву у ко јој је из ра-
зио сво је огор че ње тим по во дом, ис ти чу ћи да је Изра ел као и пре де сет го ди на 
„и ово га пу та ис ту пио као агре сор и ин стру мент им пе ри ја ли стич ке по ли ти ке 
си ле и при ти ска на су ве ре не арап ске зе мље“. По звао је УН „да од мах пре ду зму 
мје ре за хит ну об у ста ву агре си је и обез бје ђе ње ми ра на Бли ском ис то ку“ и упу-
тио апел свим ми ро љу би вим сна га ма „да у том прав цу нео д ло жно удру же сво је 
на по ре“.100

Са мо дан по сле об у ста ве ору жа них ак ци ја на Бли ском ис то ку, 11. ју на, 
на за јед нич кој сед ни ци Пред сед ни штва и Из вр шног ко ми те та ЦК СКЈ под пред-
сед ни штвом Јо си па Бро за, до го во ре не су ме ре ко је ће Ју го сла ви ја пред у зе ти у 
скло пу по др шке арап ским зе мља ма.101 У ду ху тих ме ра, истог да на упу ће на је и 
про тест на но та вла ди Изра е ла по во дом ње го ве агре си је и не спрем но сти да се 
по ву че са оку пи ра них те ри то ри ја, а по том и но та о пре ки ду ди пло мат ских од-
но са.102

Иако у ју го сло вен ском ру ко вод ству ни је би ло ве ћег ко ле ба ња око по тре-
бе за у зи ма ња не по пу стљи вог ста ва пре ма Изра е лу, еска ла ци ја су ко ба на Бли ском 
ис то ку знат но је ис ком пли ко ва ла оп шту ме ђу на род ну по зи ци ју Ју го сла ви је. Оп-
ту жу ју ћи Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве као под стре ка ча и ин спи ра то ра изра ел ске 
агре си је, Ти то је ула зио у све отво ре ни ју кон фрон та ци ју са овом си лом од чи је је 

99 К ПР, I-3-а/У АР ,  к. 192. За белешка о  разговору Пре дседника Републике са  а мба сад ором 
УА Р Абузеи дом ,  на  Ванги  30 . м аја 196 7.

100  Борба, 6.  ју н 1967.
101  Југословенски преглед ,  Инфор ма ци је  и доку ме нт и, септембар   1967, година XI, Беог рад  

1967, 384.
102 Хрони ка  међ ународн их  догађаја, 1 967, Београ д  1968,  13 57; Але кс андар Лебл,   Прекид 

дипломатских од но са СФРЈ-И зр аел 19 67. године , Ток ов и историј е,  1 –4 , Бео гр ад  200 1.
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еко ном ске и фи нан сиј ске по мо ћи за ви сио успех опо рав ка ју го сло вен ске при вре де 
кон ци пи ран упра во про кла мо ва ним кур сом про гра ма при вред не ре фор ме.

С дру ге стра не, бли ско и сточ на по ли ти ка Ју го сла ви је до ве ла је у пи та ње 
ак ту ел ни курс пре ма бло ку со ци ја ли стич ких др жа ва. У же љи да ди рект но ути че 
на ин тен зи ви ра ње по др шке угро же ним арап ским зе мља ма од стра не со ци ја ли-
стич ких зе ма ља и Со вјет ског Са ве за, Ју го сла ви ја се си лом при ли ка укљу чи ла у 
си стем пе ри о дич ног оку пља ња тих зе ма ља. Ко ли ка је то жр тва би ла за зва нич ни ке 
из Бе о гра да мо жда нај бо ље го во ри чи ње ни ца да је њи хо во ви ше го ди шње упор-
но од би ја ње да при су ству ју ова квим ла гер ским „са ве то ва њи ма“ пред ста вља ло 
је дан од глав них из во ра су ко бља ва ња са со вјет ским ру ко вод ством.103

Нај ап сурд ни је у све му је би ло то што је Ју го сла ви ја, тру де ћи се да убе-
ди Ара пе да у ста њу оп штег оча ја ња због срам ног по ра за од у ста ну од да љег ра-
то ва ња ко је би се очи глед но за вр ши ло још тра гич ни јим епи ло гом – ри зи ко ва ла 
да на ву че гнев арап ског све та и из гу би ње го во по ве ре ње. Арап ско раз о ча ре ње 
и ре волт због не спрем но сти СССР-а да се ди рект но укљу чи у рат ла ко се мо гло 
про ши ри ти и на Ју го сла ви ју, ко ја је за го ва ра ла мир но раз ре ше ње спо ра, без ди-
рект ног ме ша ња ве ли ких си ла. Ју го сло вен ско ин си сти ра ње на праг ма тич ној и 
ра ци о нал ној арап ској по ли ти ци ни је у по чет ку на и ла зи ло на по зи ти ван при јем 
код де ла арап ског на ро да. 

Ипак, про це њу ју ћи да ће сав овај ри зик и жр тво ва ње од ре ђе них пре ми са 
до та да шње спољ но по ли тич ке стра те ги је до при не ти ју го сло вен ској пе не тра ци ји 
на Сред њем ис то ку и ши рем афро-азиј ском про сто ру, Ти то и ње го ви са рад ни ци 
кре ну ли су у сво је вр сну ди пло мат ску офан зи ву. Она се кре та ла у три основ на 
прав ца.

Пре све га, ју го сло вен ски по ли ти ча ри и ди пло ма те ин тен зи ви ра ли су кон-
так те са пред став ни ци ма арап ских зе ма ља по ку ша ва ју ћи да их убе де у опор ту-
ност уоб ли ча ва ња за јед нич ке плат фор ме раз ре ше ња кри зе ко ју би фор си ра ле све 
не свр ста не др жа ве, а ко ју би, за хва љу ју ћи по сре до ва њу Ју го сла ви је, по др жао и 
блок со ци ја ли стич ких зе ма ља пред во ђен Со вјет ским Са ве зом. Дру ги пра вац ме-
ђу на род не ак тив но сти Ју го сла ви је био је усме рен ка мо би ли за ци ји со ци ја ли стич-
ких др жа ва, пр вен стве но СССР-а, на ин тен зи ви ра њу по мо ћи арап ским зе мља ма 
из ло же ним агре си ји Изра е ла. Иако су ју го сло вен ски ко му ни сти би ли скло ни ји 
би ла те рал ним об ли ци ма са рад ње са тим др жа ва ма, дра ма тич на зби ва ња на Бли-
ском ис то ку при ну ди ла су их да у овом кон тек сту на пра ве озби љан пре се дан.

Ма да су бе о град ски зва нич ни ци у САД ви де ли глав ног крив ца за еска ла-
ци ју кри зе на Бли ском ис то ку, тре ћи ни во њи хо ве ди пло мат ске офан зи ве сво дио 
се на све уче ста ли је кон так те са пред став ни ци ма упра во ове си ле. За хва љу ју ћи 

103 Јо ш  од  сукоба  с а Ст аљино м Т ито  је ст ално  о дбијао д а делег ац иј а ју гослове нс ких кому ни-
ст а присуст ву је за једничким сас та нцима европ ских  кому нистичких  п ар тија, с трахују ћи 
 од  обавез а  ко је  су том прилико м о д стране сов јетс ке КП н амет ане ос та ли м  учес ницим а.  
Т ретира јући ова ј вид о купљања КП  као  инструм ен т  со вјетске хе гемонис ти чке пол итике, 
Тито ј е  одб ио  учешће  и на п ос ледње м „саветовању “  ове врсте о држано м м ар та 1967 . 
 у ч ехо словач ком  месту К ар ло ве Вари , што је довело до озбиљног захла ђе ња у ј уг ос ло-
венско-сов јетским  од носима .  (ДАМИП, 19 67 , стр.  п ов., ф- 9,  13.  Пов одом с ав етовања  
К П Е вропе у  К арл овим В ар им а) .
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кон так ти ма са САД, Ју го сла ви ја се све ви ше на ме та ла као ис кре ни за ступ ник 
арап ских ин те ре са, не за о би ла зни пред став ник не свр ста них зе ма ља и ва жан по-
сред ник из ме ђу Ис то ка и За па да, Ара па и Изра е ла. Ме ђу тим, иако је ова ком по-
нен та ју го сло вен ске бли ско и сточ не по ли ти ке при хва ће на као ва жна ка ри ка бу ду ће 
ме ђу на род не стра те ги је Ју го сла ви је, ње на при ме на у прак си усле ди ла је не што 
ка сни је. Њој је прет хо ди ла не у о би ча је но оштра ан ти а ме рич ка кам па ња. 

Та ју го сло вен ска кам па ња до сти за ла је у од ре ђе ним мо мен ти ма та кве 
раз ме ре да се сти цао ути сак да су агре си ју на арап ске зе мље из вр ши ле Сје ди ње-
не Аме рич ке Др жа ве, а не Изра ел. Су де ћи по из ја ва ма зва нич ни ка из Бе о гра да, 
у том кон тек сту, са мо је би ло пи та ње да на ка да ће „свет ски им пе ри ја ли зам“ (од-
но сно САД) у свом на ди ра њу из Сред њег ис то ка ка Бал ка ну по ку ша ти да ли кви-
ди ра ре жи ме у Ал ба ни ји, Бу гар ској и Ју го сла ви ји, као што је то већ учи ње но у 
Грч кој, а по ку ша ва се спро ве сти и на Ки пру.104

За у зи ма ње ре ал ни јег ста ва ју го сло вен ског ру ко вод ства о раз ре ше њу бли-
ско и сточ не кри зе од ви ја ло се упо ре до са са зре ва њем ста ва о штет но сти да љег 
фор си ра ња ан ти а ме рич ке кам па ње. На са стан ку у Ми ни стар ству ино стра них 
по сло ва, на ко ме су уче ство ва ли ју го сло вен ски др жав ни се кре тар Мар ко Ни ке-
зић, до ско ра шњи ам ба са дор у САД Вељ ко Ми ћу но вић, но ви ам ба са дор Бог дан 
Цр но бр ња и кључ не лич но сти ју го сло вен ске ди пло ма ти је, не га тив но су оце ње ни 
ефе кат по ли ти ке су ко бља ва ња са САД и нео д ме ре не кри ти ке на ра чун те др жа ве. 
Ни ке зић и Цр но бр ња су се сло жи ли да су од но си Ју го сла ви је са САД „до сти гли 
нај ни жу тач ку и да се не сме ићи ни же од то га“. Обо ји ца су се за ло жи ли за ин-
тен зи ви ра ње ди пло мат ских кон та ка та у ци љу пре вла да ва ња не за до во ља ва ју ћег 
ста ња, за ак ци ју ко ја би „сни зи ла тем пе ра ту ру“ и обез бе ди ла „мир ни ји тон“ у 
ју го сло вен ско-аме рич ким од но си ма. Кон ста то ва но је да до та да шња по ли ти ка не 
са мо што ни је до при но си ла раз ре ше њу бли ско и сточ не кри зе, не го је и озбиљ но 
ком пли ко ва ла ста би ли за ци ју ју го сло вен ске еко но ми је осло ње ну у ве ли кој ме ри 
на пла ни ра ну аме рич ку фи нан сиј ску по др шку. Ми ћу но вић је оце нио као нео-
бјек тив ну и зва нич ну про це ну Ју го сла ви је да САД сто је иза ан ти ју го сло вен ски 
на стро је них грч ких пу чи ста и ра то бор них из ја ва по је ди них ита ли јан ских по ли-
ти ча ра. Од ба цио је спе ку ла ци је бе о град ских зва нич ни ка да се ту уоп ште ра ди 
о лан цу до га ђа ја ко ји ука зу ју на „на ди ра ње САД из Сред њег ис то ка ка Сре до зе-
мљу“ ко ме се са да на пу ту на ла зи Ју го сла ви ја и ука зао на уну тра шње фак то ре 
ко ји су до ве ли до бур них зби ва ња у Грч кој, Ки пру и Ита ли ји.105 

То ком раз го во ра Ти та са пред сед ни ком Вр хов ног су да САД Кар лом Во ре-
ном у Бе лом дво ру, ју го сло вен ски ли дер је ини ци рао ди рект ну лич ну пре пи ску са 

104  Ставов и,  од лук е и акц ије држав них  о рг ана и р ук ово дства п оли тичких орган из ација. 
(„ Ј угословенски преглед“,  Информације и документи, септемба р  1967 , годи на  XI, Бео-
гр ад  196 7, 383 –39 4; ДАМИП ,  19 67 , стр. пов., ф-4, 54. Стен ографске белешка о југо-
словенско- бу гарским ра зг ов орима , 6 . јун  196 7.  2 1– 27; ДАМ ИП , 1967, ст р. пов., ф-6, 99. 
Записн ик  са Колег иј а  Др жавно г  се кр ет аријата, о др жаног  2 0.  ј ула  1967;  КП Р, I-2/ 33 . 
Белешк а са Саветовања  руководилац а  КП и шефова соција листичких земаља, одржа-
ног у Моск ви  9. и 10.  ју на  1967 . г одине,  10 –1 1). 

105 Д АМИП , 196 7,  стр. п ов ., ф-6, 97 . Записник са  Ко легија  д рж авног секретар а за ин остране 
послове одржаног  13 . јула 1967. 
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аме рич ким пред сед ни ком Џон со ном, као нај бо љи пут да се бо ље уса гла се ста во-
ви две ју др жа ва о кри зи на Бли ском ис то ку и обез бе ди евен ту ал но по сре до ва ње 
Ју го сла ви је у раз ре ше њу арап ско-изра ел ског спо ра. Ову ини ци ја ти ву аме рич ки 
пред сед ник је са за до вољ ством при хва тио, ука зу ју ћи на нео спо ран ауто ри тет Јо-
си па Бро за у арап ском све ту, али и на кон струк тив не ини ци ја ти ве ко је је по кре-
нуо на са стан ци ма ла ге ра со ци ја ли стич ких зе ма ља.106

Де ли мич но су ста во ви из ове пре пи ске и Ти то вих раз го во ра са ли де ри-
ма арап ских зе ма ља угра ђе ни у Ре зо лу ци ју 242, усво је ну у Са ве ту без бед но сти 
УН, 22. но вем бра 1967.107 Ту ре зо лу ци ју ни су при хва ти ле ни арап ске зе мље, ни 
Изра ел. Су ко би на Бли ском ис то ку и кр ва ви об ра чу ни две ју стра на оста ли су део 
по ли тич ке сва ко дне ви це до да на шњих да на.

Ју го сла ви ја и вој на ин тер вен ци ја Вар шав ског пак та 
у Че хо сло вач кој 1968

Вој на ин тер вен ци ја пет зе ма ља чла ни ца Вар шав ског пак та у Че хо сло-
вач кој, ав гу ста 1968, ре зул ти ра ла је ра ди кал ном про ме ном кур са ју го сло вен ске 
ме ђу на род не стра те ги је пре ма две ма су пер си ла ма – Со вјет ском Са ве зу и Сје ди-
ње ним Др жа ва ма. До та да из у зет но при сни од но си са пр вом зе мљом со ци ја ли-
зма се на гло по гор ша ва ју, а за о штре ни од но си са САД се на гло по пра вља ју. По 
ко зна ко ји пут у сво јој по сле рат ној исто ри ји, Ју го сла ви ја се су о ча ва ла са озбиљ-
ним те шко ћа ма у сво јим на сто ја њи ма да во ди из ба лан си ра ну по ли ти ке пре ма 
бло ко ви ма и да се ши ре отво ри ка афро-азиј ском све ту.

Ста лан страх ју го сло вен ског ру ко вод ства, по сле су ко ба са Ста љи ном 
1948, од евен ту ал ног со вјет ског упли та ња у уну тра шња по ли тич ка зби ва ња у 
Ју го сла ви ји, кул ми ни рао је у вре ме вој не ин тер вен ци је пет зе ма ља Вар шав ског 
пак та у Че хо сло вач кој. Об ја шње ња из Кре мља да се ра ди о ле ги тим ној ак ци ји у 
ду ху со ци ја ли стич ког ин тер на ци о на ли зма схва ће на су у Бе о гра ду као отво ре на 
прет ња ју го сло вен ском ре жи му и на го ве штај слич не ак ци је про тив Ти та и ње го-
вих са рад ни ка. Па ни ка ме ђу ју го сло вен ским ко му ни сти ма је до дат но под стак ну-
та „мла ким“ ре а го ва њем за пад них си ла на агре си ју у Че хо сло вач кој и њи хо вим 
пре ћут ним при зна ва њем екс клу зив ног пра ва СССР-а да, по сво јој во љи, уре ђу је 
од но се уну тар со ци ја ли стич ке гру па ци је др жа ва. У том сми слу, по ста вља ло се пи-
та ње да ли За пад и Ју го сла ви ју тре ти ра као чла ни цу про со вјет ске, со ци ја ли стич-
ке по ро ди це и да ли је у том кон тек сту спре ман да се па сив но др жи и у слу ча ју 
да се сли чан сце на рио, ко ји је упра во по тре сао Праг, по но ви и на бе о град ским 

106 Forei gn Rel atio ns of the U nited S tate s (FRUS), 1964–196 8,  Volume  XVII, Eastern Eu rope, 
D epa rtment of State, Wa sh in gt on, do c. 184. Ed it or ial Note f rom J uly  t hrough  Se ptember 
 1967. 

107  То м  резол уц иј ом  било је п редвиђено:  1)  хи тно  повлачење и зра ел ских  сн аг а  са  окупи-
ра не  т ери торије ,  2)  пр екид св их  не прија те љс тва , 3) призна ва ње суверени тет а, терито-
р иј ал ног ин те гри тета и  пол ит ичке независ ности  свих држав а о во г  подруч ја,  4) уп ући-
вање  сп ец ија лног и за сланика УН  н а  Блиски и ст ок , 5) г ара нтова ње  сл ободне плови дб е 
међ ун ар од ни м  во дама  овог рег ио на, 7 )  ре шав ање пр об ле ма избеглица  и  8) ства р ање 
демилитаризоване зон е.  (Хрони ка међу народни х дога ђа ја,  19 67, го дин а V, Беог рад  1968, 
1 505).
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ули ца ма. Ова ква раз ми шља ња чи ни ла су се оправ да ним, с об зи ром да је то би-
ло вре ме ка да је не сум њи во по сто јао пре ћут ни до го вор два ју бло ко ва о по де ли 
зо на ути ца ја у Евро пи, ко ји се, по сле про ви зор ног раз ре ше ња бер лин ске кри зе, 
стрикт но по што вао. Је ди на „си ва зо на“ у тој кон сте ла ци ји би ла је и да ље Ју го-
сла ви ја, чи је је ру ко вод ство по след њих го ди на у свим ва жним ме ђу на род ним 
пи та њи ма сле по сле ди ло курс Мо скве.

У вре ме ин тер вен ци је тру па Вар шав ског уго во ра у Че хо сло вач кој, ју го-
сло вен ско-со вјет ска са рад ња до сти гла је нај ви шу тач ку у 20-го ди шњем раз до бљу 
ко је је на сту пи ло по сле Ти то вог су ко ба са Ста љи ном. Ова квом трен ду по себ но 
је до при не ло све из ра же ни је по гор ша ње од но са из ме ђу Ва шинг то на и Бе о гра да, 
узро ко ва но еска ла ци јом Ви јет нам ског ра та. Иден тич не ква ли фи ка ци је Бе о гра да 
и Мо скве на ра чун „аме рич ког им пе ри ја ли зма“ и „зло чи нач ке по ли ти ке“ у Ви јет-
на му, до при но си ле су при бли жа ва њу Ју го сла ви је со ци ја ли стич ком ла ге ру, али 
и ње ном на глом уда ља ва њу од Сје ди ње них Др жа ва. У ду ху та кве ју го сло вен ске 
по ли ти ке био је и ра ди ка лан за о крет у ју го сло вен ском из бо ру но вог вој но-стра-
те шког парт не ра и кон ци пи ра њу си сте ма пре о ру жа ња ди рект но ве за ног за вој-
не на бав ке из СССР. 

Ко ли ко је ју го сло вен ско на ру ша ва ње ра ни је из ба лан си ра не по ли ти ке 
пре ма бло ко ви ма би ло це лис ход но, по ка за ло се по сле вој не ин тер вен ци је у Че-
хо сло вач кој. По ко зна ко ји пут у сво јој по сле рат ној исто ри ји Ју го сла ви ја се 
осе ћа ла угро же ном од иде о ло шких са ве зни ка, а би ла упу ће на на об на вља ње са-
рад ње са сво јим иде о ло шким про тив ни ци ма. Да би ова по ма ло ап сурд на за ко ни-
тост по при ми ла до дат но обе леж је ујед на че но сти, ути цао је и сам хро но ло шки 
след ју го сло вен ско-со вјет ских су ко ба. Ти су ко би су из би ја ли је дан за дру гим у 
пра вил ним вре мен ским ин тер ва ли ма сва ких де сет го ди на. До пр вог су ко ба Ју го-
сла ви је и СССР-а до шло је 1948, по сле об ја вљи ва ња Ре зо лу ци је Ин фор мби роа. 
Дру ги су коб је из био 1958, због од би ја ња Ју го сла ви је да се те шње ве же за со-
ци ја ли стич ки ла гер и до но ше ња но вог Про гра ма СКЈ, ко ји је Мо сква оце ни ла 
као уда ља ва ње од марк си стич ке док три не и на че ла за ко ја се за ла же блок ис точ-
но е вроп ских др жа ва. И на кра ју, тре ћи су коб је из био, опет по сле де сет го ди на, 
ав гу ста 1968, по сле оштре ју го сло вен ске кам па ње по во дом вој не ин тер вен ци је 
пет чла ни ца Вар шав ског пак та у Че хо сло вач кој.

Иако је у ју го сло вен ском ру ко вод ству пре о вла да ва ло ми шље ње да ће 
Ју го сла ви ја још ду го би ти по тен ци јал но из ло же не опа сно сти од ин тер вен ци је 
Со вјет ског Са ве за и ње го вих са те ли та, то ком ок то бра 1968. про це ње но је да јој 
та опа сност мо мен тал но не пре ти. На и ме, уоче но је да не ма зна чај ни јег по кре та 
је ди ни ца Вар шав ског пак та у су сед ним зе мља ма, ни ти њи хо ве кон цен тра ци је 
и пре стро ја ва ња, ко ји би у том мо мен ту мо гли пре ра сти у ору жа ну агре си ју. У 
при лог ова квој про це ни ишла је и чи ње ни ца да су упра во у то вре ме об но вље-
не со вјет ске ис по ру ке Ју го сла ви ји мла зних ави о на (МиГ-21) и вој не опре ме, у 
скла ду са ра ни јим спо ра зу ми ма две ју др жа ва о вој ној на бав ци. Сто га је ју го сло-
вен ско по ли тич ко и вој но ру ко вод ство до не ло од лу ку да се по сте пе но ре ду ку ју 
ме ре бор бе не го то во сти ЈНА, уз по ја ча ну де лат ност ви зу ел них осма трач ких слу-
жби на гра ни ца ма. На осно ву на ред бе Ко ман де Рат ног ва зду хо плов ства и про-



361 Драган Богетић Историја 20. века, 2/2008

тив ва зду шне од бра не, уме сто „по ви ше не бор бе не го то во сти“ уве де не су „ме ре 
одр жа ва ња стал не бор бе не спрем но сти за од би ја ње из не над ног на па да из ва зду-
ха, пр вен стве но ва зду шног де сан та“.108 

Ме ђу тим, то што је при вре ме но опа сност од на па да бло ка со ци ја ли стич-
ких зе ма ља про шла, у Бе о гра ду ни је ту ма че но као раз лог за опу шта ње и оп ти ми-
стич ку пер цеп ци ју бу ду ћег трен да ју го сло вен ско-со вјет ских од но са. У скло пу 
де таљ не ана ли зе ме ђу на род не стра те ги је СССР-а по сле вој не ин тер вен ци је у 
Че хо сло вач кој, у из ве шта ју Др жав ног се кре та ри ја та ино стра них по сло ва СФРЈ, 
„док три на о огра ни че ном су ве ре ни те ту“ озна че на је као „ду го роч на прет ња и 
опа сност“ по Ју го сла ви ју. Про це ње но је да зва нич ни ци из Кре мља не ће у ско рој 
бу дућ но сти од у ста ти од сво јих на сто ја ња да Ју го сла ви ју укљу че у „со ци ја ли стич-
ки Ко мон велт“ (ка ко су са да на зи ва ли со ци ја ли стич ки ла гер). Тим пре што се 
Ју го сла ви ја дво стру ко на шла на пу ту ре а ли за ци је њи хо вих спољ но по ли тич ких 
ин те ре са: као со ци ја ли стич ка др жа ва, ко ја је до во ди ла у пи та ње со вјет ски кон-
цепт уну тра шње и спољ не по ли ти ке и као бал кан ска и ме ди те ран ска др жа ва, чи-
ји је ге о по ли тич ки по ло жај мо гао има ти кључ ну уло гу у со вјет ској пе не тра ци ји 
на Бли ски и Сред њи ис ток. У том кон тек сту се ту ма чи ло и со вјет ско иг но ри са ње 
прин ци па о уре ђе њу од но са из ме ђу две ју др жа ва, фор му ли са них у Бе о град ској 
и Мо сков ској де кла ра ци ји, и упор но со вјет ско ин си сти ра ње да осно ву бу ду ћих 
од но са чи не на че ла „мар ски зма-ле њи ни зма и ин тер на ци о на ли зма“ ко јих су се 
при др жа ва ле оста ле со ци ја ли стич ке зе мље.109 Оце ње но је да САД и СССР „на сто-
је да из гра де та кво ста ње у све ту ко је ће им ду го роч но обез бе ди ти мо но по ли стич-
ки по ло жај у кључ ним пи та њи ма ме ђу на род них од но са“. Вој на ин тер вен ци ја у 
Че хо сло вач кој, у том сми слу, „де лу је на учвр шће ње бло ков ске по де ле европ ског 
кон ти нен та, ожи вља ва тен ден ци је ка за тва ра њу бло ко ва и по о штра ва ња бло ков-
ских сте га“. У та квом кон тек сту „не ис кљу чу је се ни мо гућ ност да ма ле зе мље 
по ста ну пред мет тр го ви не из ме ђу по ме ну тих ве ли ких си ла“.110

Кон фрон та ци ја са ла ге ром со ци ја ли стич ких др жа ва оне мо гу ћа ва ла је 
Ју го сла ви ји да за др жи курс не свр ста не по ли ти ке и из ба лан си ран од нос пре ма 
бло ко ви ма. По нов на ори јен та ци ја Ју го сла ви је на јед но стра ну те сну по ли тич ку 
и еко ном ску са рад њу са За па дом, по пут оне у вре ме су ко ба са Ста љи ном, озбиљ-
но би ис ком пли ко ва ла и ина че про бле ма тич ну уну тра шњу си ту а ци ју. У Бе о гра ду 
су по себ ну за бри ну тост иза зи ва ли не ја сна пер спек ти ва и мо гућ ност рас ки да ња 
уго во ре них ју го сло вен ско-со вјет ских тр го вин ских и кре дит них аран жма на.111 По-

108 Але кс андар Ра ди ћ, Вежба  Авала. Ј у гословенска одбрана од  Варшавског пакта 1968. 
године, Истор ија X X в ек а,  2,  Беог ра д  200 6, 98 –1 00 .

109 ДАМИП, 1 96 8, стр. пов., ф-3, 83. Основне ка рактер ист ике међун ародн е  по лит ике С С-
С Р  и  Лагера.

110 КПР, I-3- а/ СС СР , к . 174. Н ек и еле ме нти  з а оце ну међународ не  ситу а ци је.
111  СССР  је у спољн отргов ин ско ј р азмени  Ју гославиј е ток ом 1968. г одине  за узи мао  прво 

ме сто у укупном  југословенском изв озу и тре ће  мест о  у у куп ном југо сл ов ен ско м увозу.  
У том  смислу  СС СР је био  тре ћи по значају југослове нски с по љно трг овински  партнер  
( после Ита лије  и СР Нем ач ке). Удео СССР-а у  у к упној  ј угословенс ко ј р об ној размени  
са  иностр ан ством  изно сио  је 15 % ( 395 мил ион а дола ра ).  За Југославију су  од  посе-
б но г значаја  били п овољн и к ре дит ни ар анж мани уговоре ни са  СС СР- ом пре тх одних 
го дина . Они  н ису  им али ко ме рциј ални к ар актер, већ форму  финанси јске п ом оћи з а 
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ред то га, цео вој но-од брам бе ни си стем на ко ме су по чи ва ли ор га ни за ци ја, устрој-
ство и бор бе на го то вост ју го сло вен ске ар ми је, за ви си ли су од на бав ке опре ме и 
на о ру жа ња из СССР-а.112 За о штре ни од но си са СССР-ом ути ца ли су и на на гло 
опа да ње ин те ре со ва ња за са рад њу са Ју го сла ви јом, ис по ље ног од по је ди них не-
свр ста них зе ма ља, ко је су еко ном ски и вој но за ви си ле од по др шке ове си ле (то 
је био слу чај, чак, и са ју го сло вен ским кључ ним арап ским парт не ри ма Егип том 
и Си ри јом). Сто га су се зва нич ни ци из Бе о гра да су о ча ва ли са озбиљ ним пре пре-
ка ма у ре а ли за ци ји свог спољ но по ли тич ког им пе ра ти ва – фор ми ра ња по кре та 
не свр ста но сти.113

Ин те рес за убла жа ва ње кон флик та у ме ђу соб ним од но си ма био је да ле ко 
ма ње из ра жен у Со вјет ском Са ве зу. Он се на зи рао са мо у услов ној фор ми. Зва-
нич ни ци из Мо скве су ис по ља ва ли овај ин те рес под усло вом да Ју го сла ви ја про-
ме ни по ли ти ку и ис по љи ви ше раз у ме ва ња за со вјет ску пе не тра ци ју на про сто ру 
Бал ка на, Ме ди те ра на и Бли ског ис то ка (и одо бри ста ци о ни ра ње со вјет ске рат не 
фло те у сво јим ју жним лу ка ма). По ред то га, со вјет ски зва нич ни ци су са рад њу са 
Ју го сла ви јом сма тра ли по жељ ном уко ли ко би се она ко нач но при дру жи ла бло ку 
со ци ја ли стич ких др жа ва (укљу чи ла се у са ве то ва ња ли де ра ко му ни стич ких пар ти-
ја, ви ше ува жа ва ња по ка за ла пре ма на че лу со ци ја ли стич ког ин тер на ци о на ли зма 
и одо бри ла ства ра ње Дру штва ју го сло вен ско-со вјет ског при ја тељ ства на сво јој 
те ри то ри ји, у ко ме би глав ну реч во ди ли про со вјет ски рас по ло же ни ју го сло вен-
ски гра ђа ни). До ду ше, ин те рес Мо скве за по бољ ша ње од но са са Ју го сла ви јом 
ис по ља вао се и у кон тек сту ње них на сто ја ња да оја ча свој до не кле по гор шан 
ме ђу на род ни по ло жај. Тим чи ном, СССР би до не кле от кло нио сум ње За па да у 

изгр ад њу југ о сл ов ен ске индустр ије . Буд ући да је у  т о  вре ме знат но  смањена  помоћ 
Запа да ,  реали за циј а т их аран жман а бил а ј е од п риоритетног  зн ач аја, не  само за  с прово-
ђење ј уг осл ове нске прив ре дн е  реф орме, н его  и за сп ро вође ње ос но вних премиса новог 
 ју гословенско г  спољнополитичког концепта. (Статист ичк и годишњак СФРЈ,  19 70,  го-
дина X VII,  Београ д,  ј ул 1970; КПР,  I-3-а /С ССР. По дс етник о  СС СР-у и  југ ослове нск о-
совјетс ким односима ;  Исто.  П рет ње  отказом  уго во ра и  см ање њем ек о ном ске сар ад ње).

112 Током  1962.  го дине Југо сл авија ј е  пр иступила  радик алн ом заокрету у из бо ру  н овог 
 војно-ст р ат еш ког п артн ера (прекинула  је во јну  сарадњу са САД)  и конц ипира ла  сис те м 
преор уж ања  ди ректно вез ан  за  во јне наба вке из  С СС Р. У вр еме војн е ин тервенц ије у 
Ч е хословачкој гро југо сл овенс ке  ел итне а виј ације  чин или су совјетски мла зни авион и 
МиГ- 21, д о к  су  ран ије наба вљен и амери чк и мла зња ци Ф-84Д и  Ф-86Д  С ејб ри  углавно м 
бил и неуп о требљи ви.  У  Совј ет ском С ав езу ку пље ни су  и т ешки хе ли коптери, транс-
п ортни  ави они , савр ем ени мод ели тенко ва , р акетни х  с ист ем а  и радар а,  као  и огром ни 
конт ин генти пра те ће оп ре ме.  За  радик ал ну  преоријентац иј у  у избору н овог  в ој но-стр а-
те шког п ар тн ер а југослове нск о  рук оводств о  се определил о (ако  а пс тра ху је мо идеоло-
ш ку  мотив аци ју) збо г к омерци ја лних ра зл ог а  јер је  та ква пре ори јента ција,  у усл ови ма  
к лиринш ког  с ист ема пл аћ ањ а, ом огућав ала  склапањ е а ран жм ана к оји нису  к омп ен-
зовани  к он верти би лним ва лу тама нег о  адекватн им  ко нти нгентима  р обе  и з  Југославије 
(нарочито извозом брод ова  и  т анкера и з југо сл ов енских бродо гр ад илишта). (КП Р, I -3-
а/СС СР . к. 174.  Информација о војној политици СССР  и  о дноси ма  ЈНА  с а совјетс ком 
ар ми јо м).

113 ДАМИП, 1968, стр. пов., ф-13, 58 .  По литика н е св рс таности  у светлу д огађаја  о ко 
ЧСР;  КПР, I-5-б /ЧС Р.  К . 236. За бе леш ка  о ре аго вањ у афричких и арапских земаља у 
в ези ЧС Р и  реперкус ију н а  ко нфе ренци ју   не сврста ни х;  КПР,  I- 3-а /С ССР. к. 1 74. Неки 
елементи за оцену међунар од не ситу ац иј е. По ли тик а  несврстаности.
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ве зи са агре сив ним аспи ра ци ја ма у Евро пи и на тај на чин до при нео ства ра њу по-
вољ ни је ат мос фе ре за на ста вак пре го во ра о одр жа ва њу европ ске кон фе рен ци је о 
без бед но сти и са рад њи, ко ји су, по ред оста ло га, об у ста вље ни због на го ве шта ја 
вој не ин тер вен ци је СССР-а у Ју го сла ви ји. И на кра ју, со вјет ско ру ко вод ство је 
ис по ља ва ло ин те рес за са рад њом са Ти том и ње го вим са рад ни ци ма и у на ди да 
би они пре стиж Ју го сла ви је уну тар гру пе не свр ста них зе ма ља мо гли ис ко ри сти ти 
за оштру ан ти за пад ну и ан ти а ме рич ку кам па њу, за сту па ју ћи иден тич не ста во ве 
у свим ме ђу на род ним пи та њи ма као и зе мље со ци ја ли стич ког ла ге ра.114 И у том 
сми слу, со вјет ска по др шка за јед нич ком и ор га ни зо ва ном де ло ва њу не свр ста них 
зе ма ља би ла је услов на, са мо уко ли ко би око сни цу тог де ло ва ња чи ни ла „оштра 
кри ти ка им пе ри ја ли зма и ко ло ни ја ли зма“.115

Об но ва са рад ње Ју го сла ви је и САД по сле 
вој не ин тер вен ци је у Че хо сло вач кој

Пра ви ло ко је је да ва ло тон це ло куп ном по сле рат ном раз до бљу спољ но-
по ли тич ког раз во ја Ју го сла ви је – да по гор ша ње од но са са СССР-ом не ми нов но 
зна чи исто вре ме но по бољ ша ње од но са са САД – по твр ди ло се и по сле вој не ин-
тер вен ци је у Че хо сло вач кој. По оби ча ју, да би се ју го сло вен ско-аме рич ка са рад-
ња об но ви ла, зва нич ни ци из Бе о гра да су мо ра ли от кло ни ти сум ње Стејт де парт-
мен та у по гле ду сво је искре но сти да во де не за ви сну по ли ти ку у од но су на блок 
про со вјет ских др жа ва. Овај пут, Ти то и ње го ви са рад ни ци су сво ју пра во вер ност 
мо ра ли до ка за ти у нај кра ћем мо гу ћем ро ку, јер је спољ на опа сност уве ли ко ку-
ца ла на ра та. Па ни ку ме ђу ју го сло вен ским ко му ни сти ма око опа сно сти ре при зе 
че хо сло вач ких до га ђа ја на бе о град ским ули ца ма до дат но је под сти ца ло „мла ко“ 
ре а го ва ње за пад них си ла на агре си ју у Че хо сло вач кој и њи хо во ин ди рект но при-
зна ва ње екс клу зив ног пра ва СССР-а да, по сво јој во љи, уре ђу је од но се уну тар 
со ци ја ли стич ке гру па ци је др жа ва. У том сми слу, по ста вља ло се пи та ње да ли 
За пад и Ју го сла ви ју тре ти ра као чла ни цу про со вјет ске, со ци ја ли стич ке фа ми ли је 
и да ли је у том кон тек сту спре ман да се па сив но др жи и у слу ча ју да се сли чан 
сце на рио, ко ји је упра во по тре сао Праг, по но ви и на бе о град ским ули ца ма. Ова-
ква раз ми шља ња чи ни ла су се оправ да ним, с об зи ром на то да је то би ло вре ме 
ка да је не сум њи во по сто јао пре ћут ни до го вор два ју бло ко ва о по де ли зо на ути-
ца ја у Евро пи, ко ји се, по сле про ви зор ног раз ре ше ња бер лин ске кри зе, стрикт но 
по што вао. Је ди на „си ва зо на“ у тој кон сте ла ци ји би ла је и да ље Ју го сла ви ја, чи-
је је ру ко вод ство по след њих го ди на, у свим ва жним ме ђу на род ним пи та њи ма, 
сле по сле ди ло курс Мо скве.116

114  ДАМИП,  19 69, ПА , ф -81, 422  2 07. О садашњим односима  Ј угослав иј е  са СССР  и ос-
талим земљ ам а Варш ав ског у гов ора;  КП Р,  I- 3-а/СССР . Из вештај  ам ба саде у  Мо ск ви 
ДСИП- у:  Поводо м пос ет е  Брежњев а Ју гослав иј и. О совјетским  м отивима и интересу 
за посету; Вељко Мићуновић, Московске године  1969/1971,  Беогр ад  1 984,  14– 15,  4 4–45, 
82–84 , 113 –11 4.  

115 КПР,  I-3 -а/СССР.  О днос СС СР  пр ема  полити ци  не свр ставањ а.
116 У вре ме  интервен циј е Варша вс ког уг овора  у Чехосл ов ачкој, ј уг ослове нско-сов јет ск а сар-

адња ј е  достиг ла  највишу  та чку токо м 20-годи шњег  раз добља ко је  је  наступил о  по сл е 
Тит ово г  сукоб а  са Ст аљ ином.  Ова кв ом трен д у п осебно ј е  до принело  с ве  израж ени је 
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То ком раз го во ра са аме рич ким ам ба са до ром Ел бри ком, 23. ав гу ста 1968, 
Ти то је ука зао на опа сно сти ко је но се ова кве на год бе ве ли ких си ла на ра чун ма-
лих др жа ва. У том сми слу, пре по ру чио је САД „да ис по ље ра зум и по ка жу ви ше 
флек си бил но сти пре ма ма лим зе мља ма, а не да се са да по сту пак пре ма Че хо сло-
вач кој схва ти као зе ле но све тло за по ступ ке слич ног ка рак те ра. Овим ве ли ка зе-
мља гу би пре стиж и не би тре ба ло још да ље еска ли ра ти овај оди јум“.117 

По што су у Стејт де парт мен ту углав ном про це њи ва ли да ју го сло вен ска 
стра хо ва ња од ин тер вен ци је СССР-а има ју ре ал ну осно ву, у кон так ти ма ди пло-
ма та из Ју го сла ви је и САД све зна чај ни је ме сто је има ло раз ма тра ње ди ле ме: Да 
ли вој на ин тер вен ци ја у Че хо сло вач кој пред ста вља јед ну огра ни че на ак ци ја или 
увод у да љи про дор СССР у Сре до зе мље и Бли ски ис ток (а са мим тим и Ју го сла-
ви ју, ко ја је на том пу ту ва жно мо гу ће упо ри ште Ру са). Док три на „огра ни че ног 
су ве ре ни те та“ ко ја је упра во у ово вре ме јав но об зна ње на као део зва нич не по-
ли ти ке СССР-а до дат но је ак ту е ли зо ва ла по ме ну ту ди ле му. 

Да ље со вјет ско про ди ра ње у област Ме ди те ра на ди рект но би угро зи ло 
аме рич ке НА ТО са ве зни ке Ита ли ју, Грч ку и Тур ску. На ре дов ном са стан ку Са-
ве та ми ни ста ра Се вер но а тлант ског пак та, одр жа ном у Бри се лу од 14. до 18. но-
вем бра, Раск је, раз ма тра ју ћи пре ми се бу ду ће стра те ги је за пад не вој не али јан се 
по сле ин тер вен ци је у Че хо сло вач кој, ис та као да су Ју го сла ви ја и Аустри ја зе мље 
ко је се на ла зе у „си вој зо ни“, ко ја је од по себ ног ин те ре са за НА ТО. На ње го во 
ин си сти ра ње, у текст за вр шног ко ми ни кеа са стан ка уне се на је фор му ла ци ја у 
ко јој се СССР упо зо ра ва да се у ин те ре су ми ра уз др жа ва од упо тре бе си ле и ме-
ша ња у уну тра шње ства ри дру гих зе ма ља.118

Иако је вла да САД, по сле пр во бит не уз др жа не ре ак ци је по во дом ин тер-
вен ци је у Че хо сло вач кој, све енер гич ни је и све отво ре ни је из ра жа ва ла од луч ност 
да се су прот ста ви ре при зи че хо сло вач ког сце на ри ја на бе о град ским ули ца ма, то-
ком свих раз го во ра ју го сло вен ских и аме рич ких зва нич ни ка на ту те му стал но 
се по ста вља ло пи та ње: шта би кон крет но тре ба ло чи ни ти са др жи ну аме рич ке 
по др шке ју го сло вен ској не за ви сно сти. И у Бе о гра ду и Ва шинг то ну по сто ја ла је 
са гла сност о то ме да бу ду ћа би ла те рал на са рад ња не би сме ла са др жа ва ти ни-
шта што би евен ту ал но ис про во ци ра ло Со вјет ски Са вез и на ве ло га да у ре вол ту 
по ву че екс трем ни ји спољ но по ли тич ки по тез пре ма Ју го сла ви ји. У том сми слу 

 погорша ње односа  између  Ва шингтон а  и Београ да,  узрок ов ан о  ес калац и јом  Вијетн-
амског рат а и арап ско -израе лс ко г  су коба. Идент ич не  квали фи ка ције Бео гра да  и Мо скв е 
 на  рачун „ам ери чк ог  импе ри јал из ма“ и  „ зл оч инач ке пол ит ике“ у Вијет наму д оприноси-
ле  с у приближавању  Југо славиј е  соц ија листич ко м  лагеру, али и  ње но м нагл о м удаљава-
њу  од С АД. У д уху так ве  југослов ен ске поли ти ке  б ио је  и  радика л ан  з аокре т у  избор у 
 новог војн о-стр ате шког партнера и конципирању система преор уж ањ а директн о  ве заног 
з а в ој не на ба вке  из СССР .  

117 К ПР, I-3-а/САД , к . 181. За б еле шка о разг ов ору Председника Републике са амбасадоро м 
С АД  Б . Елбрик ом, у Беог раду,  2 3.  ав густа 1 968. 

118 К ПР, I- 3-а /СА Д,  к. 18 2.  Инфор мац ија о ст аву САД према  Југос лав ији у  ве зи  са вој ном 
 ин тервен цијом земаља Варшавског пакта у ЧССР -п рема зв ани чним изјава ма пр ет ст-
авника владе  САД ; КПР,  I- 3-а/СССР .  к. 17 5.  Ст ав ов и и р ез ер ве ССС Р пре ма  од носима 
С ФР Ј са  за па дни м земљ ам а  и крити ке  изједнач а вања политике двеју с уперсила; „Хроника 
међународ них  д ог ађаја“,  годин а V I,  Београд 1 968,  17 80 .



365 Драган Богетић Историја 20. века, 2/2008

по сте пе но је об ли ко ва ла обо стра но при хва тљи ва фор му ла оп ти мал них мо да ли-
те та аме рич ке по др шке Ју го сла ви ји и ју го сло вен ског на сту па у де ли кат ној си-
ту а ци ји. Она је под ра зу ме ва ла сла ње ја сних сиг на ла из Ва шинг то на со вјет ским 
зва нич ни ци ма да би агре си ја на Ју го сла ви ју до ве ла до оштре ре ак ци је Сје ди ње-
них Др жа ва и озбиљ не кон фрон та ци је две ју су пер си ла. По ред ове ком по нен те, 
са ју го сло вен ске стра не је по себ но ин си сти ра но на то ме да уко ли ко САД же ле 
ствар но да по др же очу ва ње ју го сло вен ске не за ви сно сти, да то учи не кроз обо-
стра но при хва тљив про грам сна жне еко ном ске и фи нан сиј ске по др шке спро во-
ђе њу кур са при вред не ре фор ме Ју го сла ви је и ком пен за ци је на ра слих ван ред них 
ју го сло вен ских вој них тро шко ва за од бра ну зе мље од евен ту ал ног на па да про со-
вјет ских са те ли та. Ти то и ње го ви са рад ни ци су то ком ок то бра 1968. про це њи ва-
ли да је мо мен тал на опа сност од не по сред ног на па да зе ма ља Вар шав ског пак та 
на Ју го сла ви ју углав ном про шла, али да та прет ња по тен ци јал но оста је ду го роч-
но ак ту ел на, као и сам ин те рес СССР-а за екс пан зи јом у про сто ру на ко ме Ју го-
сла ви ја пред ста вља озбиљ ну пре пре ку. Нај бо љи на чин да Ју го сла ви ја успе шно 
па ри ра при ти сци ма Кре мља пред ста вља ла је ста бил на уну тра шња еко ном ска и 
по ли тич ка си ту а ци ја.119

Ова ква ју го сло вен ска ме ђу на род на стра те ги ја ужи ва ла је пот пу ну по-
др шку ка ко од ла зе ће, та ко и но ве аме рич ке ад ми ни стра ци је, ко ју је пред во дио 
пред сед ник Ри чард Ник сон. О за ин те ре со ва но сти САД за да ље уна пре ђе ње са-
рад ње са Ју го сла ви јом све до чи ло је и ср дач но пи смо ко је је Ник сон упу тио Ти ту 
два да на пре пре у зи ма ње пред сед нич ке функ ци је у САД. У том пи сму пр ви пут 
у це ло куп ној по сле рат ној ју го сло вен ско-аме рич кој ко ре спон ден ци ји је дан аме-
рич ки пред сед ник је зва нич но из ра зио же љу да по се ти Ју го сла ви ју и лич но упо-
зна Ти та. Су срет дво ји це пред сед ни ка у Бе о гра ду, до ду ше, ни је се од и грао та ко 
бр зо ка ко је то при жељ ки ва ла ју го сло вен ска стра на,120 али је пре суд но ути цао 
на ре а фир ма ци ју основ них прин ци па ко ји су чи ни ли ра ни ју плат фор му ју го сло-
вен ско-аме рич ких од но са, уста но вље ну то ком пр ве Ти то ве по се те Ва шинг то ну 
и су сре та са пред сед ни ком Ке не ди јем још 1963. го ди не. Зби ва ња у све ту по сле 
Ке не ди је ве смр ти по ти сну ла су при вре ме но ове прин ци пе у дру ги план, па је 
очи глед но до шло вре ме да се они по но во афир ми шу.

По ли ти ка екви ди стан це то ком 70-их и 80-их го ди на. 
Ју го сло вен ско на пу шта ње не свр ста ног свр ста ва ња уз СССР

Кра јем 60-их и по чет ком 70-их ко нач но су за вр ше на спољ но по ли тич ка 
лу та ња Ју го сла ви је и ње но не пре кид но тра га ње за оп ти мал ном ме ђу на род ном 
стра те ги јом. У том сми слу, 1970. и 1971. пред ста вља ју го ди не ко ји ма по чи ње 

119 ДАМИП, с тр. п ов .,  ф-5 , 144.  Инф ормаци ја  о неким м ом ентима из спољне политике 
САД и стању југословенс ко-амер ичк их  односа, 15. о ктобар  196 8;  FRUS,  1964–1 96 8 
 Vol. XVII,  Eastern  Eur ope. Con ver sation with Yugosl av Ambas sa dor B ogdan Crno br nja on  
M on day, W ashingt on, Se ptember  23 , 1968.

120  Т ит о је гот ов о одм ах  по  п ријему Никсоновог п исм а упути о  позив америчк ом  предс ед-
 ни ку  да посет и  Југослав иј у,  што је  ов ај прихватио.  М еђу ти м, због сло же ни х  међун аро-
дн и х  ок ол ности  и пол ит ичких  з бивања у  СА Д и Југ ослави ји , ова ини ци јат ив а није 
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раз до бље ка да ће клат но ју го сло вен ске не свр ста не по ли ти ке ко нач но за у зе ти 
рав но те жни по ло жај, у ко ме ће се за др жа ти све до рас па да ју го сло вен ске др жа-
ве, по чет ком 90-их го ди на. То ком це лог тог дво де це ниј ског раз до бља Ју го сла ви-
ја је углав ном ус пе ла да одр жи из ба лан си ран од нос пре ма бло ко ви ма, за сно ван 
на до та да не по пу лар ном на че лу екви ди стан це. Ова квом зна чај ном обр ту у об-
ли ко ва њу ју го сло вен ске спољ не по ли ти ке до при не ла су пр вен стве но два ва жна 
ме ђу на род на до га ђа ја: вој на ин тер вен ци је пет зе ма ља Вар шав ског пак та у Че хо-
сло вач кој ав гу ста 1968. и фор ми ра ња по кре та не свр ста но сти на са ми ту не свр-
ста них у Лу са ки, сеп тем бра 1970.

Вој на ин тер вен ци ја Вар шав ског пак та у Че хо сло вач кој ути ца ла је на 
ју го сло вен ско ру ко вод ство да од у ста не од крај ње не из ба лан си ра не не свр ста не 
по ли ти ке у ко рист Со вјет ског Са ве за, а про тив Сје ди ње них Др жа ва. Иако је до 
та да од би ја ла да се укљу чи у бло ко ве, Ју го сла ви ја је без ре зер вно по др жа ва ла по-
ли ти ку бло ка про со вјет ских др жа ва (прак тич но сви ста во ви Ју го сла ви је о кључ-
ним ме ђу на род ним пи та њи ма би ли су или иден тич ни или вр ло слич ни ста во ви ма 
СССР-а). Сто га је, у вре ме ин тер вен ци је у Че хо сло вач кој је ди но Ју го сла ви ја, и 
на Ис то ку и на За па ду, тре ти ра на као сво је вр сна „си ва зо на“ у Евро пи, за ко ју се 
ви ше ни је тач но зна ло да ли при па да „фа ми ли ји про со вјет ских, со ци ја ли стич ких, 
др жа ва“ или не. Ова ква по ли ти ка до ве ла је Ју го сла ви ју у по зи ци ју да озбиљ но 
стра ху је од по тен ци јал не опа сно сти од ре при зе че хо сло вач ких до га ђа ја на бе о-
град ским ули ца ма. Тим пре што је упра во у то вре ме про кла мо ва на и фа мо зна 
„Бре жње вље ва док три на“ („те о ри ја огра ни че ног су ве ре ни те та со ци ја ли стич ких 
др жа ва“), ко ја се сво ди ла на екс клу зив но пра во СССР-а да сам про це њу је да ли 
је у не кој др жа ви угро жен со ци ја ли зам, а по том у ци љу ње го вог на вод ног спа са-
ва ња, сам од лу чи да ли ће вој но ин тер ве ни са ти.121 

Дру ги до га ђај ко ји је омо гу ћио во ђе ње из ба лан си ра не по ли ти ке пре ма 
бло ко ви ма то ком на ред не две де це ни је био је Са мит не свр ста них у Лу са ки, на 
ко ме је ко нач но оства ре на ду го го ди шња Ти то ва иде ја о нео п ход но сти фор ми ра-
ња по кре та не свр ста но сти. У Лу са ки су на ње го ву ини ци ја ти ву фор ми ра на пр ва 
стал на те ла, пр ви ин сти ту ци о нал ни ме ха ни зми не свр ста них, ко ји су омо гу ћи ли 
кон ти ну и ра но и ко ор ди ни са но за јед нич ко де ло ва ње не свр ста них зе ма ља у ме-
ђу на род ним од но си ма. Та ко се Ју го сла ви ја ко нач но осло бо ди ла не за хвал не уло-
ге игра ча на тан кој ли ни ји из ме ђу Ис то ка и За па да, где је са мо је дан по гре шан 
ко рак зна чио то та лан де бакл и гу бље ње тла под но га ма. Фор ми ра њем по кре та 
не свр ста но сти Ју го сла ви ја се мо гла осло ни ти на да ле ко со лид ни ју под ло гу и 
ство ри ти усло ве за три јум фа лан по вра так у Евро пу, до ду ше за о би ла зним пу тем 
пре ко Ази је и Афри ке.

По сле Кон фе рен ци је у Лу са ки на сту пио је пе ри од ко ји је че сто на зи ван 
„злат но до ба“ не свр ста но сти. Та кав на зив се чи ни оправ да ним, јер је та да до шло 
до на глог гра на ња ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма са рад ње ње го вих чла ни ца и 

 реализ ова на током текуће године. Предс едник  Ник со н посе тио је  Ј угославиј у  крајем с еп-
тембр а  197 0  (КПР, I-5-б/САД. Кратак хисторијат   на шег поз ив а  Р. Ник со ну  д а  посети 
 Југосла виј у).

121 К ПР, I -3-а /СССР,  к.  1 75 .  Теорија  ог ра ни чено г сув ер енитета.  Јавне и интерне изјаве 
совјетских  р ук оводилаца  и  к арактер ист ич ни на пи си  у штампи.  
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њи хо вог све уче ста ли јег и све офан зив ни јег за јед нич ког на сту па у сфе ри ме ђу-
на род них од но са. Све то омо гу ћи ло је Ју го сла ви ји да упло ви у мир ни је ме ђу на-
род не во де и без ве ћих спољ но по ли тич ких тур бу лен ци ја спро во ди про кла мо ва ну 
ме ђу на род ну стра те ги ју.

По сле ску па у Лу са ки усле ди ла је пр ва по се та јед ног аме рич ког пред сед-
ни ка Ју го сла ви ји. Раз го во ри Ти та и Ник со на, по чет ком ок то бра 1970, би ли су у 
ве ли кој ме ри ре флек си ја оја ча не уло ге Ју го сла ви је у све ту не свр ста них (Ти то је 
по сле Ник со но ве по се те че сто го во рио: „Ник со на је Лу са ка до ве ла у Ју го сла ви-
ју!“).122 То ком уз врат не Ти то ве по се те Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, кра-
јем ок то бра и по чет ком но вем бра 1971, усво јен је до ку мент ко ји је пред ста вљао 
ду го роч ну плат фор му бу ду ћих од но са Ју го сла ви је и САД. Та кав до ку мент до та-
да САД ни су ни кад са чи ни ле ни са јед ном др жа вом. По што су у ње му пре ци зно 
фор му ли са на на че ла бу ду ћих од но са САД и Ју го сла ви је, по узо ру на Бе о град ску 
де кла ра ци ју ко ју су 1955. пот пи са ли Хру шчов и Ти то, овај до ку мент је ка сни је 
нај че шће по ми њан као Ва шинг тон ска де кла ра ци ја.123

Ва шинг тон ска и Бе о град ска де кла ра ци ја пред ста вља ле су плат фор ме 
на ко ји ма су се за сни ва ли од но си Ју го сла ви је са две ма су пер си ла ма у на ред не 
две де це ни је, од но сно то ком 70-их и 80-их го ди на. До ду ше, и САД, и СССР су и 
да ље на све на чи не по ку ша ва ле да Ју го сла ви ју ко ли ко је то би ло мо гућ но ви ше 
под ре де сво јим по ли тич ким ци ље ви ма. При то ме, сва ка од њих је при ме њи ва ла 
раз ли чи ту стра те ги ју при ти ска на Ју го сла ви ју, с об зи ром на раз ли чи ту по ну ду 
ко јом је мо гла при ву ћи ју го сло вен ско ру ко вод ство. 

С об зи ром на све оштри ју еко ном ску кри зу у Ју го сла ви ји, САД су ко ри-
сти ле свој пре до ми нан тан ути цај на кључ не свет ске фи нан сиј ске ин сти ту ци је 
– Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд и Ме ђу на род ну бан ку за раз вој, без чи јих кре-
ди та би ју го сло вен ска при вре да у нај кра ћем ро ку до жи ве ла то тал ни ко лапс. Од 
мо мен та ка да је Ју го сла ви ја упа ла у „ду жнич ку зам ку“, САД су мо гле из деј ство-
ва ти од ре ђен сте пен ли бе ра ли за ци је ју го сло вен ске при вре ду, али и ши ре ли бе-
ра ли за ци је по ли тич ког и дру штве ног жи во та у зе мљи. 

Зва нич ни ци из Мо скве су, пак, при ли ку да оја ча ју свој ути цај у Ју го-
сла ви ји ви де ли у све ја чем за о штра ва њу ме ђу ре пу блич ких су ко бља ва ња у Ју-
го сла ви ји и ја ча њу цен три фу гал них си ла у том кон тек сту. Бре жњев и дру ги 
со вјет ски ру ко во ди о ци све че шће су се отво ре но обра ћа ли Ти ту, а ка сни је и 

122  КП Р, I-3-а/С АД,  к. 182 .  Забелешка  о  разговору Пре д сед ника Републике са председником 
 СА Д Ри чардом  Н иксоном 1.  о кт обра  19 70 .  у Беог ра ду ; КПР,  I-3 -а/САД ,  к. 18 2. Стен ог-
рафске  бел ешке с а разгов ора Деле га ци је  Сјед ињ ен их  Аме рички х  Др жав а кој у  пре дводи  
п ред се дник  Ричард  Ни ксон и  Дел егациј е Социјалис тичке Федеративне Републике 
Југославије коју пре дв оди  председник Ј ос ип Броз  Ти то , 1. 10. 1970 ;  КПР, I-3 -а /САД, к. 
182 . Део ст ен ограма с а  12. се дн ице Председништва СКЈ,  о др жане 3. о кт об ра 1970 . 
к ој и се  од нос и на  по сету Н иксон а.

123 КПР,  I-2 /С АД. Забеле шка  о разг ов ору Председ ни ка Републике  Ј ос ипа Броза  Т ит а са 
Пр едс ед ником  С АД  Ричар до м Никс оном,  28. октоб ар  19 71; Забеле шка  о разг ов ору 
Председ ни ка Републике  Ј оси па  Броза Т ита  са П ред сед ником  С АД Рич ардом Никсоном, 
30. октобар 1971;  Ј угословен ск о-амери чка  з аједн ич ка  изјава ;  ДА МИП, 19 71,  стр.  по в. , 
ф-2, 43.  Из вештај о посет и  Предс едника Р еп уб лике Сје ди њеним  Ам ери чк им Држава-
ма, 14.  но вембар  19 71.
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ње го вим на след ни ци ма, да им по мог ну да раз ре ше ову си ту а ци ју, на рав но ута-
па њем Ју го сла ви је у со ци ја ли стич ки ла гер и при ме ном „док три не огра ни че ног 
су ве ре ни те та“ на Ју го сла ви ју. Иако се осе ћао не моћ ним да за у ста ви еска ла ци ју 
ме ђу на ци о нал ног су ко ба, Ти то ни у јед ном мо мен ту ни је био спре ман да при-
хва ти „дру гар ску“ по ну ду со вјет ских зва нич ни ка, јер је био све стан да би ти ме 
прак тич но био де мон ти ран ре жим. Сто га је то ком це лог овог раз до бља 70-их и 
80-их го ди на, ма да у бла гој фор ми, до ла зи ло до по вре ме них спо ро ва у ју го сло-
вен ско-со вјет ским од но си ма. 

По сто ја ла су три глав на из во ра не су гла си ца ко ја су стал но из но ва до при-
но си ла хла ђе њу од но са Бе о гра да и Мо скве. Прак тич но ни је би ло зна чај ни јег 
са стан ка ру ко вод ста ва две ју зе ма ља на ко ме са со вјет ске стра не од бе о град ских 
зва нич ни ка ни је тра жи ло одо бре ње за ста ци о ни ра ње со вјет ске рат не фло те у ја-
дран ским лу ка ма (пр вен стве но у Бо ко ко тор ском за ли ву). По ред то га, со вјет ска 
стра на је ин си сти ра ла на укљу чи ва њу Ју го сла ви је у про цес пе ри о дич них са ста-
на ка ли де ра ис точ но е вроп ских зе ма ља, на ко ји ма су утвр ђи ва не за јед нич ка ме-
ђу на род на стра те ги ја и за јед нич ке оба ве зе чла ни ца ла ге ра. Тре ћи зах тев, ко ји је 
пред ста вљао пред у слов за по бољ ша ње ју го сло вен ско-со вјет ских од но са, сво дио 
се на зах тев Мо скве да се и на те ри то ри ји Ју го сла ви је фор ми ра ју дру штва ју го-
сло вен ско-со вјет ског при ја тељ ства, од но сно цен три за оку пља ње и де ло ва ње 
ин фор мби ро ов ских кру го ва у Ју го сла ви ји. Да ва ње би ло ко је од ових кон це си ја 
Со вјет ском Са ве зу пред ста вља ло би озби љан пре се дан, чи је би се крај ње кон се-
квен це сво ди ле на гу бље ње основ них атри бу та ју го сло вен ске на ци о нал не не за-
ви сно сти и ута па ње Ју го сла ви је у со ци ја ли стич ки ла гер. 

На сто ја ња да вра те за блу де лу Ју го сла ви ју у со ци ја ли стич ки ла гер, со-
вјет ски зва нич ни ци су по ку ша ли да оства ре и ин ди рект ним пу тем. Пре ко др жа-
ва чла ни ца по кре та не свр ста но сти ко је су во ди ле про со вјет ску по ли ти ку, пр вен-
стве но пре ко Ку бе, лан си ра ли су те о ри ју о „при род ном са ве зни штву” по кре та 
не свр ста но сти са Вар шав ским пак том. По ку шај да се ова ква стра те ги ја на мет не 
по кре ту не свр ста но сти на ро чи то је до шао до из ра жа ја то ком Кон фе рен ци је ше-
фо ва др жа ва или вла да не свр ста них зе ма ља, одр жа не сеп тем бра 1979. у Ха ва ни. 
За пад ни ме ди ји су у то вре ме ин тен зив но из ве шта ва ли о сво је вр сном, ка ко су то 
на зи ва ли, „бокс ме чу“ из ме ђу бра да тог Ка стра и оро ну лог Ти та, ко ји се за вр шио 
убе дљи вом по бе дом овог дру гог. По што је Јо сип Броз већ сле де ће го ди не умро 
– то је би ла ујед но и ње го ва по след ња по ли тич ка по бе да.124

Од мо мен та ка да је Ти то си шао са свет ске и ју го сло вен ске по ли тич ке 
сце не, пр во оба зри во, а по том све отво ре ни је и све че шће по ста вља ло се пи та ње 
свр сис ход но сти ју го сло вен ске не свр ста не по ли ти ке, од но сно пи та ње: за што се 
Ју го сла ви ја уда љи ла од Евро пе, а при бли жи ла и ве за ла за њој да ле ке и стра не 
ци ви ли за ци је. Та ква по ли ти ка се у до ма ћој јав но сти че сто осу ђи ва ла као сво је-
вр сно „бек ство из Евро пе“.

Ипак, ако же ли мо објек тив но да про це ни мо ре а лан учи нак ју го сло вен ске 
по ли ти ке не свр ста но сти и од го во ри мо на ово пи та ње, мо ра мо има ти у ви ду чи-

124  Б ојана Тадић, Особености и д иле ме не свр ст аности у  вр ем е VI са ми та у Хавани , Беог-
ра д 1 98 2.
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ње ни цу да је Ју го сла ви ја упра во за хва љу ју ћи ова квој сво јој спољ но по ли тич кој 
ори јен та ци ји, и у Евро пи, и у све ту, игра ла да ле ко зна чај ни ју уло гу не го што је 
то би ло ре ал но с об зи ром на ве ли чи ну ње не те ри то ри је и ње ну ствар ну еко ном-
ску и вој ну моћ.

Kада го во ри мо о „ју го сло вен ском бек ству из Евро пе“, мо ра мо се су о чи ти 
и са не у мо љи вим еко ном ским па ра ме три ма и по да ци ма. У це лом том пе ри о ду го-
ди шњи удео Евро пе и САД у укуп ној ју го сло вен ској еко ном ској и фи нан сиј ској 
са рад њи са ино стран ством из но сио у про се ку чак 78%, док се удео зе ма ља у раз-
во ју сво дио на 20-так про це на та. У овом кон тек сту ја вља се сво је вр сна про тив-
реч ност ко ја је да ва ла тон це ло куп ној ка сни јој ју го сло вен ској спољ но по ли тич кој 
ори јен та ци ји – по ли тич ки, Ју го сла ви ја се све ви ше при бли жа ва ла но во о сло бо-
ђе ним зе мља ма Ази је, Афри ке и Ла тин ске Аме ри ке; еко ном ски и фи нан сиј ски, 
па и ци ви ли за циј ски, Ју го сла ви ја је, ипак, оста ла у Евро пи.

Ме ђу тим, да би смо би ли објек тив ни у овом кон тек сту, мо ра мо има ти у 
ви ду и не га тив ну стра ну ју го сло вен ске по ли ти ке не свр ста но сти. Об ли ко ва њем 
ова кве спољ но по ли тич ке ори јен та ци је, Ју го сла ви ја је сво ју суд би ну ди рект но ве-
за ла за суд би ну би по лар ног си сте ма у све ту. Сто га, ру ше њем Бер лин ског зи да и 
рас пу шта њем Вар шав ског пак та – уру шен је и ме ђу на род ни кон текст у ко ме је 
је ди но мо гла оп ста ти и из гра ђи ва ти се со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја.
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Dra gan Bo ge tić

YUGO SLA VIA IN COLD WAR

Sum mary

In the fi rst post war years Yugo sla via was a part of mo no lit hic fa mily of so ci a list 
sta tes which we re com ple tely sub dued to the po li ci es of the ir ol der, om ni po tent brot her 
– So vi et Union. Ho we ver, Ti to’s at tempts to se cu re a mi ni mum of ini ti a ti ve wit hin the 
so ci a list camp led to the dra ma tic col li sion of Yugo sla via with Mo scow in 1948. Awa re 
that the pri ce of re con ci li a tion with the So vi et Union wo uld amo unt to a com ple te loss of 
Yugo sla via’s ba sic in de pen den ce, as well as his po li ti cal and even physi cal re mo val, Ti to 
was re fu sing any con ces si ons to Sta lin. The re fo re the col li sion de e pe ned. Due to the chan-
ges in in ter na ti o nal con text, con fl ict en ded in a vic tory of Da vid over Go li ath (a fre qu ent 
wor ding in the West). Yugo sla via ra di cally chan ged its po si tion in in ter na ti o nal re la ti ons. 
Pri or clo se fri ends, ro le mo dels and pro tec tors be ca me bit ter ene mi es, and pri or ene mi es 
be ca me al li es and im por tant eco no mi cal part ners. Ra pid clo su re of Yugo sla via to the West 
was a phe no me non un seen in the Cold War con text. Un til then, no ca se of com mu nist co-
un try co o pe ra tion with the sta tes of ‘We stern’ ide o lo gi cal and po li ti cal ori en ta tion was 
re cor ded in the di vi ded Euro pe. Ten si ons bet we en the in ter nal system of go ver nan ce and 
stra tegy in fo re ign re la ti ons was com pli ca ting Yugo sla via’s po si tion in in ter na ti o nal re la ti-
ons and was ca u sing con stant ups and downs in the co o pe ra tion with the West. Ho we ver, 
the awa re ness of the exi sten ce of mu tual in te rest in fo ste ring co o pe ra tion aided in over co-
ming fre qu ent mi sun der stan dings.
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ГО РАН МИ ЛО РА ДО ВИЋ, ис тра жи вач-са рад ник
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју                    UDK 316.75:329.15(497.1)''194/195''
Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11                                    323.281(497.1)''194/195''

„ХЕ ГЕ МО НИ СТИ“ И „РЕ ВО ЛУ ЦИ О НА РИ“: 
КПЈ/СКЈ и кул тур на ели та у Ју го сла ви ји 

сре ди ном 20. ве ка *

АПСТРАКТ: У члан ку се, на осно ву по сту па ња КПЈ/СКЈ пре ма при пад ни-
ци ма кул тур не ели те у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, ис тра жу је ње на на ци-
о нал на по ли ти ка. Раз ли ка у од но су пар ти је пре ма кул тур ним ели та ма два 
нај број ни ја на ро да Ју го сла ви је сво је узро ке има ла је у иде о ло шким ста во ви-
ма Ко мин тер не усво је ним и спро во ђе ним од стра не КПЈ/СКЈ, као и у кон-
тек сту хлад ног ра та ко ји је из и ски вао очу ва ње ком пакт не, кон тро ли са не 
и про за пад но ори јен ти са не Ју го сла ви је до кле год су по сто ја ли СССР и блок 
со ци ја ли стич ких др жа ва, а КПЈ/СКЈ је то га ран то ва ла.

Ти тов при ступ на ци о нал ном пи та њу у Ју го сла ви ји, ко ји је те жио да очу-
ва је дин ство зе мље, али и да ува жи ње не раз ли чи то сти, на стао је као сред ство 
по ли тич ке бор бе Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је (КПЈ)1 про тив оста лих пре-
тен де на та на власт то ком ра та, на ро чи то про тив из бе глич ке вла де и ње не сна ге 
на те ре ну – Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни.2 Ти тов чла нак „На ци о нал но пи та-
ње у Ју го сла ви ји у свје тло сти на род но-осло бо ди лач ке бор бе“ из де цем бра 1942, 
ко ји је био об ја вљен у ли сту Про ле тер и у ко ме се он за ла же за брат ство, сло бо-
ду, рав но прав ност и је дин ство ју го сло вен ских на ро да, нај ва жни ји је текст на ту 

* Рад је део про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (Не)успе шна ин те гра ци ја – (не)до-
вр ше на мо дер ни за ци ја: Ме ђу на род ни по ло жај и уну тра шњи раз вој Ср би је и Ју го сла ви-
је 1921–1991 (бр. 147039) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је.

1 КПЈ је  1952.  преи ме но вана у  Савез к ому ниста Југ ос лавиј е.  З бог тога ћемо је у овом  раду, 
 ка да говоримо о ширем  к о нт ек сту, скраћен о нав од ит и као  „ КПЈ/СКЈ“  и ли само  „Парти-
ј а“ ,  осим у оним сит уа цијам а  гд е је  ње н о п омињањ е  везано  за  пе ри од у коме  је назива на 
КПЈ.  

2   О  начину р еш авања на цио нал ног пи та ња  у Ј угославиј и од с тр ане КПЈ   види: Gligorijević , 
Branisla v,  K om interna , j ugo slovens ko  i  srpsko pi tanje,  B eograd 1 992, 335  (даље:  B. Gligorijević ,  
Kominterna); Petranov ić, Brank o,  Sr bija u  Dr ugom sve tskom ra tu 1939 –1945, B eograd 1992, 
 50 6–536  ( д аље : B.  Pe tr anović , Sr bija u  D rugom  sv etskom r atu );  Zgodić ,  Es ad, Titova nacio-
nalna pol it ik a. Tem elj ni pojm ov i,  n ačela  i vrijednosti, Sa ra jevo  2 000, 162– 16 4.  
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те му.3 Кон цепт ко ји је ту из нет ја вљао се ка сни је у нај све де ни јем ви ду у фор ми 
кри ла ти це „брат ство и је дин ство,“4 ко ја је, у ства ри, пред ста вља ла са мо до дат но 
ре ду ко ва не Ста љи но ве те зе о на ци о нал ном пи та њу, прет ход но из ве де не из Марк-
со вог ста ва да „не мо же би ти сло бо дан на род ко ји угње та ва дру ге на ро де.“5 

У по ме ну том Ти то вом члан ку о на ци о нал ном пи та њу ка же се: „Ро ђе на 
на Кр фу, у Лон до ну и Па ри зу, вер сај ска Ју го сла ви ја је по ста ла нај ти пич ни ја зе-
мља на ци о нал ног угње та ва ња у Евро пи. Хр ва ти, Сло вен ци и Цр но гор ци би ли су 
пот чи ње ни на ро ди, не рав но прав ни др жа вља ни Ју го сла ви је. Ма ке дон ци, Ар на у ти 
и дру ги би ли су по ро бље ни и под врг ну ти ис тре бље њу. Му сли ма ни, ње мач ка и 
ма ђар ска ма њи на слу жи ли су као мо не та за пот ку су ри ва ње или као ин стру мент 
у бор би про тив Хр ва та и дру гих на ро да Ју го сла ви је. [...] Упор но и глу по бр бља-
ње хе ге мо ни стич ке кли ке да су Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци са мо пле ме на јед ног 
те истог на ро да, има ло је за циљ ср би за ци ју Хр ва та и Сло ве на ца. Ју го сла ви ја је 
би ла са мо ма ска за ту ср би за ци ју [...].“6 У на ве де ним Ти то вим ста во ви ма не ма 
ни ори ги нал них иде ја ни за кон крет но под не бље ве за ног ис ку ства или зна ња. 
У пи та њу је нај бу квал ни ја при ме на те о риј ских по став ки марк си зма-ле њи ни зма 
на ју го сло вен ску си ту а ци ју, ка ко је то де фи ни са но у Крат ком кур су исто ри је 
СКП(б): „Цар ска Ру си ја би ла је там ни ца на ро да. Мно го број ни не ру ски на ро ди 
цар ске Ру си је би ли су пот пу но бес прав ни, не пре ста но из ло же ни сва ко ја ким 
по ни же њи ма и увре да ма. [...] Цар ска вла да све сно је рас пи ри ва ла на ци о нал не 
раз до ре, ху шка ла је дан на род на дру ги, ор га ни зо ва ла је вреј ске по гро ме, та тар-
ско-јер мен ски по кољ у За кав ка зју. [...] Цар ска вла да те жи ла је да угу ши сва ку 
по ја ву на ци о нал не кул ту ре, во ди ла је по ли ти ку на сил не ’ру си фи ка ци је’ не ру ских 
на ци ја. [...].“7 Исто риј ски кон текст Дру гог свет ског ра та у окви ру ко га се од ви јао 
ме ђу на ци о нал ни об ра чун и бор ба за власт у очи ма ју го сло вен ских ко му ни ста је 
олак шао по и сто ве ћи ва ње ру ске и ју го сло вен ске „ре во лу ци о нар не си ту а ци је“ и 
при ме ну со вјет ских „ре ше ња“.8

По ли ти ка КПЈ пре ма нај број ни јем на ро ду у Ју го сла ви ји уоб ли че на је још 
1924. на V кон гре су Ко мин тер не, ка да је кли ше о „угње тач ком ру ском на ро ду“, 

3 У на помени  анони мног пр ир е ђив ача ст ој и: „[...]  Ка о дубо ко  научан  и  ор иги налан,  чланак 
друга Т ита о  н аци оналном пи тањ у у с вј етл ости н ародно-о сл ободилачке борбе  и мао  је  
огром ан  теориј ски и п рактичн о-полит ич ки  знача ј. Преведен је на  све ју госл овенс ке јези-
ке и издан безбро ј  пута.“ Наведено према: Броз, Jосип Т ито, Изградња н ове  Jугослави је , 
t. I, Београд 19 47, 130 –139, нап.  с тр . 295 (даље: J. Броз, Изград њ а).

4 Видети: Броз, Jосип Т ито, Борба за ос лобођење Jугославиј е 1941 –194 5, Београд 1947, 
280 – 281, 287 (даље: J. Броз , Борба );  Б роз,  Jосип  Т ито,  Из гра дњ а, т. I I,  књ.  I, Бе ог рад 
194 7 , 11–13; V конгрес  Ко му нистичке  п артије  Ју гославије.  Стеногр афске б еле шке, Беог-
ра д 1948,  23 0. Крила тица с е понек ад  јављала и  у   фор ми  „братство -ј единство “.  Видети : 
 Станков ић ,  Ђо рђ е; Димић ,  Љубодраг, Историограф ија под  надзором. П ри лози  ист ор ији 
истор ио гра фије  I,  Бе оград 1 9 96, 162. 

5 Stalj in, Josip,  O osnovima  le njini zma .  K pitanjima  l e nji nizma ,  Beograd  1 945 ,  66 (даље:  J.  
Stalj in,  O osno vi ma  le njiniz ma).

6 „Национално п итање у Југославији  у  свјет ло ст и наро дн о- осло бодила чк е борбе “,  у : J. 
Броз , Борба, 13 2 –133.

7 Историја Све сав ез не комунисти чк е  па ртије ( бољ шев ика). Крат ки  курс, Бео гр ад  1 945, 
8– 9.

8  Д етаљније у: B. Gli gor ij ević, K om interna. ..
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ко ји тла чи ма ње на ро де у окви ру ру ске им пе ри је, пре нет на „ма лу им пе ри ја ли-
стич ку др жа ву“ Ју го сла ви ју у ко јој дру ге на ци је тр пе „срп ску хе ге мо ни ју“.9 На 
ВИИ кон гре су Ко мин тер не 1935. кри ста ли са ла су се ста но ви шта да у „на сил но 
ство ре ној Ју го сла ви ји [...]“ вла да „[...] ве ли ко срп ска вој но-фа ши стич ка дик та ту-
ра [...]“, а „у ци љу учвр шће ња хе ге мо ни је ве ли ко срп ске бур жо а зи је и на сил ног 
по ср бља ва ња угње те них на ро да под фир мом ју го сло вен ства“.10 На пи та њу бор бе 
про тив „срп ске хе ге мо ни је“ још по чет ком три де се тих го ди на ја ви ло се по ду да-
ра ње по ли ти ке КПЈ и уста ша, чи ји су по крет ко му ни сти сма тра ли „објек тив но 
ре во лу ци о нар ним“.11 Да би се су збио страх ма њих на ци ја од срп ске до ми на ци је 
у КПЈ, у ме ђу рат ном пе ри о ду је од лу че но да се у окви ру ње фор ми ра ју по себ не 
КП Сло ве ни је, Хр ват ске и Ма ке до ни је. Ти ме су и у Ру си ји и у Ју го сла ви ји на ци-
о нал не и вер ске ма њи не би ле мо ти ви са не за бор бу про тив ле ги тим не цен трал не 
вла сти „ста рог ре жи ма“ и про тив при пад ни ка нај број ни јег на ро да као ње го вог 
глав ног ослон ца. По зи ва ју ћи се на Ле њи на, Ста љин је с пра вом твр дио: „Ре во лу-
ци ја у Ру си ји не би по би је ди ла [...] да ру ски про ле та ри јат ни је имао сим па ти је 
и по др шку угње те них на ро да бив шег ру ског цар ства“.12 По ма жу ћи до ла зак на 
власт „про ле та ри ја та“, од но сно ко му ни стич ких пар ти ја ко ја су вла да ле у ње го во 
име, не за до вољ не на ци је Ру си је и Ју го сла ви је су се, уме сто соп стве ног осло бо-
ђе ња, из бо ри ле за оп ште, знат но пот пу ни је и на сил ни је пот чи ња ва ње то та ли тар-
ној Пар ти ји и во ђи. 

Раз ли чит од нос КПЈ/СКЈ пре ма „хе ге мон ској“ и „ре во лу ци о нар ним“ на-
ци ја ма ја сно се ис по ља вао и то ком Дру гог свет ског ра та, та ко да су чет ни ци, из 
пер спек ти ве срп ских на ци о на ли ста, ка ко је то сво је вре ме но при ме тио и за пи сао 
књи жев ник Јо ван По по вић, Ти то ве бор це на зи ва ли „пар ти зан ским уста ша ма“.13 
Бран ко Ћо пић, и сам кра ји шки пар ти зан, у сво јој про зи је по ме нуо да су срп ски 
се ља ци ко му ни сти ма, ко ји су их по зи ва ли на уста нак, не по вер љи во од го ва ра ли: 
„Не мам ја с Тур ци ма и Хр ва ти ма спо ра зу ма као ти и тво је дру штво“.14 Бив ши 
лич ки пар ти зан Мир ко Ра па ић на во ди и број не дру ге при ме ре да су Ср би у Хр-
ват ској срп ске ко му ни сте на зи ва ли „хр ват ским ја њи ча ри ма“ и „цр ве ним уста ша-
ма“.15 Срп ски се ља ци о по ли ти ци Ко мин тер не ни су ни шта зна ли, а по ду дар ност 
тих по ли ти ка от кри ла им се ка да су Ти то ве „уста ше“ по че ле да их уби ја ју као 
и Па ве ли ће ве. Идеј не осно ве на ко ји ма је по чи ва ла по ли ти ка КПЈ/СКЈ, по ста-
вље не од Ко мин тер не, би ле су та кве да су по сле ра та при пад ни ци хр ват ске кул-
тур не ели те, чак и ка да су би ли ду бо ко и очи глед но уву че ни у ко ла бо ра ци ју са 

9 Вид ети: B.  Gligorijević, Komi nterna , 116–1 22 ;  B. P etran ovi ć,  S r bi ja u D rugom svetskom ratu,  
674–675.

10 „S edmi kongr es  k omun istič ke  in te r na cionale ,  Mos kva, 25 .  jul –21. a vgu st 1935 “, Prv i deo, 
Komunisti čka in te rn acionala. Stenogrami  i  d okument i  kongr es a.  Sedmi kong r es ,  t. 11, Gornji 
Mil anovac  1 983, 197.  Iz izlaganja Bla go ja  P arovića  (p od  pseudonimom „Šmit“) na V III sed-
nici  29 . jul a 1 93 5.

11 B. Gligorijević , Kom interna...,  258–262 .
12  J . Stalji n,  O osno vima lenj in izma… , 6 7–68.
13   У  причи Нага Асја, к оја је об јављена  у: Pop o vić, Jovan, Istinite  l egende,  Saraj evo 19 57 , 278.
14 Ћопић,  Б ра нко , Прол о м, Београд 1955, 287.
15 Рапаић, Мирко, Црна  хр оника о ср пским к ом ун ис тима, Б ео град 2002,  28 , 46, 1 23,  16 6

– 16 7, 178.
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оку па циј ским ре жи мом, лак ше на ла зи ли раз у ме ва ње и на кло ност Пар ти је не го 
при пад ни ци срп ске ели те.

Јед на од по сле ди ца тих идеј них осно ва би ло је и то да су по сле ра та ути-
цај не дру штве не уло ге и др жав не функ ци је при па ле оном де лу срп ске кул тур не 
ели те ко ји је при хва тао и спро во дио та кву по ли ти ку Пар ти је. То ком су ко ба око 
Ин фор мби роа из вр ше на је чист ка ка дро ва у КПЈ, а бу ду ћи да је ме ђу срп ским 
ко му ни сти ма би ло из ра же но ру со фил ство, они су се че шће опре де љи ва ли за Ста-
љи на не го за Ти та и про цен ту ал но ви ше би ли „очи шће ни“ из струк ту ра мо ћи.16 
Ка ко је у сво јој ана ли зи 1954. го ди не при ме тио пр ви се кре тар аме рич ке ам ба-
са де у Бе о гра ду, Едвин Крец ман (Ed win Kret zmann), по сле сме не Ђи ла са 1954. 
го ди не Пар ти ју су во ди ли пре те жно хр ват ски и сло ве нач ки ка дро ви: од 14 чла-
но ва нај у жег ру ко вод ства че тво ри ца су би ли Хр ва ти, тро ји ца Сло вен ци и тро ји-
ца Ср би, „укљу чу ју ћи и Пи ја ду ко ји је жи дов ског под ри је тла“.17 Они по је дин ци 
у нај у жем ру ко вод ству Пар ти је, ко ји су пре жи ве ли су коб са СССР-ом, а мо гли 
су вре ме ном из ра сти у срп ске ли де ре, ели ми ни са ни су по сте пе но, на овај или 
онај на чин, не ки као су ви ше ли бе рал ни, дру ги као су ви ше кру ти и дог ма тич ни: 
Ми ло ван Ђи лас 1954, Сло бо дан Пе не зић 1965, Алек сан дар Ран ко вић 1966, Ко ча 
По по вић, Мар ко Ни ке зић и „ли бе ра ли“ 1972. го ди не.18

Про скрип ци је 1941–1946: пре вен ци ја, 
ка жња ва ње и за стра ши ва ње

То ком 45 го ди на со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је јав но се мо гло го во ри ти 
је ди но о зло чи ни ма сна га по ра же них у Дру гом свет ском ра ту. Ме ђу тим, па дом 
бер лин ског зи да и сло мом европ ског со ци ја ли зма па ле су и мно ге ин хи би ци је. 
У јав но сти су се по че ли по ја вљи ва ти љу ди спрем ни да ка жу не што од тој бол ној 
те ми, па чак и они нај ћу тљи ви ји, од ко јих то ни ко не би оче ки вао. Је дан оста ре-
ли Ти тов пар ти зан, умо ран и му чен не са ни цом, од лу чио је да сво ју ду шу олак ша 
пред филм ском ка ме ром: „То га да на, раз у меш ти ме не, при ве де се онај ко тре ба 
да се стре ља до тран ше је и ски не се не што са ње га, то се нор мал но ко ри сти ло 
по сле за на ше. Прак тич но је би ло стре ља ње, раз у меш ти ме не, у по ти љак из пи-
што ља. При ве де но је, раз у меш, тој тран ше ји од јед но че три сто ти не, пет сто ти-
на, ма ње ни је. Ме ни ни је ус пео ни ко да по бјег не. Ја сам из вр ша вао све сно свој 
за да так. [...] Кад је рат за вр шен до шао сам у Ниш, до ђе ве че, око по но ћи, ка да 

16 У о дносу  н а број но ст  по пулаци је , н ај већи бр ој  о суђени х „информбировац а“  био је  међу 
С рбима,  Цр ног орц има, Ма кед онцима  и  Буг ари ма. Ban ac ,  Ivo,  Sa St alj inom p rotiv Tita. 
Informbirovsk i  rascje pi u ju gos lavensk om  komunis ti čkom p okretu, Z ag reb 199 0,  14 8–149. 
 О  су дбини с рпс ких кадр ова у Хрватској  видети: Višnj ić, Čedom ir Partiza ns ko  ljetova nj e.  
Hrvatska i Srb i  19 45–195 0,  Zagreb  200 3  (д аље:  Č.  V išnjić, P artiza ns ko  ljetova nje...) .

17 Крец ма но ва о пажањ а  и пребро ја вања н ав едена  с у п ре ма: Jako vi na,  Tvrtk o,  Ameri čk i 
komunistički sav eznik. Hrvati, Tit ova Jugos la vi ja i Sj edi njene  A me ričk e Drž av e 1945.–1955., 
Z ag reb 20 03 , 367  (даље :  T . J akovin a,  Američ ki  ko mu nističk i savezn ik ...). 

18 О Т итовом о дносу п рема н ац и он алном пи тањ у у Југ ос лавији  и р уском фактору види: 
Kuljić, Todor, Tito. S ociolo ško-istor ijska st udija, Zrenja ni n 2005,  158–160,  172, 182, 186,  269  
и да ље  (даље: T. K ul jić, T ito .. .) .
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сам за дат ке обич но из вр ша вао, не ко га да уби јем зли ков ца, а са да не ма ни ког, рат 
је пре стао. Иза ђем на ули цу, лу там, не мам ко га да уби јем. Она пси хо за не да ми 
мир но да спа вам.“19 Ка ква је ве за те ис по ве сти, ме ђу хи ља да ма слич них, али не-
из го во ре них ис по ве сти, са кул ту ром у Ју го сла ви ји?

Упра во над по ме ну том тран ше јом у је сен 1941. го ди не по че ло ме ња ње у 
Ју го сла ви ји по сто је ћих кул ту ра, а са њи ма и све сти ње них ста нов ни ка. Прет по-
став ке за то ја ви ле су се већ то ком Април ског ра та 1941. го ди не, ка да је Ге ста по 
на ре дио да се у Не мач кој и оку пи ра ним зе мља ма по хап се сви срп ски сту ден ти 
„и сва она ли ца, ко ја се мо ра ју ра чу на ти у та ко зва ну срп ску ин те ли ген ци ју“.20 
Они за ко је се сма тра ло да ће би ти ло јал ни Тре ћем рај ху по том су пу ште ни ку ћа-
ма, док су оста ли оте ра ни у кон цен тра ци о не ло го ре. Од око 60.000 при пад ни ка 
„ства ра лач ке ин те ли ген ци је“, ко ли ко их је би ло у Ју го сла ви ји пред Дру ги свет ски 
рат, око 40.000 је то ком ра та по ги ну ло, умр ло, би ло од ве де но у за ро бље ни штво 
или еми гри ра ло.21 По след ња тре ћи на, до че кав ши осло бо ђе ње од оку па то ра, су-
о чи ла се са КПЈ, ко ју је „Им пе ра тив ус по ста вља ња но вог дру штва, на ста лог у 
од ри ца њу би ло ка квог след бе ни штва са ста рим, при мо ра вао [...] да се још увек 
не спрем на за та ко сло же ни за да так, упу сти у про цес фор ми ра ња но вог ти па ин-
те лек ту ал ца“.22 Иако ни је мо гу ће пот пу но ре кон стру и са ти суд би ну сло ја ко ји 
је ства рао кул ту ру у Ју го сла ви ји, до ступ ни по ка за те љи ипак от кри ва ју ка квим 
кри те ри ју ми ма је би ла усме ра ва на и на ко ји на чин је би ла спро во ђе на „дру штве-
на пе да го ги ја“.

Но ви кул тур ни мо дел, ко ји је сти зао са но вим ти пом вла сти, кр чио је 
се би пут и тра жио ме сто у дру штву као што је то чи нио и на свим дру гим по љи-
ма: на си љем. Пр ве ег зе ку ци је при пад ни ка гра ђан ског сло ја, ко ји су сма тра ни за 
„кла сне“ не при ја те ље, а ме ђу ко ји ма је би ло ин те лек ту а ла ца и умет ни ка, из вр ше-
не су у је сен 1941. у Ужи цу, не по сред но пре по вла че ње пар ти за на из гра да пред 
при сти жу ћим не мач ким тру па ма. По сле тор ту ре и ис пи ти ва ња, 28. но вем бра је 
уби јен и бив ши ко му ни ста Жи во јин Па вло вић, аутор књи ге Би ланс со вјет ског 
тер ми до ра, у ко јој је оштро кри ти ко вао Ста љи но ву по ли ти ку три де се тих го ди-
на.23 При пад ник је ди ни це ко ја је из вр ши ла стре ља ње се ћао се да је Па вло вић, 
иако ра њен, по ку шао да по бег не са стра ти шта. По го ђен у ле ђа и ухва ћен, ре као 

19 Ljub ojev, Pet a r, Evropski fi lm i društ veno nasil je  (Svet min ulog kolektivizm a), Nov i Sad/Beo-
gr ad  1 994, 28 7  i 286  ( даље: P . Lju bo jev , E vropski  fi lm. .. ).  Исказ је дн ог од из вр шилаца 
стрељ ања  н аведен п ре ма  д окуме нтарном сн имк у објављеном  у  серији:  Истори ја,  мит 
и  са вр ем ен ост, Теле ви зи ја Но ви  Са д,  фебруар 1991.

20  Кољанин, Милан, Јевр еји и ан ти семитизам  у Краљев ин и Југосл ави ји  1918–1 941, Б ео-
г рад 2 00 8,  503.

21 D imić, Ljubodrag,   Agitprop kultura. Agit propovska  f aza kultu rne po li ti ke  u Srbi ji  1945–195 2,  Be-
ograd  1 98 8,  95  i 21 .  Дим ић се  п ози ва  на књ и ге: Janićijević , Milisa v,  Stvara la čk a  intelig en cij a 
međura tn e Jugo s lavije, Beograd  1 984. i  Mi lić, Vlad im ir , Rev ol uci ja  i soci ja ln a s tr uktura, Beo-
grad 197 8.

22   Пе ри шић, Мирослав, Фи рм ирање ј уго словен ске  и нт елиге нци је  на европск им  универз и-
т ети ма 1945 –19 58 , (руко п ис  докторс ке дисертације о дбрањен е  2007. године н а Ф илозоф-
с ко м факул тету у  Беог раду. Ме нт ор  проф.  др Ђорђе  Ст анковић ),  82 .

23 Павл ов ић ,  Жи војин,  Би ланс со вј етског тер ми дора: Пр иказ и открића о делатности и 
организацији Стаљинског терора, у: Пројекат Растко,             http://www.rastko. org.yu/rastko-
ru/delo/12909#_Toc205629409, (28. ав гу ст  2008).
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је: „Дру го ви, не мој те ме ба ца ти жи вог, за вр ши те ваш по сао“.24 Мол ба је усли ше-
на. Због тих зби ва ња, ко ја от кри ва ју те ро ри стич ку при ро ду КПЈ/СКЈ, Ти то је, 
по ред свих др жав нич ких по сло ва, на шао вре ме на да лич но над гле да сни ма ње 
и пре гле да ма те ри јал за филм ски рат ни спек такл Ужич ка ре пу бли ка (Жи во јин 
Ми тро вић, 1974), у ко ме је исто риј ска фак то гра фи ја дра стич но пре ра ђе на да би 
се до био иде о ло шки угла чан и по ли тич ки ла ки ран филм ски мит.25 

У ис тој гру пи Ужи ча на, под оп ту жбом да је „ен гле ски шпи јун“, стре-
љан је и ака дем ски сли кар Ми хај ло Ми ло ва но вић, рат ни сли кар Вр хов не ко ман-
де Срп ске вој ске у Пр вом свет ском ра ту. Ка да су ме сец да на ка сни је не мач ке 
оку па ци о не вла сти до зво ли ле от ко па ва ње ма сов не гроб ни це, на ђе но је око 80 
ле ше ва љу ди уби је них с ле ђа, пуц њем у гла ву.26 Ужич ка епи зо да је на ро чи то зна-
чај на јер пред ста вља ма три цу зби ва ња у мно гим дру гим гра до ви ма, а по себ но 
1944. и 1945. го ди не, ка да су пар ти зан ске и со вјет ске је ди ни це овла да ле це лом 
зе мљом. Услед по ли тич ке ште те ко ју је КПЈ пре тр пе ла због зло чи на ко је су ње ни 
при пад ни ци из вр ши ли по чет ком ра та би ла је од ло же на „дру га фа за ре во лу ци је“, 
ко ја је под ра зу ме ва ла су ров об ра чун са „кла сним не при ја те љем“, укљу чу ју ћи и 
ма сов на стре ља ња осо ба за ко је се прет по ста вља ло да су мо гу ћи по ли тич ки про-
тив ни ци.27 Ре пре сив на по ли ти ка је на ста вље на кра јем ра та, а глав на ме та био 
је гра ђан ски слој и, по себ но, ин те лек ту ал ци. Је дан од Ти то вих ге не ра ла, Па вле 
Јак шић, ка сни је се се ћао да је у вре ме ка да се са зна ло за ве ли ке ју го сло вен ске 
гу бит ке на Срем ском фрон ту од „не ких ко ман да на та Пр ве ар миј ске гру пе“ слу-
шао да је тре ба ло „пу сти ти крв срп ској бур жо а зи ји“, а „те о ри ју“ о „[...] ’пу шта-
њу срп ске кр ви’ као ле ку за Ју го сла ви ју“ ка сни је му је, на вод но, по но вио и Вла-
ди мир Ба ка рић.28

Про скрип ци је кул тур них ства ра ла ца је још 1943. го ди не от по чео бив ши 
над ре а ли ста, а то ком ра та ко ме сар Ко смај ског пар ти зан ског од ре да Ђор ђе Јо ва-
но вић, тек стом у ко ме је твр дио да „из дај ник сво је отаџ би не не мо же да бу де 
пе сник, му зи чар, сли кар, ни ти би ло ка кав кул тур ни ства ра лац“ и да „ни је [...] 
до вољ но да је дан срп ски кул тур ни рад ник не бу де на стра ни оку па то ра, већ је 
нео п ход но да се бо ри про тив ње га“.29 По и мен це су по ме ну ти пи сци Све ти слав 

24 Видети у:  P. Ljuboj ev , Evrop ski fi  l m... 28 6.  Оп шир није о т ом до га ђај у: стр.  28 0–289. Ц ит ат 
је наведе н п ре ма исказ у  у  до кумен тарном сни мку  објављеном у  с ер иј и: Исто рија, м ит 
 и с авременос т,  Телеви зија  Нов и Сад ,  феб руа р 1991.

25  Niko d ijević, Milan, Zab ran jeni bez z ab ra ne. Zon a  su mraka  ju goslove ns kog fi lma, Beo gr ad 
1995, 131  (i ntervj u  s a Mla do mi ro m  Đorđevićem Puriš om , januar 1993).

26 Шапоњић, З. ,  „Повратак Михаил а Милован ов ића“, у : Г лас ја вн о сти,  бр .  11 61 , год IV, 
29.  окт обар 2001 ,  17  ( да ље: З.  Шап оњић, П оврат ак  М их аила Милованов ића...) .  Тим по-
датком  се рел ат ивизује пре тходн а твр дња е гз ек утора да је  у  Ужицу  ст рељано 400– 500 
људ и. Мог ућ е је да т ада н ису била  от копан а  св а стра т иш та. Међ ут им ,  од та чн ог  броја 
убијених  за  н ашу т ем у су в аж нији изр аз ито иде олошки  к ритерију м и п ог убљењ а. 

27 О т им зб ивањима ви д ети: Dedijer, Vladimir, Novi pr ilozi z a biografi ju  Jo si pa Broza   Tita III, 
Beograd 19 84 ,  110, 131 , 133.

28 Jakši ć,  Pavle, N ad uspom enama I, Be ogr ad  1990,  5 87 .
29 Jova nov ić, Đorđ e, „Štuka -ku lt ura“ у: Tešić, Gojko,  Z li volš ebnici. Polemike i pamfl et i u s rp-

skoj književnosti 1917–1943, III, Beogr ad–Novi S ad  1 983, 484  i 486 .  Прво издање у:  Gl as  
JNOFS,  II/1–2 ,  1943, 4–6 (даље: Đ.  J ovanovi ć, Štuk a- kultu ra...). 



377 Горан Милорадовић Историја 20. века, 2/2008

Сте фа но вић, Вел мар Јан ко вић, Ни ко ла Трај ко вић, Дра ги ша Ва сић, Ста ни слав 
Кра ков и Де си мир Бла го је вић; фи ло зо фи Вла ди мир Ву јић и Ми лош Ђу рић; му-
зи чар Све то мир На ста си је вић; ли ков ни умет ник Мајз нер; управ ник На род ног 
по зо ри шта Јо ван По по вић и тру па ка ба реа Цен тра ла за ху мор. Ђор ђе Јо ва но-
вић ни је пре ви део ни па сив ност сво јих не ка да шњих књи жев них и по ли тич ких 
исто ми шље ни ка: „[...] Књи жев ни ци [Душан] Ма тић и [Александар] Ву чо и ’на-
уч ник’ Др Љу ба Жив ко вић сво јим др жа њем под фа ши стич ком оку па ци јом оли-
ча ва ју не из бе жну суд би ну да на шњих ли кви да то ра, ко је ли кви ди ра ње бор бе, ко ју 
су не ка да во ди ли, до во ди до из да је“.30 Ни је про шло мно го вре ме на, и пар ти за ни 
су ушли у гра до ве.

Мно ге ли кви да ци је из вр ше не су без ика квог суд ског по ступ ка и пи са ног 
тра га, а ка сни је су до би ле еуфе ми стич ки на зив „ди вља чи шће ња“.31 Је дан од из-
у зе та ка, чи ја свр ха је би ло за стра ши ва ње ста нов ни штва и сим па ти зе ра бив шег 
ре жи ма, би ло је об ја вљи ва ње спи ска 105 стре ља них Бе о гра ђа на у По ли ти ци кра-
јем 1944. го ди не.32 Исти лист је та кву суд би ну књи жев ни ка Гри го ри ја Бо жо ви ћа 
об на ро до вао ја ну а ра 1945. го ди не.33 Та да је у Но вом Са ду стре љан књи жев ник 
и но ви нар Ве ли слав Спа сић, док је књи жев ник Си ма Пан ду ро вић осу ђен на пет 
го ди на гу бит ка на ци о нал не ча сти због об ја вљи ва ња то ком оку па ци је.34 На спи-
ску стре ља них осва ну ла су и име на бе о град ских глу ма ца Алек сан дра Цвет ко ви-
ћа, Јо ва на Та ни ћа и Љу бе Ва си ље ви ћа, док су у Ни шу би ла стре ља на сед мо ри ца 
глу ма ца Ни шког по зо ри шта. Број не дру ге њи хо ве ко ле ге би ле су по хап ше не, а 
ме ђу њи ма и Ол га Спи ри до но вић, На да Ри знић, Гор да на Го шић, Рут Пар нел, На-
да Аран ђе ло вић, Ни ко ла Цве јић, Ста но је Јан ко вић, Мир ко Ми ло са вље вић, Вла-
де та Дра гу ти но вић и Жан ка Сто кић, ко ја је ка сни је би ла от пу ште на са по сла и 
осу ђе на на осам го ди на гу бит ка на ци о нал не ча сти.35 

У оним слу ча је ви ма где је пре су да уоп ште и по сто ја ла, ње но обра зло-
же ње са др жа ло је да су осу ђе ни ци на не ки на чин са ра ђи ва ли са оку па ци о ним 
вла сти ма или вр ши ли не ку јав ну функ ци ју под кви слин шком „вла дом“ Ми ла на 
Не ди ћа. По ред ка жња ва ња због ко ла бо ра ци је, што је чи ње но и у дру гим зе мља ма 
ко је су би ле оку пи ра не, у Ју го сла ви ји, где је по че ло на ме та ње но вог дру штве ног 
и по ли тич ког уре ђе ња, то је би ла при ли ка да се про ре ди и за стра ши гра ђан ство 
и, по себ но, ин те лек ту ал ни кру го ви, за ко је се зна ло да ни су на кло ње ни ко му ни-
сти ма. Де кан Тех нич ког фа кул те та у Бе о гра ду и сли кар Бран ко По по вић, ко ји је 

30 Đ. Jo van ov ić, Štu ka -kultura..., 4– 6 .
31 Cvetković, Srđan,  Između srpa  i  čekića .  Repre sija u  Sr biji 1944–195 3,  Be ograd  2006,  171–2 50 

(даљ е:  S. Cvetkovi ć,  Izmeđ u srpa  i č ek ića...) . 
32  „Саопштење  В ој ног суда Првог ко рпу са НОВЈ о суђењу  ратним зл очинцима  у  Б еогра-

д у“ , у: Политика, 11 8 28, 27. новембар 1944,  1 .
33  Крстић,  Др аган, Пси хо ло шке  белеш ке  1974– 197 5, Бе оград 1 99 2, 167–16 8;  Јованов ић , 

 Алексан да р,  „Припо в едачка хроника српскога југа“,  по говор у :  Божов ић, Гри го рије, При-
поветке, Београд  1990,  стр. II I–I V; S. C vet ković,  Iz među sr pa i čeki ća .. ., 472, 49 3, 517 .

34 Arsić   Ivkov, Marinko, Kr ivična es tetika . Rečnik  s  primeri ma  iz prakse, Nov i Sad– Beograd 
 200 3, 120  (д аље: M. Arsić Iv kov, Krivična  es tetika .. .).

35 M. Ar si ć I vk ov, Kr i vična estetika..., 120;  Др агнић,  Ал екс,  Титова  об ећана земља Југо славија, 
 Бео гр ад  2004,  353 ;  S. Cvetko vić,  Izm eđu s rpa  i ček ića..., 1 87 .
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стре љан но вем бра 1944. уз обра зло же ње да је уче ство вао у из ра ди Срп ског ци вил-
ног пла на,36 па три от ски је ис ту пио при ли ком де мон стра ци ја 27. мар та 1941. го ди-
не.37 И дру ги по је дин ци ко ји су би ли стре ља ни или за тво ре ни због ко ла бо ра ци је 
у сво јим би о гра фи ја ма су има ли и јав на исту па ња про тив ко му ни стич ке иде о ло-
ги је и пар ти зан ског по кре та. Ти ме су би ли фо ку си ра ни као иде ал не ег зем плар не 
жр тве у вре ме ка да се но ва власт још ни је би ла учвр сти ла и ка да је рас по ла га ла 
је ди но нео спор ним ар гу мен том го ле си ле. Они мо гу ћи опо нен ти, ко ји су из ма кли 
пр вом та ла су „ре во лу ци о нар не прав де“, про шли су осет но бла же, ис тр пев ши за-
тва ра ње, оску ди цу и јав но по ни жа ва ње, али са чу вав ши го ли жи вот.

За смрт не ка зне и ро би ју због „ко ла бо ра ци је“ за ду же ни су би ли вој ни 
су до ви.38 Пре ма до ступ ним по да ци ма, у Ср би ји су пар ти за ни стре ља но ма ње од 
два де сет кул тур них де лат ни ка, док ван Ср би је, ко ли ко је по зна то, ни ко из кул тур-
не ели те ни је био уби јен.39 Ка рак те ри стич но је и опа жа ње, из ре че но у то вре ме 
на сед ни ци Је дин стве ног на род но о сло бо ди лач ког фрон та Ср би је, да се „за исту 
кри ви цу у Хр ват ској до би ја 12 го ди на ро би је, а у Ср би ји из гу би гла ва“.40 У то 
вре ме ши ром Ју го сла ви је су би ли ор га ни зо ва ни су до ви ча сти, где су прав но не-
ква ли фи ко ва не осо бе бли ске КПЈ су ди ле за раз ли чи те ви до ве „са рад ње са оку-
па то ром“. Иде о ло шка свр ха тих по сту па ка би ла је „ли кви да ци ја про шло сти“41, 
а по ли тич ки циљ жи го са ње и ка жња ва ње пред рат не дру штве не, по ли тич ке, при-
вред не и кул тур не ели те и ње на дис кре ди та ци ја.42 По се бан аспект осу де на гу би-
так на ци о нал не ча сти би ло је од у зи ма ње пра ва на јав но де ло ва ње.43 То се нај ви-
ше од ра жа ва ло на по ло жај кул тур них ства ра ла ца, ко ји су ти ме, прак тич но, би ли 
жи ви са хра ње ни. Са мо у Сло ве ни ји та квих пре су да је би ло пре ко хи ља ду.44 С 
об зи ром на то да је ста нов ни штво те ре пу бли ке чи ни ло око 10% ста нов ни штва 
Ју го сла ви је, мо жда ни је пре те ра но ако би се за це лу др жа ву тај број по мно жио 
са де сет. Ме ђу тим, број осу ђе них ли ца је ве ро ват но ве ћи од 10.000, јер су не ке 
пре су де об у хва та ле чи та ве гру пе љу ди: глум це, пред у зет ни ке или за на тли је.

36  Њиме је  пројекто вана у лог а  Србије у  склоп у  поретка на ст алог ратом  и окупац иј ом. Од 
д есет  главних сара дн ика на  ње му дв ојица с у  стрељана, а остали с у  осуђени н а суду  части.  
S. Cv etk ović,  Izm eđu srpa  i  č ek ića...,  26 0–263.

37 Крлежа  је пратио радио п ре нос ма со вн ог мит инга н а  Теразиј ам а, а бе ле шку о т оме ос-
 т авио је у свом дн евнику. Н ав едено п ре ма: Поп овић, Радован ,  Крлежа  и Срби,  Беогр ад 
1997,  5 8  (даље: Р .  Поповић, Крлежа и Срби.. .). 

38 Vodušek Starič,  Jera, Ka ko  su kom unisti  osvojili  v la st 1944.–19 46 ., Zagreb  2006,  29 8–306 
(д аљ е:  J.  Vodušek Starič, Kak o s u  komunisti.. .) ; Rade lić, Zdenko, Hrvatsk a u Jugos la viji 
19 45. –1991. O d  zaj ed ništva do r az laza, Zag re b 2006, 6 1–6 3 (даље: Z. R adelić ,  Hr vatska u 
Jugos laviji).

39   Ст рељано  је ,  ме ђутим, у Х рватској, од  ст ране па рти зана, 38  о д у ку пно 332 новинара  ак-
редитова на  при в ла ди  НДХ. Z .  Radelić ,  Hrvatska  u Ju goslavi ji ...,  15 4.

40 Митровић, М о мчило, Изгубљене илузи је . Прило зи за д руштвену  и ст орију Србије 1944 –
19 52, Беог ра д 1997 ,  76. 

41 J.  Vo dušek S ta rič, Kako  su  komunis ti ...,  31 3.
42 Митровић, М о мчило, Изгубљене илузије .  Прилози  за  друштве ну  ис то рију Србије 1944 –

1 952, Бе оград 1 997, 73– 14 1;  Z. Radelić, Hrvatska u  Ju goslavi ji...,  63; J. V od uš ek Starič, Kako 
su komunisti... ,  306–313 .

43 J . Vod uš ek  Star ič ,  Kako su  komunis ti. .. , 308.
44  Isto ,  31 2.
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Сво је вр сна по твр да оправ да но сти и иде о ло шка ве ри фи ка ци ја спро ве-
де них про скрип ци ја да та је у ре фе ра ту Ра до ва на Зо го ви ћа на Пр вом кон гре су 
књи жев ни ка, 17. но вем бра 1946, ко ји је име но вао ства ра о це, идеј не и умет нич ке 
прав це ко ји су, не по сред но или по сред но, слу жи ли оку па то ру. Он их де ли у три 
ка те го ри је: 1) „фа ши сти“, „про фа ши сти“ и „на ци о на ли сти“: Ми ле Бу дак, Све-
ти слав Сте фа но вић, Вел мар Јан ко вић, Мир ко Ја вор ник, Ти не Де бе љак, То дор 
Ма ној ло вић, Ан тон Ми зе тео, Дра ги ша Ва сић, Мла ден Ђу ри чић, Нар те Ве ли ко-
на; 2) „троц ки сти“ и „троц ки зе ри“: Мир ко Кус Ни ко ла јев, Са вић Ште ди мли ја, 
Ве се лин Бре зна нац, Иван Соф та и Б. Л. Ла за ре вић; 3) „ре ли ги о зни ми сти ча ри“, 
„мла ђи фор ма ли сти-де ка ден ти“ и „ста ри ји ап со лут ни лар пур лар ти сти“: Ан тун 
Бо ни фа чић, Си ма Пан ду ро вић, Љу бо Ви знер, Ђу ро Ви ло вић, Олин ко Де лор ко.45 
Свр ха Зо го ви ће вог на кнад ног жи го са ња би ла је да се оста ли ства ра о ци на по љу 
кул ту ре под се те на суд би ну не при ја те ља и не по слу шних умет ни ка, да се они ти-
ме за стра ше и иде о ло шки усме ре у прав цу ко ји Пар ти ја же ли. 

У оним слу ча је ви ма ка да су пи сци и сли ка ри би ли уби је ни вла сти су на-
сто ја ле да се и њи хо ва де ла укло не из јав но сти. Бо жо ви ће ве при по вет ке су по-
сле Дру гог свет ског ра та пр ви пут штам па не 1990. го ди не, док је пр ва из ло жба 
сли ка Бран ка По по ви ћа би ла ор га ни зо ва на тек сеп тем бра 1996. го ди не.46 Пр ва ре-
тро спек тив на из ло жба сли ка Ми хај ла Ми ло ва но ви ћа ор га ни зо ва на је но вем бра 
2001. го ди не у Ужи цу. Прет ход них де це ни ја не ке ње го ве по је ди нач не сли ке би ле 
су до ступ не јав но сти, али је ње го во име или пре ћут ки ва но или су сли ке при пи-
си ва не дру гим ауто ри ма.47 О тој дру гој „смр ти“ во ди ли су ра чу на њи хо ве ко ле ге 
умет ни ци и кри ти ча ри ко ји су уче ство ва ли у но вој вла сти. Ка да је Дру штво за 
кул тур ну са рад њу Ср би је са СССР-ом ав гу ста 1945. го ди не по сла ло у Мо скву 
ли те ра ту ру ко ју је тра жио про фе сор ГИ ТИС-а (Го су дар ствен ны ин сти тут те а тра-
ль но го ис кус ства) Сер геј Иг на тов, у про прат ном пи сму је на по ме ну то: „Што се 
ти че драм ских де ла Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, она ни су вред на па жње, по што 
су ли ше на умет нич ке вред но сти и на сце ни се ни су из во ди ла. Све ти слав Сте фа-
но вић је за вре ме оку па ци је са ра ђи вао са не при ја те љем и осу ђен је од На род ног 
су да“.48 Он је стре љан јер је био ко ме сар Срп ске књи жев не за дру ге то ком ра та и 
члан не мач ке ко ми си је за утвр ђи ва ње со вјет ских зло чи на у Ви ни ци.

Ре кло би се да пра ви сми сао тог и дру гих слич них по сту па ка ни је био 
то ли ко у за ти ра њу њи хо вог де ла због ње га са мог, већ пре због бри са ња сва ког 
тра га ко ји је во дио ка тим ег зе ку ци ја ма и мрач ним по че ци ма ре жи ма. Де ла уби-
је них ауто ра стал но су под се ћа ла на да тум и на чин њи хо ве смр ти. Ка сни је, у вре-
ме не што ли бе рал ни јег од но са Пар ти је пре ма ства ра ла штву, ис тра ја ва ло се на 
се лек тив ном „за бо ра ву“, јер би са зна ње о тим кр ва вим чист ка ма ба ци ла ру жно 

45 „Р еферат  к њи жевни ка Радована Зоговића: О нашој књижевности , њ ен ом положају и  
њ еним задац им а данас“,  у: Глас ЈН ОФС , 18. XI 1946, 4.

46 Komle no vić, Ur oš,  Izlož ba   kao p ar as to s,  Vreme, 28. sep te mba r 199 6, 52– 55. 
47  З.   Шапоњић ,  По вратак Михаила Миловановића..., 17.
48 Государственный архив  Российской  Фе дерац ии  (ГАРФ) ,  fond R-5283 (ВОКС ),  op. 17, d. 

531, l. 133 .  Društvo  z a  ku lturnu  sarad n ju  Sr bije sa  SSSR,  8. avgu sta 194 5.  VOKS-u .  U potpi-
su: Ин иц иативны й совет  Т еатральной се кц ии: Милан  Преди ч,  Ве ли бор Глигорич, Милан 
Д ед инац, Милан  Д жокови ч,  Йован  Попов ич .
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и по ли тич ки шко дљи во све тло на Ти тов ре жим у вре ме ка да је гра ђе на фа ма о 
„со ци ја ли зму са људ ским ли ком“ и ка да се ре жим нај то пли је пре по ру чи вао за-
пад ном де лу Зе мљи не ку гле.

Фор ма ли зо ва ње ста ту са: умет ник у слу жби 
то та ли тар не др жа ве

По ред ре пре си је, дру ги, знат но ва жни ји, ма сов ни ји и пло до но сни ји на-
чин ди сци пли но ва ња кул тур не ели те би ло је фор ма ли зо ва ње ста ту са умет ни ка. 
То зна чи да је при ступ у јав ност во дио ис кљу чи во кроз ин сти ту ци је пар тиј ске 
др жа ве, а сви они умет ни ци ко ји ни су има ли члан ске кар те ра зних удру же ња и 
са ве за (ли те рар них, му зич ких, ли ков них, филм ских и дру гих ства ра ла ца), ни су 
по сто ја ли за јав ност. Са ста но ви шта ства ра ња кул тур ног ам би јен та, то је би ло 
исто као и да су мр тви. Они ко ји ма је био по твр ђен ста тус књи жев ни ка до би ја-
ли су члан ске кар те, ко је су об на вља не сва ке го ди не, а ко је су зна чи ле мо гућ-
ност об ја вљи ва ња, дру штве ни ста тус, пра во на раз не фи нан сиј ске бе не фи ци је 
и по кро ви тељ ство Пар ти је. Са сво је стра не пи сци су би ли оба ве зни да „узму 
ак тив но уче шће у ве ли ким кам па ња ма и пот хва ти ма из град ње зе мље“, у скло пу 
че га је тре ба ло „у удру же њи ма ор га ни зо ва ти при пре му књи жев ног и кул тур ног 
ма те ри ја ла, пе са ма за пе ва ње, ин сце на ци ја итд., еки пе књи жев ни ка ко је ће, по 
ра ни је утвр ђе ном рас по ре ду, бо ра ви ти у то ку гра ђе ња на пру зи“.49 То је зна чи-
ло ин стру мен та ли за ци ју и би ро кра ти за ци ју умет нич ког ства ра ла штва, без че га 
не ма офи ци јел не умет но сти. Со вјет ски мо дел пот чи ња ва ња и упо тре бе кул ту ре 
ти ме је у Ју го сла ви ји био спро ве ден у пот пу но сти.

Сред ство ко јим је без мно го бу ке огра ђе на гру па ода бра них за ста тус 
књи жев ни ка би ла је тзв. ре ви зи ја члан ства, ко ја је има ла ре пу блич ки и са ве зни 
ни во. На са ве зном се рас пра вља ло са мо о они ма о ко јим на ре пу блич ком ни воу 
не би би ла до не та ко нач на од лу ка. Та ко је Оскар Да ви чо, пред сед ник Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је, 28. но вем бра 1946. упу тио пред лог се кре та ру Са ве за књи-
жев ни ка Ју го сла ви је, Че до ми ру Мин де ро ви ћу, да се од 88 чла но ва Удру же ња 
ис кљу чи њих 20, а да о суд би ни још њих 19 од лу чи Са вез.50 Од лу ком Пле ну ма 
Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је, по ред не ких ма ње по зна тих име на, 1947. го-
ди не ис кљу че ни су и Тин Ује вић, Је ле на Ло бо да Зрин ска, Вла ди мир Ко ва чић, 
До бри ша Це са рић и Ти то Стро ци.51 Тин Ује вић за то што је за вре ме оку па ци је 
„био уред ник хи тле ров ског ли ста за хр ват ске рад ни ке за по сле не у ’Тре ћем рај-
ху’. Да нас је он је дан од оних ма ло број них пи са ца, ко је Са вез књи жев ни ка Ју го-
сла ви је ни је, из мо рал но-по ли тич ких раз ло га, хтио при ми ти у сво је члан ство“.52 

49 Arh iv  Ju gosla vi je  (A J), 498,   F12 . Zapisnik s a  s ednice Plenu ma  U prave  Sa veza knjiž ev ni ka 
Jugosla vij e, u Beog radu 25–25. januara 1947.  Potpisal i sekre ta r Č. Min der ov ić i  pr edsedn ik 
I.  An drić. 

50  A J,  498,  F  69 .  Dopis Upra ve  Udruženja književnika Srbije  up ućen Savezu  k njižev ni ka Jugo-
slavi je , 28. n ove mb ra 19 46 . 

51   AJ, 498,   F12 . Zapisnik s a  s ednice Plenu ma  U prave  Sa veza knjiž ev ni ka Jugosla vij e, u Beo-
g radu 25–25 .  januara  1 947. Pot pisali  sekretar  Č. Min de rović i  pr edsedn ik  I.  Andrić.

52  Зоговић, Радован, Примјер како не треба п рав ити  ’Прим јере књ иж евност и’ , Бо рба, бр.  
109 , год.  XI I, 8.  ма ј 1 947,  4. 
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Ве ро ват но су и гре си оста лих „жи го са них“ би ли слич не при ро де. Због ко ла бо-
ра ци је био је осу ђен и пи сац Ми лан Бе го вић, а Ко ми тет за кул ту ру и умет ност 
Вла де ФНРЈ ин тер ве ни сао је пу тем МИП-а да се ње го ве дра ме не из во де ни у 
Че хо сло вач кој.53

Жал бе Зрин ске и Це са ри ћа уро ди ле су пло дом на ре пу блич ком ни воу, 
па је Дру штво књи жев ни ка Хр ват ске (ДКХ) за ду жи ло Ми ро сла ва Кр ле жу да 
за сту па ин те ре се њи хо вих ко ле га на пле ну му Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је, 
јер „на осно ву фа ка та из не се них у овој жал би, ви дљи во је да Це са рић ни је об-
ја вио ни шта про у ста шког“.54 Ме ђу тим, ако је већ об ја вљи ва ње „про у ста шког“ 
са др жа ја би ло ин кри ми ни са но, он да је по себ но ин те ре сан тан „слу чај“ Бра ни ми-
ра Ли ва ди ћа-Ви зне ра (Wi e sner) ко ји је био ис кљу чен из Дру штва књи жев ни ка 
Хр ват ске (ДКХ) јер ње го во ства ра ла штво „не ма трај ну ври јед ност, а осим то га 
је ком про ми то ван су рад њом до зад њег да на за ври је ме оку па ци је“.55 Ме ђу тим, 
убр зо је до шло до пре о кре та у ста во ви ма пред сед ни ка ДКХ Ми ро сла ва Кр ле же, 
ко ји је, „раз ми слив ши на кнад но“ о Ли ва ди ћу, на шао да је „1. за кљу чак не пра-
вил но до не сен. 2. да по вла чи за со бом ис кљу че ње ве ћег бро ја дру гих, слич них 
књи жев ни ка. 3. ње го во уре ђи ва ње Са вре ме ни ка и бор ба са та да шњим ре ак ци о-
на ри ма би ла је, за оно ври је ме, на пред на и има ла зна ча ја за хрв[ат ску] књи жев-
ност. Сто га по вла чим свој глас и мо лим Пле нум да не до но си ко нач ни за кљу чак. 
Ми ро слав Кр ле жа“.56 

Тај пре о крет ма ње чу ди ако се зна да је и сам Кр ле жа рат про вео у За гре-
бу, ве ру ју ћи да ће пар ти за ни би ти „са тр ти“.57 Раз ли чи ти сте пе ни и фор ме са рад ње 
„ве ћег бро ја дру гих, слич них књи жев ни ка“ са Па ве ли ће вим ре жи мом мо ти ви са-
ли су их на со ли дар ност и ме ђу соб ну за шти ту. Кр ле жа, као нај у ти цај ни ји ме ђу 
њи ма, ста ри ко му ни ста и лич ни Ти тов при ја тељ, имао је у то ме во де ћу уло гу. У 
та квом дру штве ном и по ли тич ком ам би јен ту и са та квом по др шком Ли ва дић је 
мо гао, иако је био глав ни уред ник Хр ват ске ре ви је за вре ме Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске (НДХ), да у сво јим „до пи си ма“ књи жев ним удру же њи ма др ско срав њу је 
сво ју „крив њу“ са „крив њом“ Ан те Стар че ви ћа за по ли ти ку Ку е на Хе дер ва ри ја, 
да твр ди ка ко се ва зда „бо рио не у стра ши во у ре до ви ма нај на пред ни јих књи жев-
ни ка“ и да алу ди ра на слич ност жда но ви стич ке хај ке у СССР про тив Ми ха и ла 
Зо шчен ка и сво је по зи ци је у Ју го сла ви ји!58 

53 Дипломатски Архив, Савезно министарство иностраних послова, поли ти чка архи ва  (Д А,  
СМИП, ПА ,) ,  1948, Ф27, по в. бр. 4795 2, од  2 6. ИИ И  19 48. Одеље ње  за инфор мације М ИП 
амбасади ФНРЈ у Прагу, на основу дописа  К омитета за културу и уметност Влад е  ФНРЈ 
пов.  б р. 340,  од 22.  И ИИ 194 8, потпи сао  Е рих К ош.  

54 АЈ, 498, Ф 69. Записник сједнице упра вн ог одбора  Д руштва к њижевн ик а Хрва тске од 
 31.  И ИИ 19 47.  

55 АЈ, 498, Ф 69. Записник сједнице упр ав ног одбор а  Друштва  књижев ни ка Хрв атске од  
31 .  ИИИ 1 947 .

56 АЈ, 498, Ф 69. Запи сн ик  сједнице упра вн ог одб ор а  Друштв а књижевни ка Хр ва тск е од 
31.  ИИИ 19 47.  Навед ени те кст ј е допи с ан Крлежином руком на крају докуме нт а.

57 Ћоси ћ, Доб ри ца, Пи сци мога  ве ка , Бео гра д 2002, 65.
58 АЈ, 49 8,  Ф 69.  Л ивадић  уп ра вном  од бор у  Друштва књ иж евника Хрватск е 11. VII  1947;  

Л ивадић Савез у књиже вника  Ју гославије, 2 7. октобра 1 947.
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При ча за се бе је при ја тељ59 Кр ле же и Мар ка Ри сти ћа, Гу став Кр клец, 
ко ји је 1944. у За гре бу, глав ном гра ду НДХ, у из да њу Хр ват ског из да ва лач ког 
би бли о граф ског за во да, штам пао књи гу пе са ма под на сло вом Там ни ца вре ме на 
(1939.–1941.) – да би чи та о цу од мах би ло ја сно ко је вре ме аутор сма тра „там но-
ва њем“. По те ма ти ци то је пре те жно па три от ска по е зи ја, где се, по ред оста лог, 
мо же про чи та ти и: „То ни је жи вот! Вјеч но иза пло та/же ђа ти жар ко ба рем кап 
жи во та.//Без зви е зда би ти, без сун ца, без сја ја,/су мо ран су жањ усред за ви ча ја.//
Га си ти стра сти, жуд ње, же ље жи ве,/кроз но ћи мр тве и кроз дне ве си ве.//Би ти 
ко мрав на из гу бље ној ста зи/по ко јој теж ка, ту ђа но га га зи.//И зна ти, да је са мо 
са вјест чи ста/ко оштар нож, што освет нич ки бли ста“.60 Не ко ко је у тре нут ку ка-
да се Цр ве на ар ми ја при ми ца ла Бал ка ну у За гре бу об ја вио ова кве сти хо ве и од 
Па ве ли ћа до био ор ден То ми сла ва I ре да61, а при том се сма тра ло да је био „уста-
шки кон зул у Зе му ну и из да вао лист ко ји се звао Гра ни чар“,62 мо рао је да има 
сна жне за штит ни ке код но ве вла сти да би про шао без озбиљ ни јих кон се квен ци. 
Кр кле ца је, нај ве ро ват ни је, за шти тио Кр ле жа, и то у то ли кој ме ри да је 1947. у 
окви ру књи ге Иза бра не пје сме, по но во штам пао и Там ни цу вре ме на, за ко ју је 
Ми ни стар ство про свје те НР Хр ват ске зна ло да је иза шла „као по себ на књи га 
за ври је ме уста ша у За гре бу“.63 Ни је про шло мно го вре ме на, а Кр клец ја по стао 
пред сед ник Ма ти це хр ват ске (1950–1953), а по том Дру штва књи жев ни ка Хр ват-
ске и Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је.64 

Ипак, од не ких пре те ћих алу зи ја ни ко га ни је мо гао за шти ти ти. По во дом 
јед ног Кр кле цо вог тек ста о Да ви чу огла сио се До бри ца Ћо сић: „Текст не до сто-
јан пе сни ка и гра ђа ни на. Ни ка квих ам би ци ја и по тре ба не мам да де лим мо рал не 
лек ци ја Гу ста ву Кр кле цу. Не ка ње го ви би о гра фи го во ре о ње го вом мо рал ном и 
иде о ло шком про фи лу. Пе сни ку Гу ста ву Кр кле цу ни ко не оспо ра ва пра во да ми-
сли и пи ше сво ја убе ђе ња о сва чи јој по е зи ји, са мо без по ли тич ких ин си ну а ци ја. 
По сто је, зна мо, не ки иде о ло шко-мо рал ни прин ци пи ко је мо ра мо по што ва ти и 
ми што пи ше мо, а мо жда још ви ше они ко ји нас штам па ју. Не ра ди мо ли та ко, 
ри зи ку је мо све.“65 Ни је Кр кле цо ва би о гра фи ја та да би ла тај на у пар тиј ским и 

59 Та ко  га Крл еж а назив а у свом писму М арку Р истићу о д 16. јун а  1941.  Пр ема: Р. Поповић, 
Крл ежа и Срби..., 5 6. 

60 Vidi:  Krkle c,  Gustav ,  Tamnic a vremena (19 39.–1941.), Zag reb  1 944, 22 .  Naveden a knjiga 
 po š tuj e  pravopis k oj i je bio  uveden u NDH.

61 Mih ajl ović, Bo rislav  Mihi z, Auto bi ografi ja  – o d rugima  I, No vi   Sa d  2003, 1 95 . Navod no  je to-
ko m  ra ta Krklec na pisao  i jedno pismo  Draži Mih ai lov iću i d ot ur ao hartiju part iz an im a – „za  
svaki slučaj“.

62 Č. Vi šnj ić, Pa rtiza ns ko  l jetovanj e. .. , 182.  М илорадов ић, Горан, „ Jугословенск а  књ иж евна 
сц ена  четрдесетих  и  педесе тих година Х Х ве ка (Да  је  Кр клец  би о  опуном оће ни  п редст а-
в ник Н ДХ  у Србији  тв рди се  и  у  с овјетском докуме н ту намењеном  ин формисању  њи хове 
држав не  и партијс ке д елегаци је  п ре д пу т у Бе ог рад 19 55 . године. Т ај д окумент  ј е објављен 
у: Совјетска специјалистичка анализа, Годи шњ ак з а друштв ену  историју , X , св.  1– 3,  
2003, 22 9– 262.

63 AJ , 314, F 9, 449. Ministarstvo prosvjete NR Hrvatske Ko mitetu  za  kultu ru  i um et nos t  Vlade 
FNRJ sa Pov . br. 2224, od 7. VI 1 947.

64  Вид и: Leks ik on pi sa ca Jug oslavije ,  II I, K– LJ , Novi Sad 19 87, 437.
65 Ć osić, Dobrica, Najveći z ada tak danas: produžiti  čovekov v ek “,  Vjesnik  u  s rijedu, 191–192, 

IV,  28. prosi nc a 1 955, 11 .
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књи жев ним кру го ви ма, али Ћо си ће ва уви је на прет ња пу тем но ви на ни је има ла 
мно го сми сла, јер „иде о ло шко-мо рал ни прин ци пи“ ни су ва жи ли за све под јед-
на ко. Ка да је, упр кос сво јој би о гра фи ји, Кр клец био по слан у Бе о град на скуп-
шти ну СКЗ, то је од ње го вих ко ле га из Ср би је би ло до че ка но пи та њем: „Зар нам 
ни ко га дру гог ни су мо гли по сла ти, већ Гу ста ва Кр кле ца?“66 Мо гли су, али ни су 
мо ра ли. А ни хте ли. То сла ње се мо же схва ти ти и као ме ра од но са сна га из ме ђу 
Ср ба и Хр ва та у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји.

Упр кос не стан ку уста шке др жа ве 1945. не ке кул тур не ин сти ту ци је у Хр-
ват ској су и по сле ра та очу ва ле свој ка дров ски кон ти ну и тет са њом, што је на ро-
чи то би ло вид но Ср би ма из Хр ват ске. Је дан од нај и стак ну ти јих пред став ни ка 
Ср ба у др жав ним и пар тиј ским струк ту ра ма НР Хр ват ске, ге не рал Ра де Жи гић, 
био је ухап шен ок то бра 1950. и уби јен мар та 1954. на Го лом oт оку. При ли ком 
са слу ша ва ња у ве зи ста во ва пре ма ре зо лу ци ји Ин фор мби роа он је го во рио и о 
раз ло зи ма свог не за до вољ ства по сле рат ним ста њем срп ског на ро да у Хр ват ској, 
на гла сив ши да у окви ру Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти (ЈА ЗУ) 
у За гре бу има оста та ка „[...] из ра зи то не при ја тељ ских еле ме на та, ко ји не сме та-
но ра де про тив ове вла сти “.67 Жи гић је по себ но по ме нуо Кр кле ца и „по зна тог 
ср бо фо ба“, исто ри ча ра књи жев но сти Ми хо ви ла Ком бо ла, ко ји је фе бру а ра 1945. 
из ја вио да Ср бе „тре ба до јед ног ми ли о на по ту ћи, а оста ло има да се при кло ни 
на ма. [...]“, док је, пре ма Жи ги ћу, пи сац и по сле рат ни пред сед ник Дру штва књи-
жев ни ка Хр ват ске Слав ко Ко лар, то ком бом бар до ва ња Бе о гра да 1941. го ди не, 
из ја вио да „тре ба бом бар до ва ти док је и је дан тај гад жив“.68 Ко лар је тек кра јем 
1951. го ди не уда љен из Упра ве Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је, ка да је из гу био 
и члан ство у тој ор га ни за ци ји.69 Очи глед но рас по ла жу ћи по да ци ма по ли циј ске 
про ве ни јен ци је, Жи гић је твр дио да упра во у Ју го сла вен ској ака де ми ји зна но сти 
и умјет но сти има мно го „кле ри кал но-уста шких еле ме на та“, ко је, по ње го вом ми-
шље њу, „фор си ра“ углед ни и ути цај ни се кре тар ака де ми је Бра ни мир Гу шић.70 

Осим ње га, по сто ја ње шо ви ни зма у окви ру члан ства ЈА ЗУ кон ста то вао 
је и ор га ни за ци о ни се кре тар КП Хр ват ске и пот пред сед ник вла де НР Хр ват ске, 
та ко ђе Ср бин, Звон ко Бр кић, при ме тив ши да се то огле да пре све га у по гле ду 
је зи ка.71 Ка да је 1950. осно ван Ју го сла вен ски лек си ко граф ски за вод (ЈЛЗ) у За-
гре бу, а Кр ле жа по стао ње гов ди рек тор, за свог по моћ ни ка и „де сну ру ку“ узео 
је Ма ту Ује ви ћа, ко ји је у вре ме НДХ био глав ни ре дак тор Хр ват ске ен ци кло-
пе ди је.72 У са др жа ју но ве Ен ци кло пе ди је Ју го сла ви је од ра жа ва ли су се, по ред 
оста лог, кул тур ни и на ци о нал ни ста во ви хр ват ског де ла уред ни штва. Рок сан да 
Ње гуш, са рад ни ца срп ског де ла ре дак ци је, ре кла је ма ја 1967. књи жев ни ку Ми-

66   Č. Višnjić, Partizan sko ljetov an je. .., 182 .
67   Č. Višnjić, Partizansko ljetovanje..., 1 82 .
68  Č. Viš nj ić, Partiz an sko lje tovan je ..., 18 2–1 83 .
69 A J,  49 8,  F12, 16. Stenografs ke  b eleške sa p lenuma Upr av e S aveza k nj iž evnika Jugoslavije, 2. 

X I  19 51. u S ara jevu. 
70 Č . Vi šnjić ,  Partizansko ljetova nje..., 182–183 .
71  T. Jako vina, Američki k omunistički saveznik ..., 425.
72  Čengić,  E nes, S Kr ležom iz dana u dan,  II , Zagre b  1985, 8 8–89 (даље: E.  Č engić, S  Kr le žom 

iz d an a u dan...).
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хај лу Ла ли ћу да је од свих во ђа Пр вог срп ског устан ка у Ен ци кло пе ди ји по ме нут 
са мо Ка ра ђор ђе јер „оста ли ма Кр ле жа и уста шка кли ка око ње га, не при зна ју 
ни ка кву ври јед ност исто риј ску“.73 Ми лан Ћур чин, још је дан за по сле ни у ЈЛЗ, 
пи сао је свом при ја те љу Са ви Ко са но ви ћу: „Кр ле жа ов дје сје ди као на Олим пу и 
ње га се по сао у Лек си ко граф ском за во ду ни шта не ти че. Оку пио је око се бе раз-
не сум њи ве ти по ве и кле ри кал це на че лу с Ма том Ује ви ћем“.74 Ка да је Кр ле жа, 
ко ји је имао дис кре ци о но пра во да би ра са рад ни ке, са знао за то пи смо, Ћур чин 
је сме ста био от пу штен. 

Али, и ван ЈА ЗУ, Лек си ко граф ског за во да, Ма ти це хр ват ске и ДКХ би ло 
је хр ват ских умет ни ка ко ји су де ло ва ли у вре ме оку па ци је, у окви ру ин сти ту ци-
ја НДХ, а про шли су са сим бо лич ним ка зна ма. Ро ђак Влат ка Ма че ка, пи ја ни ста 
и ком по зи тор Иво Ма чек, на сту пао је за вре ме НДХ као со ли ста и у ко мор ном 
са ста ву ви ше пу та, 10. апри ла 1943. сви рао је на про сла ви го ди шњи це НДХ, по-
том и код не мач ког по сла ни ка Ка шеа, а као со ли ста или пра ти лац го сто вао је у 
Сло вач кој, Ру му ни ји и Рај ху. Пред су дом ча сти из ја вио је: „Осу ђу јем сво је јав но 
дје ло ва ње у НДХ то ви ше што сам по увје ре њу био ан ти фа шист. С об зи ром на 
су рад њу с оку па то ром, из ја вљу јем да сам се сма трао угро же ним од уста шких 
вла сти, те ра ди то га ни сам имао од ва жно сти, да исту од би јем“.75 По сле ра та Ма-
чек је од Су да ча сти био ка жњен за бра ном јав ног на сту па ња у тра ја њу од јед ног 
ме се ца, а по том је име но ван за до цен та на др жав ном кон зер ва то ри ју му у За гре бу. 
Ни је про шло мно го, а Иво Ма чек је по стао пред сед ник Са ве за му зич ких умет ни-
ка Ју го сла ви је, да би већ 1953. пред во дио де ле га ци ју ко ја је за вре ме Кон гре са 
му зич ких умет ни ка по се ти ла пред сед ни ка Ти та.76 

Ди ри гент Бо рис Па пан до пу ло је то ком оку па ци је био ди рек тор За гре-
бач ке опе ре. Пар ти за не је, на вод но, по ма гао ме сеч ном нов ча ном по мо ћи, али је 
из вр ша вао и све по сло ве за уста шки ре жим. Суд ча сти га је по сле ра та ка знио 
са шест ме се ци за бра не на сту па ња као ди ри ген та. По том је по ста вљен за ди-
рек то ра опе ре у Ри је ци.77 Спли ћан ка, ба ле ри на Ана Хар мош-Ро је, би ла је 1941. 
по ста вље на за ру ко во ди о ца у за гре бач ком ка за ли шту, 1943. је го сто ва ла у Бе чу, 
а то ком 1943–4. ра ди ла је као пре да вач бер лин ске др жав не ба лет ске шко ле и, 
ка ко су твр ди ли ње ни прет по ста вље ни у по зо ри шту, „вје ро ва ла у ди сци пли ну 
на ци зма у струч ном ра ду“.78 Суд ча сти Хр ват ског на род ног ка за ли шта (ХНК) 
ка знио ју је са ме сец да на за бра не јав ног на сту па, а по чет ком 1947. го ди не је 

73 Р.  Поповић, Крлежа  и Срби... ,  143. Беле шка из Лалићевог дневника, за дан 21. маја  196 7. 
74 E.  Čengić,  S  Krležo m  iz dana u  dan.. .,  II , 56.
75   АЈ, 3 14,  Ф1, 39 3.  Ка ра кт еристик а И ве Ма чека, и зд ата од  стран е п омоћни ка  ректо ра  Држ-

авног ко нзер ваторија  у  Загребу  Натка  Де вч ића и ше фа  Му зичког  одсјека Министарств а 
просвје те НР  Х рватске Станка  Вр ињани на.  У  до кументу  стоји да је Иво био „нећак“ 
Влатка  Мачека.

76 D. P.  Mu zička rep ro dukcija ,  Vjesnik SSRNH ,  2551, god. XIV, 16. svibnja  195 3,  5  (i nterv ju  sa 
M ila no m  Horva tom i Iv om  Mač ekom).

77 АЈ , 314, Ф 1,  393. Ка ра ктери ст ик а Бориса  Па пандопула  коју је  Министарство просвете 
НР Хрватске упутило Комитету за културу  и у ме тн ост  Владе ФНР Ј, са  пов.  бр. 120,  од  
19. И  19 48.

78 А Ј,  314, Ф 1,  389.  К арак теристик а Ан е Хармош -Ро је коју је Хрватско народно казалиште 
упутило Министарству  пр ос вј ете  НР Хрватс ке, са  пов.  бр. 15,  од  1. II  19 47.
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већ по ста ла ру ко во ди лац, при ма ба ле ри на и ба лет ски пе да гог.79 Ло ше је про шао 
је ди но про фе сор кла ви ра Стра жњиц ки, ко ји је био ка жњен су спен зи јом јер је 
сви рао на јав ним кон цер ти ма то ком оку па ци је. По тре сен том од лу ком, ба цио се 
са Сав ског мо ста у За гре бу.80 Та смрт, ме ђу тим, пре је би ла по сле ди ца ње го вог 
ка рак те ра, не го др жав не ре пре си је. Они ма ње осе тљи ви спо кој но су на ста ви ли 
да гра де ка ри је ре.

Хр ват ски ли ков ни умет ни ци не са мо да су га ји ли не тр пе љи вост пре ма 
но вој вла сти, не го су ис по љи ли и спрем ност на отво ре ну де мон стра ци ју свог 
ста ва. Од је да на ест чла но ва жи ри ја за до де лу на гра де Вла де ФНРЈ за ли ков ну и 
при ме ње ну умет ност у 1949. тро ји ца су би ла из Хр ват ске: Ан тун Аугу стин чић, 
Гр га Га му лин и Ер нест То ма ше вић. Ме ђу тим, они „а) ни су уоп ште уче ство ва ли 
у оце њи ва њу ра до ва из дру гих ре пу бли ка, те су при ми ли оце не сво јих ко ле га из 
тих ре пу бли ка као до вољ не; б) Ер нест То ма ше вић, члан жи ри ја из За гре ба, ни је 
са ра ђи вао у ра ду жи ри ја чак ни у За гре бу; в) сви хр ват ски умет ни ци по ка за ли 
су от пор и не рас по ло же ње, па чак чи ни ли и ве ли ке смет ње ра ду жи ри ја у За гре-
бу, због при су ства у жи ри ју Гр ге Га му ли на (ве ћи број умет ни ка ни је хтео, због 
ње га, да отво ри сво је ате љее чла но ви ма жи ри ја, а из ве стан ма њи број њих их је 
отво рио тек на ин тер вен ци ју Агит про па ЦК КПХ)“.81 Хр ват ски умет ни ци по ка-
за ли су пот пу ну не за ин те ре со ва ност за зби ва ња у дру гим де ло ви ма Ју го сла ви је, 
а ве ћи на је и отво ре но бој ко то ва ла Га му ли на јер је био екс по ни ран као про мо-
тер ре а ли зма. Ипак, Ан тун Аугу стин чић, као нај у глед ни ји и нај у ти цај ни ји ме ђу 
њи ма, остао је у жи ри ју и иду ће го ди не. На ње гов ста тус на ве де на зби ва ња ни-
су ути ца ла. Чи ње ни ца да је пре ра та на пра вио спо ме ни ке кра ље ви ма Пе тру I и 
Алек сан дру I Ка ра ђор ђе ви ћу, а то ком ра та би сту Ан те Па ве ли ћа, ни је ума њи ла 
зна чај ко ји је сте као као пред сед ник пред рат ног Дру штва при ја те ља Со вјет ског 
Са ве за, пот пред сед ник АВ НОЈ-а и аутор пр ве би сте Ј. Б. Ти та, ко ју је на пра вио 
то ком је се ни 1943. го ди не у Јај цу.82 

Оста ли хр ват ски умет ни ци ни су мо ра ли мно го да се бри ну до кле год су 
се кре та ли у окви ру ње го вог при ме ра, јер у до ме ну ли ков них умет но сти он је био 
ауто ри тет ка кав је Кр ле жа био у ли те ра ту ри. Уко ли ко би ипак до шло до ка квих 
про бле ма, ин тер ве ни са ла је „ви ша ин стан ца“, од но сно по ли тич ки врх Хр ват ске. 
Кр ле жа је при чао да је сли кар Љу бо Ба бић „кре и рао [...] нов ча ни це Не за ви сне 
др жа ве Хр ват ске и цр тао не ке ам бле ме, па је по сли је ра та тре ба ло да бу де стри-

79 А Ј,  314, Ф 1,  389.  К арак теристик а Ан е Хармош -Ро је коју је Хрватско народно казалиште 
уп утило Министар ст ву п росвјете Н Р  Хрватс ке, са пов. бр. 15, од 1. II 1947.

80  Supe k,  Ivan, K riv ovjerni k  na ljevic i,  Zagreb  1992, 140.
81 АЈ,  31 7, Ф1.   Предлог жирија за лик овне  ум етности з а награ ду  В лад е ФНРЈ  у 1950. г од-

ин и, Бе ог рад 8. III  19 50. Ђорђе  По повић и  Пр ед раг Мил оса вљеви ћ,  који су потписали 
документ, објаснили су проблем е са  ж ири ра ња претход не г од ине.

82  ДА СМИП , ПА,  19 45, Ф30, Пов .  бр.  3584. Кр атк а био гр афиј а А. А уг ус тин чића  ко ју  је  
крајем авг уст а 1945. Министа рс тво про све те Демокр ат ск е Фед ера тивне Југославије (ДФЈ) 
послал о МИ П- у  ДФЈ п ово до м  кон курса за  Стаљин ов у наг раду; АЈ, 50 7,  IX, 1 19/I-6,  А уг у-
с тинчићев а  ка рактери стика на  руском  ј езику коју је А . Ранковић послао а мба са дору В.  
Попови ћу у Мос кву; Đila s, Milovan, V la st ,  London  19 83, 58–59 ; М ано јловић  Пи нта р,  Олга: 
 „’ Тито је  стена’. (Д ис )континуите т вл адарски х  представљања у Југославији и Србиј и XX 
века “,  у: Годиш њак за друштвену историју  X I, 2–3,  20 04, 86 –1 00.
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је љан. У Бе о гра ду су стри је ља ли сто ти њак ин те лек ту а ла ца ко ји су су ра ђи ва ли с 
оку па то ром, па је тре ба ло то учи ни ти и на овој стра ни. Ме ђу тим, Ба бић за и ста 
ни ка да ни је био уста ша, чи нио је та ко ђер услу ге по кре ту. Сте во Кра ја чић му је 
спа сио гла ву“.83 Ба бић ве ро ват но ни је био уста ша, као што ни они стре ља ни у 
Бе о гра ду ни су би ли ни не ди ћев ци, ни љо ти ћев ци, ни чет ни ци, али је „ре во лу-
ци о нар на прав да“ ипак би ла по де ље на аси ме трич но. Та ква је, уоста лом, би ла 
и то та ли тар на при си ла ко ја је вла да ла Ју го сла ви јом: чи зма мар ша ла Ти та ни је 
га зи ла све „брат ске на ро де“ под јед на ко – ње на гво зде на пе та би ла је на ме ње на 
ис точ ној по ло ви ни зе мље.

Ту бу се, мо жда, још јед ном тре ба ло за ми сли ти над Кр ле жи ним ре чи ма 
ко је су из го во ре не кра јем 1947. го ди не при ли ком из бо ра Ј. Б. Ти та за по ча сног 
чла на ЈА ЗУ: „Да ни је би ло да ле ко вид не по ли ти ке Ти то ве и ње го вих су рад ни ка, 
[...] хр ват ски на род би се по сли је Дру го га свјет ско га ра та на шао у по ло жа ју не-
раз мјер но не по вољ ни јем но што је био онај по сли је сло ма Аустри је год.[ине] 
1918. Ком про ми ти ран пред сви је том кви слин шком по ли ти ком јед не кли ке пу сто-
ло ва и убо ји ца, наш на род би се на шао по сли је по ко ља, на кра ју ра та, осво јен 
и по ро бљен оруж јем свих оних ме ђу на род них по ли тич ких фак то ра ко ји су му 
од у ви јек по ри ца ли пра во на сло бо ду и по ли тич ко са мо о дре ђе ње“.84 По бе дом ко-
му ни ста у Ју го сла ви ји хр ват ска ели та се из ба ви ла од го вор но сти за не де ла НДХ 
у окви ру чи јих ин сти ту ци ја је то ком ра та гра ди ла ка ри је ре и не го ва ла кон ти ну-
и тет на ци о нал не кул ту ре. Но ва по ли тич ка ели та со ци ја ли стич ке Хр ват ске пру-
жи ла је ру ку ста ри јој, кул тур ној. 

Ка ко је де ло вао дру штве ни ме ха ни зам, ко ји је у хр ват ском слу ча ју био 
ја чи од др жав ног, Кр ле жа је об ја снио у раз го во ру са Ене сом Чен ги ћем 1973. 
Ка да је Ми хо ви лу Ком бо лу, ко ји је у вре ме НДХ по стао про фе сор За гре бач ког 
све у чи ли шта и штам пао сво ју књи гу, за пре ти ло хап ше ње по сле ра та, Кр ле жа се 
нај пре обра тио по зна том пе сни ку и пред сед ни ку Пре зи ди ју ма Са бо ра НР Хр ват-
ске Вла ди ми ру На зо ру, тра же ћи да се он за у зме за Ком бо ла код но вих вла сти. 
На зор је то од био, уз обра зло же ње да је Ком бол за и ста штам пао под оку па ци-
јом. Иако га је Кр ле жа под се тио да су штам па ли и дру ги, па и сам На зор, пе сник 
је остао чврст у свом ста ву. Кр ле жа се по том обра тио Ба ка ри ћу и, ка ко се сам 
ка сни је при се ћао, „Ком бол је спа шен за тво ра, а зна те ка ко је ка да по бјед ник по-
сли је бу ре прав ду ди је ли“.85 То се на ро чи то до бро ви де ло у Ср би ји то ком 1944. 
и 1945. го ди не, а и ка сни је. 

Они у Бе о гра ду ако су из бе гли ме так, мо гли су по сле не ко ли ко го ди на 
да се, у про ме ње ним по ли тич ким окол но сти ма, на да ју ти хој ре ха би ли та ци ји. То 
се де ша ва ло рет ко, не зва нич но и уз оба ве зну пре ћут ну са гла сност вла сти, али 
без по ми ња ња не ми лих до га ђа ја из про шло сти. Та ко је 1950. Ми лан Де ди нац 
об ја вио чла нак ко јим се ре ха би ли ту је про ка за на глу ми ца Љу бин ка Бо бић, али 

83 E . Čeng ić ,  S Krlež om iz dana u dan..., II, 82.
84 M alinar,  Anđelko ,  Krlež a o Titu ,  Sarajevo  – Za greb  19 80, 108–109. Т екст  пр едлога  з а избор 

м ар шала Тит а з а поча сно г члана  ЈАЗУ напи са о је ње н  потпредсе дни к Крлежа, а прочит-
ао предсе дн ик Андриј а Штампар на свечаној седни ци  28. де цембра 194 7.

85 E.  Čengić,  S  Krlež om  iz dana u dan..., I, 80–81.
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се не об ја шња ва ње но од су ство из по зо ри шта по сле ра та: „Мно ги су у јед ном 
тре нут ку мо гли по ми сли ти да је Љу бин ка Бо бић си шла с по зор ни це. У пр вим 
ме се ци ма по сле осло бо ђе ња Бе о гра да, па и ка сни је, ско ро је ни је би ло на сце ни: 
го то во цео ре пер то ар ко ји је она не ка да игра ла у ста ро ме ’Ма не жу’ – а ’Ма неж’ 
је ва жио кроз низ го ди на као ње на ку ћа – био је иш че зао, као и они ко ји су га 
по др жа ва ли“.86 Де ди нац је на ро чи то под ву као ње ну уло гу у Ну ши ће вој Вла сти, 
чи ме је, ин ди рект но, под се ћао да је она пре ра та има ла и од ре ђе ну уло гу у кри ти-
ци „ста рог ре жи ма“.87 Он је ак цен то ва њем баш те уло ге глу ми цу, с јед не стра не, 
пре по ру чио но вим вла сто др шци ма, а с дру ге још јед ном по ка зао да је и да ље 
по ли тич ки нај ва жни ја би ла по де ла на оне „за“ но ви ре жим и оне „про тив“ ње га. 
На не та ко дав не пло ту не стре љач ких во до ва ко ји ма је на ја вље на сме на вла сти 
под се ћа са мо јед на та на на алу зи ја у Де дин че вом члан ку о „иш че за ва њу“ ње ног 
ре пер то а ра и оних ко ји су га „по др жа ва ли“.

Си ту а ци ја у Сло ве ни ји би ла је слич ни ја зби ва њи ма у Хр ват ској не го у 
Ср би ји. Јав на ди фа ма ци ја, ви ше као за стра шу ју ћи при мер оста ли ма не го као 
те жња за де ље њем прав де, по го ди ла је дво ји цу сло ве нач ких пи са ца 1948. На 
са стан ку Упра ве Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је, на пред лог Че до ми ра Мин-
де ро ви ћа, ис кљу че ни су из Са ве за књи жев ни ка Мир ко Ко шир и Бо рис Фа кин 
(Тор кар Игор), јер су на про це су у Љу бља ни 20. апри ла те го ди не осу ђе ни као 
из дај ни ци на ро да.88 Ко шир је по том не стао из књи жев них кру го ва, док се Тор-
кар, по сле из др жа не за твор ске ка зне, кра јем пе де се тих, уз пре ћут но до пу ште ње 
вла сти, вра тио у кул тур ну јав ност, за јед но са Ду ша ном Пир је ве цом и још не ким 
про скри бо ва ним ауто ри ма.89 Ме ђу тим, ка зни ти не ко ли ко по је ди на ца ни је би ло 
исто што и про ме ни ти ствар не дру штве не при ли ке. Кра јем 1951. го ди не на са-
стан ку Агит про па КПЈ Ми ло ван Ђи лас је мо рао да кон ста ту је: „У Сло ве ни ји 
кле ри кал ци су узе ли Дру штво књи жев ни ка у сво је ру ке. То су об ли ци кроз ко је 
де лу је кла сни не при ја тељ и ми тре ба то да раз би је мо. Ка ко про па да ре во лу ци ја? 
Ако про пад ну они ка дро ви ко ји су је но си ли“.90 Ђи лас, ме ђу тим, ни је ре као ко 
су „ре во лу ци о нар ни ка дро ви“ у Сло ве ни ји из чи јих ру ку је Дру штво „узе то“, а 
про пу стио је и да об ја снио ка ко се то мо гло де си ти.

*
У хлад но ра тов ској си ту а ци ји у ко јој је За па ду пре све га би ло ва жно су зби-

ја ње и кон тро ла мо гу ћих со вјет ских са ве зни ка на Бал ка ну, за по ли ти ку КПЈ/СКЈ 
ни је би ло бит но да ли су срп ски ка дро ви у кул ту ри би ли „мо дер ни сти“ или „ре-
а ли сти“, а у по ли ти ци да ли су би ли „ли бе рал ни“ или „чвр сто ру ка ши“ – ва жно 

86 Dedinac , Milan,  O  jednoj ulo zi, Knj iževne novine,  18 , god. III , 9. ma j 1950, 3–4 (даље: M. 
Dedinac,  O  jednoj ulo zi ...).

87 M. D ed inac,  O j ed noj u lo zi. .. , 3–4.
88  АЈ,  498, Ф12. Записник са с еднице Управе  Са ве за  књи жевник а Ј угосл ав иј е,  у Беог рад у, 

28.  апр ил 19 48 .
89  Gabrič, Aleš, S ocij alistična kulturna revolucija. Slove nska kulturna pol it ika 1953–1 962,  Ljublj-

ana 199 5,  1 79, 201–2 02. 
90 АЈ, 507, V III , II/2 -б-62.  За пи сни к са сас та нка Аги тпроп ко ми си је 16. д ец ем бр а 1951.  Пр и-

сутни:  Ђ ил ас, Радос ав љевић, Др еновац,  Шегвић, Томашевић, Станимир овић, Поповски, 
С еферовић.
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је да су им по пу лар ност и ути цај у Ср би ји и ме ђу Ср би ма ра сли. То је био кри те-
ри јум при ли ком ра зних „чист ки“, „ди фе рен ци ја ци ја“ и укла ња ња са по ло жа ја, а 
не „на ци о нал на си ме три ја“, ка ко се то по не кад ту ма чи.91 Услед то га, не ка да шња 
по ли ти ка Ко мин тер не пре ма Ср би ма, а ко ју је и да ље спро во ди ла КПЈ/СКЈ, по сле 
Дру гог свет ског ра та се, у про ме ње ним окол но сти ма, „по кло пи ла“ са ин те ре си-
ма За па да у Ју го сла ви ји. Иро нич но мо же да зву чи да је по тен ци јал но со вјет ско 
ге о стра те шко ши ре ње на Бал ка ну би ло спу та ва но де ло ва њем Пар ти је чи ји су 
ка дро ви, а пре свих Ти то, би ли вас пи та ни у ду ху марк си зма-ле њи ни зма. Ме ђу-
тим, упо тре ба упра во тог про ве ре ног и ухо да ног ме ха ни зма би ла је нај по у зда ни-
ји на чин и услов на ко ји је За пад мо рао да при ста не, ако је же лео да Ју го сла ви ја 
оста не ком пакт на и ван Ис точ ног бло ка др жа ва то ком хлад ног ра та. 

Ста во ви Ко мин тер не, ко је је пре у зе ла и то ком сво је вла да ви не спро ве ла 
КПЈ/СКЈ, да ва ли су основ ни тон на ци о нал ној по ли ти ци у со ци ја ли стич кој Ју го-
сла ви ји све до ње не про па сти, што се ја сно ис по љи ло кроз раз ли чит од нос пре ма 
срп ској и дру гим на ци о нал ним кул тур ним ели та ма. Оста ле еле мен те под чи јим 
ути ца јем се фор ми ра ла кул тур на по ли ти ка чи ни ли су сло же ни ме ђу на ци о нал ни 
од но си, кул тур не раз ли чи то сти, при вред на не раз ви је ност, дру штве на струк ту ра 
и, из над све га, исто риј ски кон текст хлад ног ра та. Је дан са вре ме ник, не склон да 
при хва ти иде о ло шке фра зе као го то ва „ре ше ња“, при ме тио је „да у Бе о гра ду вла-
да та ква бје со муч на мр жња пре ма Хр ва ти ма, а у За гре бу пре ма Ср би ма, да би 
се и јед ни и дру ги у по чет ку ра та или у по чет ку гра ђан ског не ре да та ко уби ја ли, 
кла ли и му чи ли као још ни кад у по вје сти. Има ју ћи у ви ду ову тврд њу, што се 
стал но ти хо по на вља, ин кри ми ни ра ње чет ни ка и уста ша да нас је већ ап сурд но 
су ви шно. [...] Сви спа ва мо на вул ка ну, ко ји при нај ма њем по тре су мо же бук ну-
ти“.92 Тај по трес, ни ма ло сла ба шан, осе тио се па дом бер лин ског зи да.

91 Videti : T. Kuljić, Tito .. ., 272 , 281 –282. 
92 Kocbek, Edvard, Dnevnik 1 951 –1952 .,  Za greb 198 6,  47 . Beleš ka  nosi datum  16. X II  19 51 .
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Go ran Mi lo ra do vić

“HE GE MO NISTS” AND “RE VO LU TI O NA RI ES”
CPY/LCY and Yugo slav Cul tu ral Eli te in mid 20th Cen tury

Sum mary

The con tri bu tion re se ar ches na ti o nal po li ci es of so ci a list Yugo sla via thro ugh the 
po li ti cal po si ti o ning to wards the mem bers of the Ser bian and Cro a tian cul tu ral eli te in the 
new sta te. The dif fe ren ces in re la ti ons to wards the eli tes of the two most nu me ro us Yugo-
slav na ti ons was ro o ted in ide o lo gi cal con cep ti ons of Co min tern, adop ted and ap plied by 
the CPY/LCY, ac cor ding to which Serbs we re con si de red to be ‘a he ge mo nic na tion’ and 
Yugo sla via was a ‘small im pe ri a list sta te’. Cro ats and ot her na ti ons of Yugo sla via we re con-
si de red as ‘ob jec ti vely re vo lu ti o nary’ po ten tial Com mu nist al li es in the de struc tion of the 
‘old re gi me’. This be ca me par ti cu larly vi si ble by the ti me the Party ca me to po wer in Ser-
bia. Of fen ces for which one wo uld be ja i led in Cro a tia, if not even pro mo ted, co uld ca u se 
a de ath pe nalty in Ser bia. Two ba sic in stru ments of the Party de vi sed to bring the cul tu ral 
eli te in li ne we re re pres sion and for ma li za tion of the sta tus of ar tists. So cial so li da rity of 
the Cro a tian cul tu ral eli te, and its con nec tion to the party struc tu res, which ena bled them 
to enjoy the un der stan ding and sympathy of the Party for the ir ‘ob jec ti vely re vo lu ti o nary’ 
sta tus is tra ce a ble in many exam ples. Mem bers of the Ser bian cul tu ral eli te, be lon ging to 
the ‘he ge mo nic’ na tion, suf fe red har sher re pres sion and we re su bjec ted to con ti nu o us ide-
o lo gi cal su spi cion. Ha ving in mind that the Cold War con text was cal ling for ma in ta i ning 
sta ble, con trol led and pro-We stern Yugo sla via as long as So vi et Union was in exi sten ce, 
such ide o lo gi cal set ting was in fun ction un til the col lap se of the Ber lin Wall.
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ДРАГОМИР БОНЏИЋ, истраживач-сарадник    UDK 37.014(497.1)''1945/1990''
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју                                340.134:37(497.1)''1945/1990''
Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11                                      061.6(497.1)''1945/1990''

ПРО СВЕ ТА И НА У КА У СР БИ ЈИ 
И ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ 1945–1990 *

АПСТРАКТ: Раз вој про све те и на у ке у Ју го сла ви ји и Ср би ји по сле Дру гог 
свет ског ра та био је у ве ли кој ме ри усло вљен на сле ђем, тра ди ци јом и про це-
си ма ду гог тра ја ња ко ји су се то ком прет ход них де це ни ја од ви ја ли у срп ском 
и ју го сло вен ском дру штву. Ти про це си су под сти ца ли или ко чи ли мо дер ни-
за ци ју и пре ва зи ла же ње еви дент не еко ном ске не раз ви је но сти, сла бе ур ба-
ни зо ва но сти, кул тур не, про свет не и на уч не за о ста ло сти, ви со ког сте пе на 
не пи сме но сти и ло ше обра зов не струк ту ре ста нов ни штва. 

На сле ђе

Основ но обе леж је и по се бан пра вац раз во ју про све те и на у ке, као и свим 
дру гим дру штве ним де лат но сти ма, у по сле рат ном пе ри о ду да ле су не по сред не 
по сле ди це рат них и ре во лу ци о нар них зби ва ња на ју го сло вен ском тлу. С јед не 
стра не, ра ди ло се о по сле ди ца ма рат них ра за ра ња, огром ној ма те ри јал ној ште-
ти ко ја је учи ње на на про свет ним, кул тур ним и на уч ним уста но ва ма и ко ја је 
знат но по гор ша ла на сле ђе но ло ше ста ње. По сто ја ла је и ште та на ста ла за сто јем 
ре дов них про свет них и на уч них ак тив но сти и оси ро ма ше њем кул тур ног и ду хов-
ног жи во та ко је је до нео рат. С дру ге стра не су би ле по сле ди це ре во лу ци о нар не 
сме не вла сти ко ју је Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је из ве ла то ком ра та, да би 
са осло бо ђе њем зе мље пре у зе ла власт и по ста ви ла те ме ље но вог др жав ног и 
дру штве ног уре ђе ња, а ти ме и про свет ног си сте ма и на уч ног и кул тур ног жи во-
та, за сно ва ног на иде о ло шко-по ли тич ким прин ци пи ма иде о ло ги је марк си зма-ле-
њи ни зма и сво јим пар тиј ским ин те ре си ма. Док су по сле ди це рат них ра за ра ња 
да ле обе леж је по сма тра ним обла сти ма, и по ли тич ком и дру штве но-еко ном ском 
жи во ту углав ном то ком пр вих по сле рат них го ди на, по сле ди це ре во лу ци о нар не 
сме не вла сти су да ва ле оквир свим сфе ра ма жи во та све до сло ма вла да ју ће пар-

* Рад је део про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (Не)успе шна ин те гра ци ја – (не)до-
вр ше на мо дер ни за ци ја: Ме ђу на род ни по ло жај и уну тра шњи раз вој Ср би је и Ју го сла ви-
је 1921–1991 (бр. 147039) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је.
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ти је и со ци ја ли стич ког јед но пар тиј ског си сте ма, не стан ка за јед нич ке др жа ве и 
ње них по ли тич ко-иде о ло шких те ме ља и про ме не др жав но-прав них и дру штве-
но-еко ном ских окви ра по чет ком 90-их го ди на.

На сле ђе не дру штве но-еко ном ске и кул тур но про свет не при ли ке ни су 
да ва ле до бру осно ву за кул тур ни, про свет ни и на уч ни раз вој др жа ве ко ју је Ко-
му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је ства ра ла по сле Дру гог свет ског ра та. При вре да 
Кра ље ви не Ју го сла ви је је би ла не раз ви је на и не рав но мер но рас по ре ђе на, осло-
ње на на за о ста ло, па три јар хал но се ло, на ко јем је жи ве ло 80% ста нов ни ка, и 
екс тен зив ну, не про дук тив ну по љо при вре ду, ко јом се пре ма по пи су из 1931. ба-
ви ло 76,3% ста нов ни ка. С дру ге стра не, не раз ви је ном ин ду стри јом и за нат ством 
се ба ви ло све га 10,7% ста нов ни ка. На ци о нал ни до хо дак по гла ви ста нов ни ка је 
1938. го ди не био око 70$, при че му су ин ду стри ја и ру дар ство чи ни ли 20,3%, а 
по љо при вре да и шу мар ство 52,1%. Рад ни штво је би ло ма ло број но и не ква ли фи-
ко ва но, а се ља штво број но и не про све ће но. Ни зак кул тур ни ни во ста нов ни штва 
нај бо ље по ка зу је про це нат не пи сме но сти, ко ји је 1921. из но сио 50,5% (60,0% 
же на), а 1931. 44,6% (56,4% же на). По ред ве ће рас про стра ње но сти ме ђу же на-
ма и на се лу, не пи сме ност је одр жа ва ла и не рав но мер ну еко ном ску раз ви је ност 
по је ди них де ло ва зе мље, та ко да је, ре ци мо, 1931. го ди не у Мо рав ској ба но ви-
ни би ло 62% не пи сме них, на те ри то ри ји Упра ве гра да Бе о гра да, тај про це нат је 
био све га 10,9%. 

Број не пи сме них се спо ро сма њи вао и обра зо ва ност ста нов ни штва је спо-
ро ра сла и због не раз ви је ног школ ског, по себ но основ но школ ског си сте ма. Иако 
је 1929. За ко ном о на род ним шко ла ма про кла мо ва но оба ве зно осмо го ди шње шко-
ло ва ње, у ствар но сти је са те шко ћа ма спро во ђе но и че тво ро го ди шње шко ло ва ње. 
Ма да је број основ них шко ла, школ ског про сто ра, уче ни ка и на став ни ка то ком 
ме ђу рат ног пе ри о да ра стао, по сто ја ли су про бле ми не рав но мер но рас по ре ђе не 
мре же шко ла, сла бог об у хва та де це до ра сле за шко лу, от по ра шко ли, не у пи си ва-
ња и оси па ња то ком школ ске го ди не. Пре ма не ким по да ци ма, школ ске 1939/40. 
го ди не у Ју го сла ви ји је основ ну шко лу по ха ђа ло 50,1% де це уз ра ста од 7 до 14 
го ди на, док је у Ср би ји тај про це нат из но сио 51,8%, Вој во ди ни 60%, Ко со ву и 
Ме то хи ји 30,2%, у Сло ве ни ји 84,3%, а у Бо сни и Хер це го ви ни 21,0%. Та ко су, 
уме сто сма ње ња бро ја не пи сме них и по бољ ша ња кул тур ног ни воа на ро да, ства ра-
ни но ви из во ри не пи сме но сти и по гор ша ва на обра зов на струк ту ра зе мље. Ма ли 
број сред њих струч них и оп ште о бра зов них шко ла и ло ши ма те ри јал ни усло ви 
су још ви ше оте жа ва ли да ље шко ло ва ње, та ко да је пред Дру ги свет ски рат у Ср-
би ји осмо го ди шњим обра зо ва њем би ло об у хва ће но све га 16% уче ни ка ко ји су 
за вр ши ли 4 раз ре да, а сред ње оп ште о бра зов не шко ле је по ха ђа ло 1,29% од укуп-
ног бро ја ста нов ни ка Ср би је, и 1,23% од укуп ног бро ја ста нов ни ка Ју го сла ви је. 
На ста вак шко ло ва ња је био мо гућ са мо из гим на зи ја и учи тељ ских шко ла, чи ме 
је још ви ше су жа ва на иона ко уска осно ва за раз вој ви со ког и ви шег школ ства.

У Кра ље ви ни су по сто ја ла три уни вер зи те та (Бе о град, За греб, Љу бља на), 
са 23 фа кул те та (по је дан у Су бо ти ци и Ско пљу), 4 умет нич ке и 2 ви ше шко ле; 
1938/39. го ди не је би ло 16.978 сту де на та, а 2.594 сту де на та је ди пло ми ра ло, од 
че га 33,8% на Прав ном, а све га 15,0% на Тех нич ком фа кул те ту. Бе о град је био 
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нај ве ћи на уч ни и уни вер зи тет ски цен тар, са 7 фа кул те та, 528 на став ни ка и 9.800 
сту де на та 1939/40. го ди не, са ве ли ким бро јем углед них на уч ни ка и са сту ден ти ма 
из свих кра је ва зе мље. Од 1918. до 1941. го ди не у Ју го сла ви ји је отво ре но је ви-
ше за во да и ин сти ту та, број сту де на та је ви ше стру ко уве ћан, раз ви јан је на уч но-
и стра жи вач ки рад, де ло ва ле су три ака де ми је на у ка, не го ва не су по себ не на уч не 
шко ле, при ма ни стра ни ути ца ји, де ло ва ла број на и ра зно вр сна ства ра лач ка ин-
те ли ген ци ја, али све то је има ло ути ца ја са мо у уском кру гу на уч не, умет нич ке, 
ин те лек ту ал не ели те, ни је до пи ра ло до „ар ми је“ не пи сме них и не шко ло ва них и 
гу би ло се у ло шој обра зов ној струк ту ри, се о ском дру штве ном ми љеу и за о ста-
лој при вре ди Кра ље ви не. 

Ни је дан ни во школ ства ни је да вао зна чај ни ји ре зул тат: ви со ко школ ство 
ни је успе ва ло по бољ ша обра зов ну струк ту ру и да под стак не на уч но-тех но ло шки, 
при вред ни и кул тур ни на пре дак; сред ње школ ство ни је успе ва ло да обра зу је ве ћи 
број струч них рад ни ка за раз вој при вре де и да по ве ћа при лив кан ди да та на ви ше 
и ви со ке шко ле; а основ но школ ство ни је успе ва ло да раз би је и зна чај но ума њи 
не пи сме ност и кул тур ну за о ста лост на ро да. То је оста ви ло круп не по сле ди це 
на обра зов ну струк ту ру и кул тур ни ни во дру штва Кра ље ви не, ко је су пре не те и 
у по сле рат ни пе ри од и об ли ко ва ле кул тур но-про свет но ста ње у но вом дру штву, 
као и де ло ва ње но ве вла сти у сфе ри кул ту ре, про све те и ви со ког школ ства.1

На сле ђе на ви со ка не пи сме ност пред ста вља ла је ве ли ки про блем и у 
но вој др жа ви. Пре ма по пи су из 1948. у ФНРЈ је би ло 25,4% не пи сме них ли ца 
из над 10 го ди на, док је тај про це нат ме ђу же на ма био 34,4%. И да ље је сте пен 
не пи сме но сти у по је ди ним де ло ви ма зе мље био раз ли чит, у за ви сно сти од еко-
ном ске раз ви је но сти. Та ко је у НР Ср би ји би ло 26,7% не пи сме них, у Бе о гра ду 
5%, Сан џа ку 41,8%, Сло ве ни ји 2,4%, а Бо сни и Хер це го ви ни 44,8%. При том 
је не пи сме ност би ла при сут ни ја у се о ским на се љи ма, та ко да је на те ри то ри ји 
НР Ср би је у град ским на се љи ма жи ве ло 6,8%, а у се о ским 93,2% не пи сме них, 
и ме ђу укуп ним град ским ста нов ни штвом је би ло 10,1% не пи сме них, а ме ђу 
се о ским 30,4%, да кле сва ки тре ћи ста нов ник. Гле да но по ста ро сти, чак 94,9% 
не пи сме них је има ло пре ко 15 го ди на (нај ви ше пре ко 45–56,8%), што су би ли 
не пи сме ни на сле ђе ни из прет ход не др жа ве. 

И ло ша струк ту ра ста нов ни штва по школ ској спре ми у пр вим по сле рат-
ним го ди на ма би ла је од раз на сле ђе ног ста ња. Пре ма по пи су 1948. 49,3% укуп-
ног бро ја ста нов ни ка ФНРЈ и 36,8% ак тив ног ста нов ни штва је би ло без шко ле. 

1 Информативни приру ч ник о Југославији, књ.  1, окт об ар 1 948,  32 –33; Ško ls tvo u FN RJ 
1945– 1951, Beograd 1 9 51, 15–16; Osnovni  st ati st ički podaci o raz vo ju i  stan ju  školstva   u 
FNRJ, Beograd 1957,  3– 10; Ju goslavi ja  1 91 8–1988,  S tat istički  go dišnja k , Beograd 1989, 39, 
 95 ; Влади ми р Милић,  Револуциј а  и соција лна стру кту ра, Беог рад 197 8, 24–35; Томисла-
в  Богавац, Школство у  С рбији  на  п ут у до рефо рм е,  (разв ој  ш кол а  1945– 19 75) , Бео гр ад 
 19 80, 33 – 44; Milosav Janićijević , Stv ara la čka intel ig encij a  međ ur atne Jugoslavije, Beo g rad 
1984, 23–275; Branko Petranović, Is torij a Jugosla vije 1918 –1 988 ,  III, Beograd 198 8,  56 –85 , 
310– 31 9, 324–359; Ранко  Пејић,  Ш колств о  у Југославији 1918–19 85 , Југос ловенска  др жава 
 19 18 –1998,  З бо рник  ра дов а,  Београд 1999, 585–587;   Љубодраг Дими ћ,  Културна политика 
Краљевине Југославије 191 8– 1941, I–III, Б еоград  1996 (пос еб но: I, 23–82; II, 7–313 ;  III, 
263–410);  Мо мчило  Ис ић , Осн ов но шко лст во  у Србији 1918– 1941, књ. 1 ,  Београд 2005.
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Ста ње је би ло ло ши је у жен ској по пу ла ци ји (56,7% свих и 49,2% ак тив них) и 
ва ри ра ло је по ре ги о ни ма у за ви сно сти од еко ном ске раз ви је но сти. У Ср би ји је 
без шко ле би ло 39,3% укуп ног и 40,0% ак тив ног ста нов ни штва. На ро чи то је ва-
жно да је ве ли ки број мла дих ак тив них љу ди од 20 до 40 го ди на ста ро сти био 
без ика кве школ ске спре ме (31,0%), а ло ша струк ту ра се по себ но при ме ћи ва ла 
код ста ро сних гру па ци ја по го ђе них свет ским ра то ви ма (15–19 и 35–39 го ди на). 
Од шко ло ва них ли ца ве ли ка ве ћи на је има ла са мо основ ну шко лу (41,8% у ФНРЈ 
и 48,5% у НР Ср би ји).

Про це нат фа кул тет ски обра зов них ли ца био је ве о ма ни зак – 0,3% у ФНРЈ 
и 0,5% у НР Ср би ји (0,6% ак тив них у ФНРЈ и 0,6% у НР Ср би ји). Од 59.495 ли-
ца са фа кул те том са мо је 4,6% ди пло ми ра ло 1945–1947. та ко да је тај број, као и 
струк ту ра по фа кул те ти ма, био од раз прет ход ног пе ри о да. Не по во љан је био и 
раз ме штај ли ца са фа кул те том по ре пу бли ка ма и по је ди ним кра је ви ма и од го ва-
рао је њи хо вом еко ном ском раз во ју: нај ви ше их је би ло у Сло ве ни ји, Хр ват ској 
и Ср би ји, а нај ма ње у Бо сни и Хер це го ви ни, Ма ке до ни ји и на Ко сме ту. При то-
ме, у шест ре пу блич ких цен та ра у ко ји ма је жи ве ло 6,2% укуп ног ста нов ни штва, 
жи ве ло је 51,8% фа кул тет ски обра зо ва них ли ца, док ве ли ки број сре зо ва ни је 
имао ни ми ни ма лан број ли ца са ви со ком спре мом. Нај рав но мер ни је су би ли 
рас по ре ђе ни прав ни ци и ле ка ри, сла би је фи ло зо фи (што зна чи да је не струч но 
осо бље ра ди ло у шко ла ма), а нај сла би је еко но ми сти, агро но ми и тех ни ча ри. Нај-
бо љи раз ме штај ли ца са фа кул те том био је у Вој во ди ни. Лош раз ме штај је још 
ви ше уве ћа вао не до ста так ви со ко струч ног ка дра, а био је од раз ни воа при вре де, 
жи вот ног стан дар да, кре та ња ста нов ни штва пре ма гра до ви ма, од су ства сти му-
ла ци је за од ла зак у уну тра шњост, кул тур ног и дру штве ног жи во та про вин ци је, 
итд. У струк ту ри фа кул тет ских ка дро ва је би ло по вољ но је ди но што је 89,4% 
би ло ак тив но, 24,6% би ло мла ђе од 34 го ди не, а 46,0% од 35 до 49 го ди на, што 
зна чи да је нај ве ћи део био у пу ној рад ној спо соб но сти. Ме ђу тим, то ни је знат ни-
је убла жа ва ло оп шту не по вољ ну обра зов ну струк ту ру срп ског и ју го сло вен ског 
дру штва у дру гој по ло ви ни 40-их го ди на.2

Та бе ла 1: Обра зов на струк ту ра ста нов ни штва 
и про це нат не пи сме них у ФНРЈ и НРС 1948. го ди не 3

не пи сме ни без 
шко ле основ на ни жа 

сред ња сред ња фа кул тет
ФНРЈ 25,4% 49,3% 41,8% 6,1% 2,2% 0,3%
Же не 34,4% 56,7% 36,4% 4,7% 1,9% 0,1%

2 Kon ač ni rezultati  popisa s tanovn i štva od 15. marta 1948. godine, knj. IV, Sta novništvo  po  
š kolskoj sp rem i,  Beogra d  1952, XII–XX XV, 2–11, 24–43;  Is to , k njiga  V,  Stanovni št vo  po  pis-
menosti,  Be ograd 1955, XIII– XL V, 2 –21;  Ин формативни  пр иручник о Југосла виј и, књ.  1, 
о ктобар  1948,  33 . Stati stički godišnjak  NR  Srbij e 1 955, 291;  E konoms k o-društvene osnove sis-
tema š ko lstv a u F NR J, Ekonomski institu t  NR  Sr bije, Beograd 195 5,  2–2 0; Os no vni statistički 
podaci... , 10–12, 21; Jugoslavija  1 918–1988,  Statisti čk i godišnjak, 39,  354–370; В. Милић, 
н. д.,  35 –5 5; Т. Бог ав ац, Ш ко лст во  у Србији, 46–94; Р. Пејић, н. д., 587–59 2; B. Pet ranović,  
I storija Jugoslavije  1 918–1988,  I, 120–1 58 , 275–276; Lj.  Dim ić, Agi tpro p kultu ra, 7 7–1 53.

3 Т . Богавац, Школство у С рби ји, 36,  39;  Ekonom sko-d ruš tvene o snove sistema školstva u 
F NRJ,  4–7 .
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НРС 26,7% 39,3% 48,5% 8,6% 3,1% 0,5%
Же не 37,6% 52,4% 38,6% 6,1% 2,7% 0,02%
Ужа Срб. 27,4% 42,5% 45,7% 7,5% 3,6% 0,7%
Вој во ди на 11,8% 18% 65,6% 13% 3% 0,4%
Ко смет 62,5% 75,8% 20,3% 3% 0,9% 0,06%

Та бе ла 2: Струк ту ра ли ца са ви со ком струч ном спре мом 1948.4
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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%

Та бе ла 3: Сре зо ви без фа кул тет ски обра зо ва них ли ца 1948.5
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ФНРЈ 942 97 144 128 49 24 60 171 19 60 215
НРС 121 34 58 53 21 7 15 57 1 20 82

На сле ђен ни зак сте пен дру штве но-еко ном ског раз во ја и ни ска ма те ри јал-
на и ка дров ска ба за школ ства и на у ке, још ви ше су по гор ша ни и оте жа ни рат ним 
ра за ра њи ма. Иона ко ма ло број ни ин ду стриј ски ка па ци те ти би ли су то ком ра та 
уни ште ни, за о ста ла по љо при вре да је још ви ше уна за ђе на, људ ски гу би ци су би-
ли огром ни, а у ве ли кој ме ри је стра дао ма ло бро јан струч ни ка дар (по не ким по-
да ци ма стра да ло је 90.000 струч ња ка и 40.000 ин те лек ту а ла ца). У Ју го сла ви ји 
је то ком ра та од укуп ног бро ја основ них шко ла 14% пот пу но уни ште но, а 36% 
оште ће но, а у Ср би ји је од 4.900 основ них шко ла уни ште но 5,7%, а 29,5% згра-
да оште ће но. Број на став ни ка у свим вр ста ма шко ла сма њен је за 22,5%. Уни-
ште не су и ла бо ра то ри је, збир ке, учи ла, ин вен тар, би бли о те ке и ар хи ве.6 Је ди на 
ви со ко школ ска уста но ва у Ср би ји, Бе о град ски уни вер зи тет, пре тр пе ла је то ком 
ра та ве ли ку ма те ри јал ну ште ту, за раз ли ку од оста лих уни вер зи те та у зе мљи. 
Пот пу но је уни ште на 71, знат но оште ће но 58, а не знат но 48 уни вер зи тет ских 
уста но ва, ин сти ту та, за во да и кли ни ка, док су у мно ги ма ин вен тар, опре ма, би-
бли о те ке и се ми на ри уни ште ни или опљач ка ни. Ко ми си ја за об но ву уни вер зи те-

4 Ekon om sko-d ru štve ne osno ve  s istema š kolstv a u FNRJ, 11–1 3.  У остал е фа култете  спад ају  
богосл овски, педагошке, војне  школ е,  итд .

5 Ekon om sk o-društv en e osnove sis te ma  školstv a  u  FNRJ, 18. Од број а факултетс ки образо-
в аних у Србији  н а А П  Војводину је отпадало 5 .6 50, а на  Космет 44 9  лица.

6 Ško lst vo u FNR  J ug oslaviji  1 94 5–1951,  1 7; Т.  Б огавац, Школство у  Ср бији, 45;  Прос ве та , 
образо ва ње и в асп ит ањ е у Србији, Београд 19 71 , 5 0.
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та, осно ва на но вем бра 1944. са за дат ком да при пре ми Уни вер зи тет за отва ра ње 
и по че так ра да, про це њи ва ла је ма те ри јал ну ште ту на 330.870.353 пред рат на ди-
на ра, и то 60.506.577 ди на ра на згра да ма и 270.363.876 на ин вен та ру. Би ло је и 
не про це њи вих гу би та ка, као што су ста ре књи ге, ру ко пи си, збир ке итд., ко је је 
оку па тор од нео или уни штио, али и из гу бље но вре ме, тј. че ти ри го ди не то ком 
ко јих фа кул те ти ни су ра ди ли, а про фе со ри и сту ден ти одво је ни од на став но-на-
уч ног ра да, стра да ли у ра ту.7

По сле ди це ра та и ре во лу ци је – те ме љи „но ве“ шко ле 
и на у ке 1945–1950

Са та квим не га тив ним дру штве но-еко ном ским и кул тур но-про свет ним 
на сле ђем, по гор ша ним по сле ди ца ма рат них ра за ра ња, мо ра ли су се по сле Дру гог 
свет ског ра та су о чи ти ам би ци о зни иде о ло шко-по ли тич ки, дру штве ни, еко ном ски 
и кул тур ни про јек ти и пла но ви но ве вла сти. По сле за вр шет ка ра та и ре во лу ци-
о нар ног пре у зи ма ња вла сти, Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је је из гра ђи ва ла 
но ву др жа ву, јед но пар тиј ски си стем и но ве дру штве но-по ли тич ке од но се за сно-
ва не на иде о ло шким прин ци пи ма марк си зма-ле њи ни зма, ду бо ким по ли тич ким и 
со ци јал но-еко ном ским про ме на ма, др жав ном вла сни штву над сред стви ма за про-
из вод њу, план ској при вре ди, ре пре сив ним ме ра ма и пот пу ној пре вла сти чвр сте 
пар тиј ске ор га ни за ци је, на че лу са По лит би ро ом ЦК и Јо си пом Бро зом Ти том, 
ко ја је рас по ла га ла вој ском и по ли ци јом, де ло ва ла пре ко пот чи ње них др жав них 
ор га на и ма сов них ор га ни за ци ја, же ле ћи да пот пу но об ли ку је дру штве ни, по ли-
тич ки, еко ном ски и кул тур ни жи вот зе мље.

У ре а ли за ци ји пар тиј ске по ли ти ке и на ме та њу марк си зма-ле њи ни зма 
у свим обла сти ма жи во та, а на ро чи то у кре и ра њу и спро во ђе њу кул тур не, про-
свет не и на уч не по ли ти ке, кључ ну уло гу је имао пар тиј ски Агит проп апа рат. На-
ме ра је би ла да се це ло ку пан по ли тич ки, кул тур ни, про свет ни и на уч ни жи вот 
кон цен три ше у пар тиј ским про па ганд ним уста но ва ма и да се пу тем ди рек ти ва 
на свим ни во и ма вла сти обез бе ди спро во ђе ње „пар тиј ске ли ни је“, сру ше оста-
ци „бур жо а ске“ иде о ло ги је и учвр сте те ко ви не НОБ и ре во лу ци је и по бед нич ка 
по зи ци ја пар ти је. У обла сти кул тур не по ли ти ке, тре ба ло је кроз ма те ри јал на ула-
га ња, струч не и аги та ци о но-про па ганд не ак тив но сти ра ди ти на пре ва зи ла же њу 
кул тур не за о ста ло сти, „ли кви да ци ји не пи сме но сти“, „де мо кра ти за ци ји“ кул ту ре, 
раз во ју школ ства, из ме ни обра зов не струк ту ре ста нов ни штва, пре и спи ти ва њу 
кул тур не тра ди ци је, кул тур ном по ди за њу рад ни штва и се ља штва, „пре ва спи та-
ва њу“ ста ре и ства ра њу „но ве“ ин те ли ген ци је, об но ви и раз во ју уста но ва, ре а ли-
за ци ји иде о ло шких по став ки марк си зма-ле њи ни зма о кул ту ри и ин те ли ген ци ји, 

7 Iz ve šta j o ra du  Ko mis ije za  ob no vu Univerziteta, 27.  ap ri l 1945 , Zapis ni ci i izve št aji U niv erzitet-
s kog komiteta KPS 194 5–1948,  priredil i Đ or đe  Stan ković i  M omčil o M itrović, Be og ra d 1985, 
 21 . О р а тној  штети н а У ни ве рзитет у  вид и: Момч ило  М итровић, Р ад  комиси је   за обнову 
Беог ра дс ко г унив е рзитета, Београдски уни ве рзитет  у предра т ном  периоду , Н ОР -у и 
револуцији,  Б еоград 1983, 178–187; Dragomir Bondži ć, Be ogradski un ive rz itet 1944 –1 952, 
 Be ogr ad  2004, 69–102, 137–168; итд.
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ко пи ра њу ис ку ста ва Со вјет ског Са ве за и ус по ста вља њу но вих, иде о ло шких и 
ре во лу ци о нар них ме ри ла и тра ди ци ја у кул тур ном ства ра ла штву.8

Упра вља ње мре жом про свет них, кул тур них и на уч них уста но ва и спро-
во ђе ње ци ље ва кул тур но-про свет не по ли ти ке, ко ји су кре и ра ни у пар тиј ском 
вр ху, вр ши ли су др жав ни про свет ни ор га ни, ко ји ма су ру ко во ди ли ко му ни сти и 
ко ји су, у усло ви ма то тал не пре вла сти КПЈ, ра ди ли по ди рек ти ва ма и под кон тро-
лом пар тиј ског Агит проп апа ра та и Ко ми си је за школ ство. Про свет ни ор га ни су 
фор ми ра ни на два ни воа, са ве зном и ре пу блич ком, и то ком пр вих по сле рат них 
го ди на ви ше пу та су ме ња ли на зив и над ле жно сти, у скла ду са уну тра шњим по-
ли тич ким кре та њи ма и тра га њем вла да ју ће пар ти је за нај бо љим на чи ном ру ко-
во ђе ња про све том и кул ту ром. Још то ком ра та при НКОЈ 1943, од но сно АСНОС 
1944, фор ми ра на су по ве ре ни штва за про све ту, ко ја су ру ко во ди ла про све том и 
кул ту ром у рат ним усло ви ма. По сле фор ми ра ња При вре ме не вла де ДФЈ 7. мар-
та, од но сно вла де фе де рал не Ср би је 9. апри ла 1945, по сло ве по ве ре ни шта ва су 
пре у зе ла ми ни стар ства про све те ДФЈ и Ср би је. На че лу По ве ре ни штва, од но сно 
Ми ни стар ства про све те Ср би је, на ла зи ла се Ми тра Ми тро вић-Ђи лас, ис так ну ти 
пар тиј ски ру ко во ди лац и члан ЦК КПС од ма ја 1945, док је по сло ви ма про све те 
на са ве зном ни воу, у По ве ре ни штву и у Ми ни стар ству про све те ДФЈ, ру ко во дио 
Вла ди слав Риб ни кар. По чет ком 1946. Ми ни стар ство про све те ДФЈ је уки ну то, 
а са ве зне над ле жно сти у обла сти про све те пре у зео је Ко ми тет за шко ле и на у ку 
ФНРЈ, ко ји је де цем бра 1948. за ме њен Ми ни стар ством за на у ку и кул ту ру ФНРЈ. 
На ре пу блич ком ни воу су апри ла 1947. из окви ра Ми ни стар ства про све те НР 
Ср би је из дво је ни по сло ви ви со ког школ ства и на у ке и осно ван је Ко ми тет за 
на уч не уста но ве, Уни вер зи тет и ве ли ке шко ле НР Ср би је, ко ји је 1950. уки нут, 
а осно ва но је Ми ни стар ство за на у ку и кул ту ру НРС. По чет ком 50-их го ди на 
упра вља ње про све том и на у ком је на са ве зном и ре пу блич ком ни воу пре тр пе ло 
те мељ ни је из ме не, у скла ду са оп штим дру штве но-по ли тич ким про ме на ма. У 
том пе ри о ду, по сло ви ма про све те и на у ке на ре пу блич ком ни воу ру ко во ди ле су 
Ми тра Ми тро вић и Мил ка Ми нић, а на са ве зном Ро до љуб Чо ла ко вић, сви ис так-
ну ти чла но ви пар тиј ског вр ха, док је кључ не смер ни це раз во ју ових обла сти, са 
по зи ци је глав ног пар тиј ског иде о ло га и те о ре ти ча ра, ше фа Агит про па и чла на 
По лит би роа ЦК КПЈ, да вао Ми ло ван Ђи лас.9

Пр ви на по ри но вих про свет них ор га на би ли су усме ре ни на по че так 
на ста ве у шко ла ма, са ни ра ње рат не ште те и об но ву ка па ци те та, су о ча ва ње са 
на сле ђе ним про бле ми ма, њи хо во ре ша ва ње, пре ва зи ла же ње кул тур не за о ста ло-
сти, али и на фор ми ра ње но вог школ ског си сте ма и при ла го ђа ва ње шко ле но вим 
иде о ло шко-по ли тич ким усло ви ма, ци ље ви ма и за да ци ма. 

Основ ни прин ци пи на ко ји ма су по чи ва ли школ ство и на у ка про кла мо ва-
ни су већ то ком 1945. а утвр ђе ни су пр вим Уста вом но ве др жа ве, ја ну а ра 1946. 

8 Ви ди више  у: B. Pe tranović ,  Istorija Jugoslavi je  191 8–1988 , III,  12 0–161 ;  Lj ubodrag  D imić, 
 A gitprop kultura 1945–195 2,  Agit propovs ka  f az a  kultu rn e  po litike  u  Sr bi ji,  Beogra d  198 8,  
19–225.

9 Ljubi ša Korać, Organizacija  feder ac ije u socijalist i čkoj Jugoslaviji 1943–1978, Zagreb  19 78 , 
344–346 ;  Владе  С рби је  1805–2005, Београд 2005, 417–425, 433–443; B. P et ranović, Is t orija 
Jugoslavije 191 8– 198 8,  I II , 124– 125.



397 Драгомир Бонџић Историја 20. века, 2/2008

Уста вом је за га ран то ва на сло бо да на уч ног и умет нич ког ра да, а др жа ва се оба ве-
за ла да по ма же на у ку и умет ност у ци љу раз вит ка на род не кул ту ре и на род ног 
бла го ста ња. Шко ле су по ста ле др жав не и одво је не од цр кве, а основ на на ста ва 
оба ве зна и бес плат на. По себ на ва жност је при да ва на де мо кра ти за ци ји школ ства, 
од но сно оба ве зи др жа ве да обез бе ди да шко ле и дру ге про свет не и кул тур не уста-
но ве бу ду до ступ не свим сло је ви ма на ро да, на ро чи то си ро ма шним рад ни ци ма и 
се ља ци ма, што је у на ред ном пе ри о ду по стао основ ни циљ про свет не по ли ти ке 
на свим ни во и ма, од основ не шко ле до уни вер зи те та, и глав ни пут ка про ме ни 
со ци јал не и обра зов не струк ту ре дру штва. По ред то га, од мах је про кла мо ва но 
при ла го ђа ва ње шко ла и оста лих про свет них уста но ва по сле ди ца ма ре во лу ци о-
нар не сме не вла сти и по ло жа ју Ко му ни стич ке пар ти је у но вом си сте му. Но си о-
ци но ве вла сти су отво ре но исту па ли про тив зах те ва за де по ли ти за ци ју шко ле 
ис ти чу ћи да „шко ла не мо же по сто ја ти из ван жи во та, из ван дру штва, из ван по-
ли ти ке“. Већ апри ла 1945. На род на скуп шти на Ср би је до не ла је Ре зо лу ци ју о ви-
со ким шко ла ма, Уни вер зи те ту и ака де ми ја ма у ко јој је зах те ва но да се по ме ну те 
уста но ве „са о бра зе по тре ба ма на ше отаџ би не на те ме љу те ко ви на на род но-осло-
бо ди лач ке бор бе“, што је убу ду ће био стал но при су тан зах тев на свим ни во и ма 
школ ства. По ло жај у дру штву омо гу ћио је пар ти ји да кре и ра ци ље ве кул тур не 
и про свет не по ли ти ке и за дат ке кул тур них и про свет них уста но ва у скла ду са 
сво јим иде о ло шким по став ка ма и тре нут ним по ли тич ким ин те ре си ма. То је до-
ве ло до пот пу ног укла па ња школ ског си сте ма у иде о ло шко-по ли тич ки си стем 
Ко му ни стич ке пар ти је и до ру ше ња и ни по да шта ва ња ауто но ми је и те мељ них 
прин ци па тра ди ци о нал них уста но ва као што су би ли Бе о град ски уни вер зи тет и 
Срп ска ака де ми ја на у ка.10

У том кон тек сту, по ред да ва ња кључ ног до при но са у пре ва зи ла же њу кул-
тур не за о ста ло сти зе мље, основ на уло га школ ског си сте ма, ко ја је об ли ко ва ла 
струк ту ру школ ских уста но ва и са др жи ну на ста ве у њи ма, би ла је шко ло ва ње 
што ве ћег бро ја обра зо ва них ка дро ва свих про фи ла у што кра ћем ро ку и њи хо во 
вас пи та ње на те ме љи ма иде о ло ги је марк си зма-ле њи ни зма. Иза та кве уло ге су 
ста ја ли кул тур ни, по ли тич ки и дру штве но-еко ном ски ин те ре си: омо гу ћа ва ње раз-
во ја при вре де, кул тур ног раз во ја и, у пер спек ти ви, из ме на со ци јал не струк ту ре 
и ства ра ње но ве „со ци ја ли стич ке ин те ли ген ци је“. У по чет ку, не по сред но по сле 
ра та, уло га школ ства је кре и ра на у скла ду са по тре ба ма об но ве и из град ње зе-
мље, да би са до но ше њем Пр вог пе то го ди шњег при вред ног пла на апри ла 1947. 
би ли про кла мо ва ни да ле ко се жни за да ци и ци ље ви про све те и на у ке у скла ду са 
оп штим дру штве но-еко ном ским по тре ба ма зе мље, од но сно са зах те ви ма Пла на. 
Од про све те и на у ке је оче ки ва но да бу ду пот по ра и из вор ка дро ва за оства ре ње 
основ них ци ље ва Пла на: еко ном ског и кул тур ног раз во ја, из ла ска из при вред не 
и кул тур не за о ста ло сти, ин ду стри ја ли за ци је, елек три фи ка ци је, по ве ћа ња бла го-
ста ња труд бе ни ка, итд. То ме је тре ба ло при ла го ди ти ула га ња, ор га ни за ци ју, број-

10 Уста в ФНРЈ , 31. јануар 1946, Београд 1946, 17 , 18; Де мок ратизаци ја шк оле ,  Просв етни 
п ре глед, бр. 1, 24. април 1945, 3; Школа  и  просве та не м ог у постојати изван живота, 
Исто, бр.  2,  16. мај  19 45 , 2; Слу жб ен и гласн ик  Србије, бр. 10,  2 1. април  1945, 124 ;  Просвета, 
образ овање и  ва сп ит ање у Срб ији, 5 1–5 4; Т.  Бо гавац,  Шк олство у Срб иј и,  46–48.
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ност, из глед и рад про свет них и на уч них уста но ва на свим ни во и ма, од основ них 
шко ла до уни вер зи те та и ака де ми ја. До кра ја пе то го ди шњег пе ри о да тре ба ло је 
„ли кви ди ра ти“ не пи сме ност, основ ним обра зо ва њем об у хва ти ти све, а сед мо го ди-
шњим 60% школ ских об ве зни ка, а са ве зни и ре пу блич ки пла но ви су кон крет но 
од ре ђи ва ли и ко ли ко нов ца тре ба уло жи ти у по је ди не сег мен те про све те, ко ли ко 
по ве ћа ти број шко ла, уче ни ка, сту де на та и ди пло ми ра них струч ња ка (сред ње шко-
ле је у Ср би ји тре ба ло да за вр ши 45.000, а ви со ке 14.350 ли ца), ка ко раз ви ја ти 
ма те ри јал ну ба зу школ ства и ка ко ме ња ти ква ли фи ка ци о ну струк ту ру ка дро ва. 
У на ред ном пе ри о ду, за да ци Пла на су кроз де ло ва ње про свет них ор га на и аги-
та ци о но про па ганд ни рад пар ти је и ма сов них ор га ни за ци ја, по ста ли ме ри ло и 
по кре тач ра да про свет них уста но ва у зе мљи.11

У скла ду са на ве де ним ци ље ви ма и при ро дом си сте ма ко ји је из гра ђи ван 
од ви јао се уз мно го про бле ма ди на ми чан раз вој школ ства и на у ке у Ју го сла ви ји 
и Ср би ји у пр вим по сле рат ним го ди на ма. Др жа ва је у по чет ку ула га ла ве ли ка 
сред ства у оправ ку и зи да ње но вих шко ла. Од 1945. до 1950. у ФНРЈ је из гра ђе-
но 2.423 шко ле и из вр ше не су адап та ци је у вред но сти пре ко 2 ми ли јар де ди на ра, 
док је у истом пе ри о ду у НР Ср би ји из гра ђе но 40 шко ла и из вр ше не адап та ци је 
у вред но сти 80 ми ли о на ди на ра. Вре ме ном су ра сли и укуп ни др жав ни из да ци 
за по тре бе школ ства и на у ке. Бу џет ски рас хо ди за про све ту, на у ку и кул ту ру су 
1947. из но си ли 2,64%, а 1950. 4,67% на ци о нал ног до хот ка.12

С об зи ром на на сле ђе ну кул тур ну за о ста лост, ви сок про це нат не пи сме-
но сти, на ро чи то на се лу, и ци ље ве пар тиј ске кул тур не по ли ти ке, но ве вла сти су 
по себ ну па жњу по сле ра та, као те ме љу кул тур ног раз во ја, по све ћи ва ле на род-
ном про све ћи ва њу, „ли кви да ци ји“ не пи сме но сти и ван школ ском опи сме ња ва њу 
пре ко анал фа бет ских те ча је ва на ко ји ма је ан га жо ван на став ни ка дар, кул тур но-
про свет не уста но ве, ма сов не ор га ни за ци је и ар ми ја. По да ци по ка зу ју да је од 
1945. до 1950. на 116.836 те ча је ва опи сме ње но око 1.901.287 ли ца а у НР Ср би ји 
950.506 ли ца.13

Та бе ла 4: Број анал фа бет ских те ча је ва, пре да ва ча, по ла зни ка 
и опи сме ње них у ФНРЈ и НРС 1945–195014

1945/46 1947 1948 1949 1950

ФНРЈ
Те ча је ви 17.584 25.648 33.845 25.137 18.905
Пре да ва чи 19.548 34.013 34.430 36.980 25.043
По ла зни ци 464.341 678.718 682.724 627.485 402.467
Опи сме ње ни 319.203 454.851 535.321 343.707 271.552
% опи сме ње них 68,7% 67,0% 78,4% 54,8% 67,5%

11 Zakon  o  petogodišnjem planu razvitka narodne  privred e  FN RJ  u godina ma 194 7–1 951,  Beo grad 
1 947 , 61–69,  9 8–101,  13 7– 138; Zakon o pet o godišnjem planu razvitka narodne privrede NR 
Srbije u godinama  1947–1951, Beograd 1947, 143–147, 152 –153, 174 –177, 18 2– 184, 200–201.

12 Šk ol stvo u FN RJ 1945–1 95 1, 24–25.
13 Lj. D imić, Agitprop kultura, 126–15 2; Т.   Бог ав ац, Шк олс тв о у Србиј и, 48– 55 .
14 Školstv o  u FNRJ 1 945–1951,  2 52 .  Нису обухв аћени оп ис ме њени на  ра дним акцијама и у 

армији.
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НРС
Те ча је ви 9.235 10.855 13.688 10.039 6.778
Пре да ва чи 10.987 12.655 13.922 19.059 10.347
По ла зни ци 231.584 284.058 263.143 283.595 151.919
Опи сме ње ни 171.213 211.751 196.993 109.753 88.834
% опи сме ње них 73,9% 74,5% 74,9% 38,7% 58,5%

Исто вре ме но, из гра ђи ван је и раз ви јан нов школ ски си стем, чи ји те мељ 
је по ста вљен 1945. за кон ским про пи си ва њем оба ве зног бес плат ног сед мо го ди-
шњег обра зо ва ња за сву де цу од 7 до 15 го ди на, кроз че тво ро го ди шње основ не и 
тро го ди шње про гим на зи је или ни же гим на зи је, а од по чет ка 1948. и кроз по себ не 
сед мо го ди шње шко ле, да би по чет ком 50-их пре ра сло у оба ве зно осмо го ди шње 
шко ло ва ње. Иако су основ но школ ство пра ти ле ве ли ке те шко ће, број ра зних ви-
до ва основ них шко ла је кра јем 40-их го ди на стал но ра стао. По ред то га, ор га ни-
зо ва ни су и ра зни об ли ци сред њих шко ла: сред ње оп ште о бра зов не шко ле (гим-
на зи је) и ни же и сред ње струч не шко ле, ко ји ма је по све ћи ва на по себ на па жња, 
као и ра зним об ли ци ма до шко ло ва ва ња уз рад у шко ла ма уче ни ка у при вре ди, 
рад нич ким тех ни ку ми ма, итд. Гим на зи је су оп ста ле и раз ви ја ле се упр кос иде-
о ло шком при ти ску и кри ти ка ма због „кла сног“ и „елит ног“ ка рак те ра и те жње 
за де мо кра ти за ци јом и ру ше њем на сле ђе ног „ду а ли стич ког“ школ ског си сте ма. 
Пред ло зи за ра ди кал ну ре фор му, чак и уки да ње гим на зи ја, ни су при хва та ни и у 
по чет ку су све де ни на те жњу за из ме ном на став них пла но ва и про гра ма и со ци-
јал не струк ту ре уче ни ка. По себ на па жња је по све ћи ва на учи тељ ским шко ла ма, 
као из во ру на став ног ка дра ко ји је не до ста јао у свим ти по ви ма шко ла. Раз ви јан 
је и си стем умет нич ког, спе ци јал ног школ ства, шко ла за од ра сле, за на ци о нал не 
ма њи не, док су гра ђан ске, цр кве не и при ват не шко ле, сход но но вим при ли ка ма, 
би ле уки ну те. На свим ни во и ма је па жња по све ћи ва на стан дар ду уче ни ка, на ро-
чи то збри ња ва њу и шко ло ва њу уче сни ка и де це уче сни ка и жр та ва НОБ-а.15 

Ви со ком школ ству је по све ћи ва на на ро чи та па жња, као из во ру пре ко 
по треб ног ви со ко струч ног ка дра. Број фа кул те та на три ју го сло вен ска уни вер-
зи те та је ра стао и њи хо ва струк ту ра је при ла го ђа ва на зах те ви ма об но ве и из-
град ње, а од 1947. зах те ви ма Пла на, та ко да је у Бе о гра ду осно ван Еко ном ски и 
Ге о ло шки, раз дво је ни Фи ло зоф ски и При род но-ма те ма тич ки и По љо при вред ни 
и Шу мар ски, а 1948. су из дво је ни тех нич ки и ме ди цин ски фа кул те ти у за себ не 
ве ли ке шко ле. Број фа кул те та у зе мљи је по рас тао са 21 1945. на 53 го ди не 1950. 
(у Ср би ји са 7 на 18), зна чај но је по рас тао и број ин сти ту та, за во да, ка те дри, а 
до кра ја 40-их го ди на су фор ми ра ни и но ви уни вер зи тет ски цен три у Са ра је ву 
и Ско пљу. По ред то га, по сто ја ло је не ко ли ко ви со ких шко ла и умет нич ких ака де-
ми ја и све ве ћи број ви ших шко ла. Број сту де на та је бр зо ра стао, пре ва зи ла зе ћи 

15 За кон о седмогодишње м о сновно м образ ов ању, Службени лист  ДФ Ј, бр. 84, 230. октобар 
1945, 886; Слу жб ени гласник Срби је , бр . 43,  2 2. децембар  1 945, 761–76 2 ; Исто, бр. 4, 20. 
ј ануар 1948, 40; Statistički godišnjak NR Srbije 195 5,  Beograd  19 55 , 291; Š ko ls tvo u F NR J 
1945–1951, 34,  5 3–56, 180 –184, 236 ;  Просвета, образо вањ е  и васпита ње  у Ср би ји,  5 1–54; 
Т. Богавац, Школство у Ср би ји, 5 5–7 9; B. Pet ranović,  Is torija Jugoslavije  1 91 8–1988, I II, 
144–14 6;  Момчи л о Павловић, Школс тво у Србији 1945–1948, Образовање к од  Срб а кро з 
 векове,  Б еоград 2 003.
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по раст на став ног ка дра и про стор них мо гућ но сти, и на ни воу ФНРЈ и Ср би је 
1950. дво стру ко уве ћан у од но су на 1945, а чак тро стру ко у од но су на 1938/39. 
Од 1947. го ди не вр шен је план ски упис сту де на та и упр кос на по ри ма вла сти и 
ула га њи ма у сту дент ски стан дард, со ци јал на струк ту ра сту де на та је спо ро ме ња-
на и у њој су пре о вла ђи ва ла де ца из по ро ди ца слу жбе ни ка и пен зи о не ра, ма да је 
за бе ле жен по раст бро ја де це рад ни ка и се ља ка. Кра јем 40-их го ди на ди пло ми ра-
ле су и пр ве по сле рат не ге не ра ци је сту де на та, а у пр вих пет го ди на по сле ра та 
укуп но је у Ју го сла ви ји ди пло ми ра ло 12.171, у Ср би ји 6.230, а на Бе о град ском 
уни вер зи те ту 4.950 сту де на та.16

Ме ђу тим, упр кос на по ри ма и ре зул та ти ма у шко ли и ван ње, ен ту зи ја зму 
и ам би ци ја ма, у ју го сло вен ском и срп ском дру штву у пр вим по сле рат ним го ди-
на ма оп ста ја ла је „ар ми ја не пи сме них“, кул тур на за о ста лост и ло ша обра зов на 
струк ту ра ста нов ни штва. Упр кос ма сов но сти и ре зул та ти ма анал фа бет ски те ча-
је ви ни су мо гли об у хва ти ти све не пи сме не, а мо же се по ста ви ти и пи та ње ква-
ли те та, на ро чи то ду го трај но сти пи сме но сти сте че не на бр зи ну у кам пањ ским 
ак ци ја ма: вр ло бр зо је при ме ће но да се по ла зни ци кур се ва по ја вљу ју као но ве 
анал фа бе те. Школ ство се на свим ни во и ма су о ча ва ло са број ним про бле ми ма, 
по чев од не до стат ка сред ста ва, про сто ра, уџ бе ни ка, учи ла и на став ног ка дра, чи-
ји број је ра стао мно го спо ри је од бро ја сту де на та. По ред убр за ног шко ло ва ња 
но вих на став ни ка, про блем је ре ша ван и уво ђе њем не струч них ли ца у на ста ву 
и њи хо вим оспо со бља ва њем на кур се ви ма. Осни ва не су по себ не ра ди о ни це за 
из ра ду на став них сред ста ва, док је про блем уџ бе ни ка ре ша ван штам па њем скри-
па та и пре во ђе њем стра них, пре све га со вјет ских де ла. Оба ве зно шко ло ва ње је 
пра ће но те шко ћа ма, на ро чи то оси па њем ђа ка и не по што ва њем за кон ске оба ве-
зе о сла њу де це у шко лу. Пре ма по да ци ма из 1948. 33,9% де це од 7–14 го ди на у 
ФНРЈ ни је ишло у шко лу, и то 16,4% од 7 до 10 и 49,8% од 11–14 го ди на. Та ко су 
ства ра ни но ви из во ри не пи сме них, спо ро је ме ња на ло ша обра зов на струк ту ра 
ста нов ни штва и оне мо гу ћа ва но обра зо ва ње по треб ног бро ја струч них ка дро ва, 
ко ји су дик ти ра ле по тре бе при вре де и Пла на. С дру ге стра не, да би се ис пу ни ле 
кво те струч них ка дро ва, вр ше но је до шко ло ва ва ње, скра ћи ва ње про гра ма, бр зо 
и не до вољ но обра зо ва ње, што се од ра жа ва ло на ква ли тет зна ња и ње го ву при ме-
ну у прак си и по гор ша ва ло не а де кват ну ква ли фи ко ва ност струч не рад не сна ге. 
Упр кос ра сту бро ја фа кул те та и сту де на та, ула га њи ма др жа ве и про па ганд ном 
при ти ску, па и сни жа ва њу ни воа на ста ве, у ви со ком школ ству је по сто јао про-
блем не е фи ка сно сти и оду го вла че ња сту ди ја, што је оме та ло ис пу ња ва ње пла на 
ка дро ва и укљу чи ва ње но вих струч ња ка у про из вод њу.17

Уз ула га ња, те шко ће и на пре дак школ ства на свим ни во и ма, од ви ја ло се 
и при ла го ђа ва ње но вим по ли тич ким усло ви ма и те ко ви на ма ре во лу ци је, из ме на 

16 Školstvo u FNRJ  19 45–1 951,  19 4, 219; Statistički podaci o  vis ok om ško ls tvu u F NRJ, 5 , 50; 
Statistički god išnjak ФНРЈ 1955, 299, 325;  F akulteti,  visoke i  v iše škole u NRS,  2– 4;  D. Bon-
džić , n.  d. , 1 03 –118; Т. Богавац, Школство у Србиј и, 79–85; B. Petranović, Istorij a  Jugoslavi je 
1918–1 98 8, III, 146–153. 

17 Školstv o u  FNRJ 19 45–19 51,  18. Т.  Богавац, Школст во  у Срби ји. , 36, 39;  E konoms k o-društvene 
osnove siste ma  škols tva  u FNRJ ,  Ekono ms ki institut NR S r bije, Beograd 1955, 4–7.
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на став них пла но ва и про гра ма, уно ше ње иде о ло ги је марк си зма-ле њи ни зма у са др-
жај на ста ве и пла но ве на уч но-ис тра жи вач ког ра да, по ли ти за ци ја шко ле и дру гих 
про свет них и на уч них уста но ва, над зор агит проп апа ра та над на ста вом и ра дом 
на став ног осо бља и уче ни ка и сту де на та. На став ни пла но ви и про гра ми су на 
свим ни во и ма школ ства, од основ них до ви со ких шко ла, мо ра ли да од ра жа ва ју 
иде о ло шко-по ли тич ке и дру штве но-еко ном ске про ме не спро ве де не у Ју го сла ви-
ји. У по чет ку је ра ђе но по скра ће ним про гра ми ма, да би се на док на ди ло вре ме и 
што пре до био стру чан ка дар. Пла но ве и про гра ме су од ре ђи ва ла са ве зна и ре пу-
блич ка ми ни стар ства, од но сно на став ни са ве ти при ми ни стар стви ма, а над зи ра-
ле агит проп ко ми си је, ру ко во де ћи се по ред струч них и иде о ло шко-по ли тич ким 
ме ри ли ма. Вр ше но је уно ше ње иде о ло ги је марк си зма-ле њи ни зма у са др жа је дру-
штве них, али и оста лих на у ка, за сни ва ње на ста ве на ма те ри ја ли зму, „чи шће ње“ 
од „не на уч них“, „ре ак ци о нар них“, „иде а ли стич ких“ по став ки „бур жо а ске на у-
ке“, „ре ви ди ра ње“ про гра ма на ци о нал не исто ри је и књи жев но сти, уво ђе ње дар-
ви ни зма и ли сен ки зма у на ста ву би о ло ги је, итд. Вр ло бр зо је уве ден ру ски је зик 
у свим раз ре ди ма, из ба че ни не мач ки и грч ки и за по ста вље ни за пад ни је зи ци и 
ла тин ски. Сход но од но су ко му ни стич ке иде о ло ги је пре ма цр кви и одва ја њу шко-
ле од цр кве, у шко ла ма су по ти ски ва ни ре ли ги о зни са др жа ји, вер ске про сла ве и 
ве ро на у ка, ко ја је по чет ком 50-их пот пу но укло ње на из шко ла, да би по том 1952. 
и те о ло шки фа кул те ти би ли из дво је ни из др жав них уни вер зи те та. И пла но ви и 
про гра ми фа кул те та су че сто ме ња ни, скра ћи ва ни, „чи шће ни“ од „ре ак ци о нар-
них“ и „не на уч них“ ста во ва, уз ве ли ки от пор на став ног осо бља.

Иако је по сто јао не до ста так уџ бе ни ка, сма тра но је да „мно ги мо ра ју 
би ти по ву че ни из упо тре бе због не пра вил них схва та ња ко ја ни су у скла ду са те-
ко ви на ма на род но о сло бо ди лач ке бор бе“. Због иде о ло шко-по ли тич ких раз ло га 
упо тре бљи ви ма су сма тра ни са мо уџ бе ни ци ма те ма ти ке, фи зи ке, хе ми је, итд., 
док је сма тра но да уџ бе ни ке исто ри је, ге о гра фи је, књи жев но сти, умет но сти и би-
о ло ги је тре ба ме ња ти, тј. пи са ти но ве или пре во ди ти пре све га са ру ског је зи ка, 
у скла ду са иде о ло шким опре де ље њем пар тиј ског вр ха на по чет ку хлад ног ра та. 
Из да ва ње уџ бе ни ка је по ста ло ис кљу чи во пра во др жа ве, ко ја је пре ко Ми ни стар-
ства про све те и На став ног са ве та од ре ђи ва ла и штам па ла уџ бе ни ке за по је ди не 
пред ме те. И фа кул тет ски уџ бе ни ци су про ла зи ли стро гу кон тро лу, а по ред пре-
ве де них и не пре ве де них со вјет ских уџ бе ни ка и ли те ра ту ре, ду го се осла ња ло на 
скрип та и бе ле шке са пре да ва ња. 

Пар тиј ску по ли ти ку и иде о ло ги ју у шко ла ма и на уни вер зи те ти ма спро-
во ди ле су пар тиј ске ор га ни за ци је на овим уста но ва ма, уз по моћ пот чи ње них ор-
га на СКОЈ-а, На род не омла ди не у шко ла ма и На род не сту дент ске омла ди не на 
фа кул те ти ма. По ред над зо ра над од ви ја њем на ста ве, кон тро ли са ни су по на ша ње 
и по ли тич ки ста во ви на став ни ка, уче ни ка и сту де на та. На Бе о град ском уни вер зи-
те ту Суд ча сти је већ 1945. го ди не укло нио 37 на став ни ка због са рад ње са оку па-
то ром, а то ком на ред них го ди на је стро го кон тро ли са на про шлост и по на ша ње 
на став ног осо бља, уз оштру про па ганд ну хај ку, по вре ме не ре пре сив не ме ре, али 
и ком про мис ко ји је на ме та ла по тре ба за на став ним ка дром. Исто вре ме но, стро го 
је кон тро ли са но по на ша ње уче ни ка сред њих шко ла и сту де на та, пре и спи ти ва но 
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је њи хо во по на ша ње то ком оку па ци је, про га ња ни су „ре ак ци о на ри“, оста ци бур-
жо а зи је и дру ги по ли тич ки не по доб ни омла дин ци, док је кроз стал не про па ганд-
не кам па ње и ак ци је вр ше на ин док три на ци ја и по ку ша ји при до би ја ња омла ди не 
за по ли ти ку Ко му ни стич ке пар ти је и усва ја ње иде о ло ги је марк си зма-ле њи ни зма 
у ци љу вас пи та ва ња но вих мла дих ге не ра ци ја „гра ди те ља со ци ја ли зма“.18

И на уч не уста но ве и на уч но-ис тра жи вач ки рад су при ла го ђа ва ни но вим 
усло ви ма. У Ју го сла ви ји је кра јем 40-их го ди на би ло три ака де ми је на у ка (у Бе-
о гра ду, За гре бу и Љу бља ни). По ред то га, по сто ја ла су 64 на уч на дру штва са 388 
по дру жни це у ФНРЈ и 17 на уч них дру шта ва са 163 по дру жни це у Ср би ји, шест 
са ве за на уч них дру шта ва и 615 ин сти ту та и за во да у ФНРЈ, од че га 45 при ака-
де ми ја ма на у ка, 440 при фа кул те ти ма и 130 при са ве зним и ре пу блич ким ми ни-
стар стви ма, ко ми си ја ма и ко ми те ти ма. Ра ди са рад ње ака де ми ја и пред ста вља ња 
ју го сло вен ске на у ке у зе мљи и ино стран ству ју на 1948. осно ван је Ака де миј ски 
са вет у Бе о гра ду. Од нос Срп ске ака де ми је и вла да ју ће пар ти је од по чет ка је био 
ис пу њен не по ве ре њем и су ко бом. Пар ти ја је же ле ла да пот чи ни тра ди ци о нал ну 
уста но ву сво јим те жња ма и укљу чи је у „де мо кра ти за ци ју“ на уч ног жи во та и дру-
штве но-по ли тич ки жи вот, док су ака де ми ци у ве ћи ни пру жа ли от пор и те жи ли 
очу ва њу тра ди ци о нал них осно ва ра да Ака де ми је (са мо дво ји ца су би ли чла но ви 
КП). По сле мно гих при ти са ка и кри зе у ра ду, сре ди ном 1947. до нет је За кон о 
САН ко јим је Ака де ми ја ста вље на под кон тро лу пар ти је и др жа ве, укљу че на у 
раз вој дру штва и при вре де и пре све га у ре ша ва ње за да та ка Пе то го ди шњег пла-
на. Ака де ми ја је има ла шест оде ље ња, Вла да Ср би је је на пред лог Ака де ми је 
мо гла да осни ва и но ва, из бор но вих чла но ва је вр ши ла скуп шти на Ака де ми је, 
а по твр ђи вао Пре зи ди јум Вла де, чи ме је др жа ва, од но сно КП, до би ла ути цај на 
рад уста но ве, али не и пот пу ну пре власт. Ака де ми ја је има ла Скуп шти ну, Пред-
сед ни штво и пред сед ни ка (до 1960. Алек сан дар Бе лић) и ин сти ту те пре ко ко јих 
је ор га ни зо ва ла на уч но-ис тра жи вач ки рад. За да так Ака де ми је био је и по ди за ње 
на уч ног под млат ка, та ко да је до би ла пра во да да је док то ра те, што је по твр ђе но 
За ко ном о сти ца њу на уч ног сте пе на док то ра на у ка, ок то бра 1948. Ра дом оде ље-
ња су ру ко во ди ли се кре та ри, а ин сти ту та, ко јих је по чет ком 50-их већ би ло 28, 
управ ни ци.19

Ду бо ке про ме не у ју го сло вен ској кул ту ри, про све ти и на у ци, као и у це-
ло куп ном по ли тич ком и дру штве ном жи во ту, до нео је су коб са Со вјет ским Са-
ве зом 1948. го ди не. Крат ко роч не по сле ди це су ко ба су се већ то ком ле та 1948. 
по ја ви ле у шко ла ма и на Уни вер зи те ту, ме ђу на став ни ци ма, сту ден ти ма и уче-
ни ци ма, а огле да ле су се у ак тив но сти ма при ста ли ца Ин фор мби роа и по ја ча ној 
про па ганд ној и ре пре сив ној де лат но сти пар тиј ских и др жав них ор га на про тив 

18 Сто годи на Просв ет ног савета Србије 1880–1980 , Б ео град 1980 ,  145–1 55 ; L j.  Dimić, 
Agitprop kultura, 159–163,  173–176; B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918– 1988, III, 
144 –14 6, D.  Bondžić, n. d., 82–86, 207–220, 250–270, 29 8–3 29.

19  Закон о САН, Службени гласник НРС, бр. 30, 9 . ј ул 1947, 369–372; Службени гласник 
НРС, бр. 27, 20. мај 1948, 193–196; Службени лист ФНРЈ, бр .  25, 27. март 1948; Исто , 
б р.  47 , 5. ј ун  1948, 62 7– 628 ;  Исто, бр. 89, 18. октобар  1948, 13 97–1398.  И нформативни 
прир учн ик  о Југосл ав ији,  19 51,  6 37–644; Lj. Dimić, Agitprop kultura, 55–61; B. Pet r an ović, 
 Is to rija J ugoslavije 1918–1988 ,  III, 156–1 58 .
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ин фор мби ро о ва ца, ко ји су у на ред ном пе ри о ду по ста ли глав ни иде о ло шки не при-
ја те љи. Од на ред не школ ске го ди не, ула га ни су на по ри да се из на ста ве на свим 
ни во и ма укло не со вјет ски мо де ли, со вјет ски уџ бе ни ци за ме не до ма ћим, да се 
рав но прав но ко ри сти за пад на ли те ра ту ра и је зи ци, да се ме ђу на род на на уч на и 
сту дент ска са рад ња, пот пу но бло ки ра на на Ис то ку, усме ри у дру гим прав ци ма, 
итд. Иако су со вјет ски ути ца ји у на ста ви ду го оп ста ли, бр зо се пре ста ло са ко-
пи ра њем со вјет ских мо де ла, а још мар та 1948, пре из би ја ња су ко ба на ви де ло, 
др жав но и пар тиј ско ру ко вод ство је од лу чи ло да се ви ше не ша љу сту ден ти на 
шко ло ва ње у ино стран ство, па ни у СССР, да се осни ва ју ви со ко школ ске уста-
но ве у зе мљи, на њи ма шко лу ју до ма ћи струч ња ци и зе мља „оса мо ста ли у на уч-
ном по гле ду“.20 

Су коб је имао да ле ко се жне по сле ди це, ко је су по сте пе но уоб ли ча ва не 
кра јем 40-их го ди на, да би по чет ком 50-их до ве ле до ду бље из ме не кул тур не и 
про свет не по ли ти ке и дру штве не ат мос фе ре. На го ве штај про ме на је дат већ на 
V кон гре су КПЈ ју ла 1948, ко ји је пред ста вљао оштру ре ак ци ју пар ти је на на пад 
Ин фор мби роа и до вео до ја ча ња пар ти је, иде о ло ги је и цен тра ли зма, без ко нач-
ног рас ки да са Со вјет ским Са ве зом и ње го вим мо де ли ма. Ми ло ван Ђи лас се у 
ре фе ра ту о аги та ци ји и про па ган ди освр нуо на раз вој школ ства и на у ке у но вој 
др жа ви и ис та као да су иде о ло шке сла бо сти у на ста ви, на став ном ка дру и уџ бе-
ни ци ма пред ста вља ле нај ве ћи про блем ју го сло вен ских шко ла и фа кул те та. За-
ло жио се за ја ча ње иде о ло шке бор бе, усва ја ње марк си зма-ле њи ни зма, вас пи та-
ва ње омла ди не у ду ху со ци ја ли зма, бор бу про тив „иде а ли зма“, „ми сти ци зма“, 
„не на уч них схва та ња“ у шко ла ма, али и на ја вио рав но прав но тре ти ра ње стра них 
је зи ка и ли те ра ту ре, пи са ње до ма ћих уџ бе ни ка уме сто пре во ђе ња и ја ча ње на-
став них и на уч них уста но ва.

Да љи раз вој и ши ре ње су ко ба са Со вјет ским Са ве зом кра јем 50-их го ди на 
до вео је до са зре ва ња но ве по ли ти ке у кул ту ри и школ ству ко ја је про кла мо ва на 
на III пле ну му ЦК КПЈ кра јем де цем бра 1949, а спро ве де на по чет ком 50-их го ди-
на. На пле ну му је Ми ло ван Ђи лас под нео ре фе рат о про бле му школ ства у бор би 
за со ци ја ли зам и из нео ста во ве ко ји су, по ред про тив реч но сти и не до ре че но сти, 
до не ли за о крет и на пу шта ње со вјет ских мо де ла и дог ми у про све ти и кул ту ри. 
У ре фе ра ту и ре зо лу ци ји ко ја је из ње га про ис те кла тре ти ра на су пи та ња школ-
ског си сте ма, на ста ве, на став ног ка дра, а по себ на па жња је по све ће на ци ље ви ма 
„со ци ја ли стич ке шко ле“. Ука за но је на гре шке, при зна то је да се људ ска свест 
и ми шље ње не мо гу ме ња ти ад ми ни стра тив но и на сил но, план ски и у уна пред 
за да тим ро ко ви ма и, по ред де цен тра ли за ци је, де би ро кра ти за ци је и де мо кра ти за-
ци је у школ ству, као циљ со ци ја ли зма про мо ви са но је вас пи та ва ње „сло бод них 
со ци ја ли стич ких љу ди“, ко ји ће „сме ло и од ва жно“ ми сли ти и би ти „ши ро ки и 
ра зно вр сни“ у схва та њи ма. Те ме љи вас пи та ња тре ба ло је да бу ду на род на ре во-
лу ци ја, из град ња со ци ја ли зма и кри тич ки пре и спи та но „по зи тив но на сле ђе“. Бор-
ба про тив „не при ја те ља“, „бур жо а ских оста та ка“, „иде а ли зма“, итд., оста ла је 
глав ни за да так, ко јем је при кљу че на и бор ба про тив со вјет ског „ре ви зи о ни зма и 

20 АЈ, ЦК СК Ј,  5 07, Идео ло шк а комисиј а, VIII / II/4-d -( 1–27), Зап исник са саветов ања са 
друго ви ма  из Ком ит ет а за ш ко ле и н а уку одржаног 2. марта 1948.
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дог ма ти зма“, али са да је тре ба ло де ло ва ти убе ђи ва њем, кроз сло бод ну ди ску си ју 
и раз ме ну ми шље ња, а не ад ми ни стра тив ним ме ра ма. Про ме не је дик ти ра ла са-
ма пар ти ја, у окви ри ма сво је пре вла сти и иде о ло ги је марк си зма-ле њи ни зма, али 
но ве иде је, ме то де и ци ље ви, про кла мо ва ни на III пле ну му, отво ри ли су пут про-
ме на ма на кул тур ном, про свет ном и на уч ном по љу по чет ком 50-их го ди на.21

Ли бе ра ли за ци ја и дру штве но упра вља ње 50-их го ди на

На те ме љу III пле ну ма по чет ком 50-их го ди на про ме ње на је дру штве-
но-по ли тич ка ат мос фе ра у Ју го сла ви ји и од нос вла сти пре ма про све ти и кул ту-
ри. Од ри ца ње од на ре ђи ва ња, дик та та и ад ми ни стра тив ног упра вља ња у овим 
обла сти ма ви ше пу та је на ред них го ди на по твр ђи ва но на нај ви шим пар тиј ским 
фо ру ми ма, а за о кру же но је на VI кон гре су КПЈ но вем бра 1952. од ри ца њем од 
„ме ша ња Пар ти је у све и сва шта“ као нај ви шег и нео по зи вог ар би тра и за ла га-
њем за струч ност, бор бу ми шље ња и вас пи та ва ње гра ђа на у со ци ја ли стич ком 
ду ху. Упр кос про тив реч но сти ма, от по ри ма, су ко би ма, мо но по лу пар ти је и не при-
ко сно ве но сти марк си стич ке иде о ло ги је, па и по вре ме ној ре пре си ји, кри ти ци и 
за у ста вља њу про ме на, то ком 50-их го ди на у ју го сло вен ском дру штву, а на ро чи-
то кул тур ном, про свет ном и на уч ном жи во ту од ви јао се про цес „ли бе ра ли за ци-
је“, тра га ња за сло бо дом ства ра ла штва, раз ме не ми шље ња, ру ше ња дог ма ти зма 
и со вјет ског на сле ђа, на пу шта ња агит про пов ске кул тур не по ли ти ке, отва ра ња 
ка све ту и са рад ње са зе мља ма За па да и Тре ћег све та, и ства ра ња пред ста ве о 
„но вом пу ту у со ци ја ли зам“ кроз са мо у пра вља ње и со ци ја ли стич ку де мо кра ти-
ју. Про ме не спро во ђе не од по чет ка 50-их обе ле жа ва не су фор му лом „4Д“ – „де-
цен тра ли за ци ја“ „де е та ти за ци ја“, „де би ро кра ти за ци ја“ и „де мо кра ти за ци ја“ – и 
би ле су на ро чи то при сут не у обла сти кул ту ре, на у ке и про све те.22

Ва жна по сле ди ца III пле ну ма би ла је де цен тра ли за ци ја упра вља ња у 
кул ту ри, про све ти и на у ци ко ја је за по че та већ 1950. На ме ра је би ла да се сма-
њи би ро крат ски апа рат и из бег не ад ми ни стра тив но ру ко во ђе ње про све том, да се 
ком пе тен ци је са ве зних ор га на све ду на да ва ње смер ни ца, ко ор ди на ци ју и ме ђу на-
род не ве зе, а да се упра вља ње пре ба ци на ре пу блич ке и ни же ор га не и уста но ве. 
У окви ру ре ор га ни за ци је упра ве 24. ма ја 1950. осно ван је Са вет за на у ку и кул ту-
ру ФНРЈ, а 9. апри ла 1951. Са вет за про све ту, на у ку и кул ту ру НР Ср би је чи ме 

21 V kongres KPJ. Izveš taji, referati, odluk e,  Beograd 1948 ,  25 1– 306; АЈ, 5 07 , ЦК СКЈ, II/7 , 
 II I пленум  ЦК КПЈ, 2 9– 30. децембар 1949; Rezol uc ij a III p lenum a C K  KPJ o za dacima  u 
škol st vu, Se dn ice CK K P J 1948–1952, priredili  B ranko  Petranov ić, Ranko  Končar, R adovan 
R ad on ji ć, Beogr ad 198 5, 483–490; Milovan Đilas,  Pr ob lem škols tv a u b or bi  za  socijalizam u 
našoj zemlji, Isto, 288 –318; B.  Petranov ić , Istorija Jugoslavije, III, 149 –1 50, 27 5, 318 –32 1;  
Lj. Dimić, Agitprop kultura, 118 –119,  2 39 –245;  Ис ти,  И сторија  ср пс ке  држ авнос ти , I II , 
342–344,  352–353.

22 Борба  к омуниста Југославије за  со ци јалистичк у  демок ра тиј у,  VI конгрес КПЈ (СКЈ), 
Б еоград 19 52, 84–8 5;  B. Petranović, Istorija Jugoslavi je, III,  3 21–331;   Lj. Dim ić , Agi tp rop 
kul tu ra, 185–187, 224 – 225, 247–263; Предраг Марковић , Б еоград и змеђу  Истока  и  Зап ада  
1948–1 96 5,  Београд 1 995, 326–4 86 ; Ist i, U potrazi  z a n ovi m pute m. J ugoslo venski ekspe ri-
ment u   društvu i kulturi posle 1 948, Jugo s lovensko -so vjets ki  su kob 1 94 8. godine, Beograd 
199 9,  214–221; A . Gabr ič,  Preokr et  ku lturno -p olitičke  lin ije K P J, 106–1 07 . 
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су уки ну та ми ни стар ства за про све ту и на у ку и кул ту ру, а број не над ле жно сти 
пре не те на ни же ни вое вла сти и са ме шко ле и фа кул те те. Пре ко са ве та је тре ба-
ло уте ме љи ти нов на чин ру ко во ђе ња, из ба ци ти „ди ри го ва ње“ и би ро кра ти зам, 
уве сти са ве то ва ње и уче шће струч ња ка и гра ђа на у ру ко во ђе њу про све том и 
кул ту ром и та ко отво ри ти пут ка са мо у пра вља њу у овим обла сти ма. По ред пле-
ну ма Са ве та, на чи јем че лу је био пред сед ник-ми ни стар, ра ди ло се углав ном у 
од бо ри ма у ко ји ма су пред став ни ци на уч них и про свет них уста но ва, дру шта ва и 
про фе си о нал них ор га ни за ци ја рас пра вља ли о кон крет ним про бле ми ма оп штег, 
струч ног и ви со ког школ ства, кул ту ре и умет но сти, на род ног про све ћи ва ња и 
фи скул ту ре. По сле до но ше ња Устав ног за ко на ја ну а ра 1953. из ме њен је си стем 
из вр шне вла сти, та ко да је и упра вља ње про све том, кул ту ром и на у ком до би ло 
но ве фор ме. Та да је уки нут Са вет за на у ку и кул ту ру ФНРЈ, а у ад ми ни стра ци ји 
СИВ-а обра зо ван Се кре та ри јат за про све ту у чи јем де ло кру гу се на шло вр ше-
ње из вр шних по сло ва из над ле жно сти Фе де ра ци је у обла сти про све те, на у ке и 
кул ту ре, а у окви ру СИВ-а по сто јао је и од бор за пи та ња про све те ко ји се ба вио 
ра зним пи та њи ма кул тур не и про свет не по ли ти ке, до но ше њем про пи са и кон тро-
лом њи хо вог спро во ђе ња. На осно ву За ко на о са ве зним ор га ни ма упра ве Се кре-
та ри јат је 1956. на ста вио рад као са ве зни ор ган упра ве – Се кре та ри јат СИВ-а за 
про све ту и кул ту ру, у чи јем са ста ву се на ла зи ло не ко ли ко струч них са ве та (за 
сти пен ди је од 1956, за про свет на пи та ња на ци о нал них ма њи на од 1958).

На ре пу блич ком ни воу је по сле усва ја ња Устав ног за ко на 1953. та ко ђе 
до шло до ко ре ни тих про ме на у упра вља њу кул ту ром и про све том, ко је су од ра-
жа ва ле те жњу за уво ђе њем дру штве ног упра вља ња у јав ним де лат но сти ма. Уки-
нут је Са вет за про све ту, на у ку и кул ту ру и за не по сред но вр ше ње из вр шних и 
управ них по сло ва из над ле жно сти Ре пу бли ке у обла сти на у ке, кул ту ре и про-
све те осно ван Са вет за про све ту и кул ту ру НР Ср би је као ко ле ги јал но те ло са-
ста вље но од пред став ни ка од ре ђе них са мо у прав них уста но ва, струч них и дру-
штве них ор га ни за ци ја (САН, Удру же ње учи те ља, Удру же ње књи жев ни ка, итд.) 
и од ре ђе ног бро ја чла но ва ко је је по ста вља ло Из вр шно ве ће од гра ђа на ко ји су 
се ис та кли јав ним ра дом у дру штве ним слу жба ма из над ле жно сти Са ве та. Са вет 
је био пот чи њен Из вр шном ве ћу НР Ср би је, а ње гов рад је кон тро ли сао и од бор 
за про све ту и кул ту ру Из вр шног ве ћа. За ко ном о ор га ни ма упра ве НРС апри ла 
1956. Са вет за про све ту и кул ту ру је уки нут, а ње го ве над ле жно сти су пре у зе ли 
но во фор ми ра ни Са вет за кул ту ру и Са вет за школ ство, ко ји је 1958. пре и ме но ван 
у Са вет за про све ту, при ко јем је фор ми ран На став ни са вет као са ве то дав ни ор-
ган за на став не пла но ве и про гра ме и дру га пи та ња обра зо ва ња. Ок то бра 1957. 
осно ван је и Са вет за на уч ни рад.23 

23 Интервју са Мирком  Теп авцем, секретар ом  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 19 53 ,  109; Ис то, бр. 26,  7. јун 19 56, 405–40 6;  Исто,  бр  19, 1 0,  мај 195 8. 
По доношењу  Устав а 1963. у ки нут  је Са вет  з а  просвету,  пос лове д ржавне управе у   ов ој  
области  в ршио  је Р епу бл ич ки секретар иј ат  за просвету ,  који  је 1 965 .  пр еименован у  Р е-
п ублички  се кретаријат за  об разо вање,  19 67 .  Републички  се кр етариј а т за обр аз овање и 
култу ру ,  а 1969.  Републички секре тар ија т за обра зова ње, на уку  и ку лтуру . О  свим п ита-
њима шк олства од 1963 . расправљал о је  Прос ветно- ку лтурно већ е На родне ск упшти не. 
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Са ве ти су као ко ле ги јал ни из вр шно-управ ни и др жав но-дру штве ни ор-
га ни осни ва ни од 1950. на свим ни во и ма вла сти, од оп шти не и сре за до ре пу бли-
ке, са са ста вом и ин ге рен ци ја ма ко је су се вре ме ном ме ња ле, би ли су из раз де-
е та ти за ци је и „по друштвља ва ња“ упра вља ња по сло ви ма про све те и, уз ор га не 
са мо у пра вља ња у про свет ним и кул тур ним уста но ва ма, чи ни ли осно ву си сте ма 
дру штве ног упра вља ња. Са ве ти су пре у зи ма ли над ле жно сти и по сло ве др жав-
них ор га на у про све ти, а у њи хо вом са ста ву по ве ћа ва ни су удео и уло га гра ђа на 
иза бра них од дру штве них и струч них ор га ни за ци ја, што је сма тра но ви дом де-
мо кра ти за ци је и ја ча њем уче шћа и над зо ра дру штва у упра вља њу про све том, 
као и дру гим јав ним де лат но сти ма.24

По ред то га, тре ба ло је уве сти са мо у пра вља ње и у са ме уста но ве кул ту ре, 
на у ке и про све те. За кон о упра вља њу пред у зе ћи ма из ју на 1950. као основ са мо-
у пра вља ња, од но сио се пре све га на при вре ду, ме ђу тим, већ Устав ним за ко ном 
ја ну а ра 1953. да та је прав на осно ва за уво ђе ње са мо у пра вља ња и у дру штве не 
де лат но сти – кул ту ру, здрав ство и со ци јал ни рад. Та да је са мо у пра вља ње про гла-
ше но за „осно ву дру штве ног и по ли тич ког уре ђе ња зе мље“ и за јам че но је „са мо-
у пра вља ње рад ног на ро да у обла сти кул ту ре, про све те и со ци јал них слу жби“, 
уче шћем пред став ни ка дру штва у ор га ни ма др жав не упра ве у тим обла сти ма и 
пре ко са мо у прав них уста но ва. Не ки ви до ви са мо у пра вља ња су уво ђе ни у шко-
ле и по чет ком 50-их го ди на, али дру штве но упра вља ње у про све ти за кон ски је 
озва ни че но тек сре ди ном де це ни је.

То пи та ње је пр во ре гу ли са но у ви со ком школ ству до но ше њем Оп штег 
за ко на о уни вер зи те ти ма ју на 1954. До ре ше ња се до шло кроз ду ге и број не ди-
ску си је, рас пра ве у јав но сти, от по ре са уни вер зи те та и из струч не јав но сти и 
упор но за ла га ње по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца бли ских пар ти ји. За ко ном је по-
ред струч них за да та ка, уни вер зи те ти ма дат и за да так да „вас пи та ва ју сту ден те 
као све сне гра ђа не со ци ја ли стич ке за јед ни це“, за јам че на је сло бо да на став ног и 
на уч ног ра да, про кла мо ва но је пра во сва ког гра ђа ни на да се „под јед на ким усло-
ви ма упи ше на фа кул тет“, фа кул те ти су про гла ше ни за са мо стал не нај ви ше ви-
со ко школ ске уста но ве, а уни вер зи те ти за удру же ња фа кул те та, уве ден је ре и збор 
на став ни ка, ре гу ли са не ду жно сти и пра ва на став ни ка и сту де на та и са став и над-
ле жно сти ор га на упра ве. Осно ву дру штве ног упра вља ња су чи ни ли уни вер зи тет-
ски и фа кул тет ски са ве ти (по ред упра ва ко је су се ба ви ле ис кљу чи во пи та њи ма 
на ста ве, скуп шти не, де ка на и рек то ра) са ста вље ни од пред став ни ка на став ни ка и 
аси сте на та ко је су би ра ли фа кул те ти, пред став ни ка сту де на та и ис так ну тих на уч-
ни ка, струч ња ка и јав них рад ни ка ко је је по ста вља ла На род на скуп шти на, чи ме 
су у упра вља њу уста но ва ма рав но прав но са чла но ви ма ко лек ти ва уче ство ва ли 
и пред став ни ци дру штва ко ји ни су за по сле ни у тим уста но ва ма. За го вор ни ци су 
уво ђе ње дру штве ног упра вља ња ту ма чи ли као по ве ћа ва ње са мо стал но сти уни-
вер зи те та од др жав ног апа ра та и ли кви да ци ју ад ми ни стра тив ног упра вља ња, с 

Крајем  19 67. ос нова н је и  П росве тн и савет Србије као друштвено-с тру чни орг ан (Сто 
 го дина Про св етног  саве та Срби је , 161– 165, 180 , 187).

24 Aleksandar Hristov, Savet i  i  njihove  dru štvene  funk cije, Naš a s tvarno s t, br. 6–7, 1955, 109–11 5; 
R.  Jemuović,  Dr uš tv en o uprav lja nje u prosveti, Beograd 1959, 117–142.
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јед не, и по ве зи ва ње уни вер зи те та са дру штвом, укљу чи ва ње у дру штве ни жи вот, 
кон тро лу јав но сти, спре ча ва ње изо ла ци је и „за ча у ри ва ња“ и афир ма ци је „кла сич-
не ауто но ми је“, с дру ге стра не, док су про тив ни ци сма тра ли да се ра ди о по ни-
ште њу ауто но ми је и „сре ђи ва њу“ по ли тич ког ста ња на уни вер зи те ту.25

То ком ди ску си ја о уво ђе њу дру штве ног упра вља ња у шко ле по чет ком 
50-их го ди на та ко ђе је за кљу че но да ни је до вољ но са мо сма њи ва ње овла шће ња 
др жав них ор га на и да ва ње рад ним ко лек ти ви ма пра ва на са мо у пра вља ње као у 
при вре ди већ да је, с об зи ром на зна чај шко ле за раз вој дру штва и вас пи та ва ње 
омла ди не, тре ба ло да ти пра во на упра вља ње и гра ђа ни ма ко ји ни су за по сле ни у 
њој, про из во ђа чи ма, ро ди те љи ма, струч ња ци ма, и та ко, упр кос за мер ки на став-
ни ка на не струч ност и ути цај спо ља на рад шко ле, омо гу ћи ти ста лан кон такт са 
дру штве ном за јед ни цом, кон тро лу ра да и тро ше ња сред ста ва и спре чи ти изо ла-
ци ју и су коб са ин те ре си ма дру штва, ко је је да ва ло сред ства и би ло за ин те ре со-
ва но за ре зул та те школ ства. 

Дру штве но упра вља ње у шко ле је уве де но мар та 1955. За ко ном о упра-
вља њу шко ла ма, ко јим је, по ред ди рек то ра и на став нич ког ве ћа, пред ви ђен и 
школ ски од бор са ста вљен од пред став ни ка шко ле, кул тур них и јав них рад ни ка 
ко је по ста вља на род ни од бор и гра ђа на са под руч ја шко ле (у сред њим шко ла ма 
и пред став ник уче ни ка, а сред њим струч ним и за ин те ре со ва них пред у зе ћа), ко ји 
би се ба вио над зо ром, оп штим и ма те ри јал ним пи та њи ма и про бле ми ма шко ле, 
а не би се ме шао у струч на пи та ња и рад на став ни ка. 

Уче ни ци сред њих шко ла фор ми ра ли су и за јед ни це уче ни ка раз ре да и 
шко ле, ко је су рас пра вља ле о пи та њи ма жи во та и ра да и оба ве шта ва ли о то ме 
на став нич ко ве ће и школ ски од бор. Ле та 1955. дру штве но упра вља ње је за ко ни-
ма уве де но и у кул тур но-про свет не, умет нич ке и на уч не уста но ве (би бли о те ке, 
му зе је, ин сти ту те, итд.), у ко ји ма је по ред ру ко во ди о ца и струч ног (умет нич ког, 
на уч ног ве ћа), уста но вљен и са вет са ста вљен од осо бља уста но ве и јав них рад-
ни ка ко је је име но вао осни вач.26

25 Општи З ак он о  ун ив ерзит ет им а,  Службен и лист  ФНРЈ, бр . 2 7,  3 0.  јун 19 54, 445–447; 
Експозе Родољуба Чолаковића за  О пшти з ако н  о  универзитет им а,  Борба,  бр . 141, 13. 
ју н 1954 , 1–2;  АЈ , фонд С аве зн и  се кретаријат  за обр азо вање и ку лтуру,  3 18–6, На црт  О п-
ш те г закон а  о унив ерз ит етима  1954; Ми тра Митровић, Предлог Закона  о унив ер зитетима  
–  по водом ди скусиј е, Наша  ств ар нос т, бр.  1, 1953, 38–54; Јован Ђорђевић, Ун ив ерзит ет  
и њего в закон,  Уни ве рз итетски весник ,  бр. 90 ,  11. март 19 54,  1; Снеж ан а Бојовић, Закон 
о Универзитету из 1954. годин е, Год ишњак за д руш твену  ис торију,  го д. 10, бр. 1–3, 2003, 
193–203; итд.

26 Општи зако н о управљ ању  школа ма,  Служб ени  лист ФНРЈ , б р. 11, 1 6.  март 19 55 ,  135–139 ; 
З акон о  управљању културно-просветним, уметничким  и  научни м  ус тановам а,  Служ-
б ен и гласник  НР С, бр.  5 7, 23. јул  1 955, 477–47 8;  Родољу б Ч олаковић , П оводом Зако на о 
управља њу ш колама , из експозеа пред Савезном наро дном  ск упштином , 9. мар та 1955,  
П ро светни преглед, бр. 10, 10. март 1955 ; Мир ко  Тепавац , Шко ла  и друш тв о, Полит и-
ка,  бр. 14 784 , 14. а прил 1954, 6; Ђурђ е Б ошковић, Наше н аучне  ус танове  и  др уштве но  
управљ ање,  Борба,  бр . 46,  24. фебр уар 1955, 4; Draža Marković, Aktu el n a pitanj a pr osvetno g 
ra zvitka, N aša  stvarnost, br . 5 , 1955,  48 3– 495; R.  Je mu ović, D ru štveno upravljan je  u prosve-
ti, 22–80 ;  Просвета, образовање и васпитање у  Срби ји, 60– 62;  Т. Бога вац , Школст во у 
Срби ји,  1 12 ;  АЈ, ССР НЈ,  142–9 4–427, Друштвено управљање у просвети.
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То ком дру ге по ло ви не 50-их дру штве но упра вља ње на уни вер зи те ти ма, 
у шко ла ма и ин сти ту ти ма спро во ђе но је у прак си уз ве ли ки ути цај ор га на СК и 
број не про бле ме и сла бо сти, а за кон ска ре гу ла ти ва је че сто ме ња на и до пу ња ва-
на. Дру штве но упра вља ње у про све ти је по твр ђе но и це ло ви то уре ђе но Оп штим 
за ко ном о школ ству ју ла 1958, док је упра вља ње на уни вер зи те ти ма кон кре ти зо-
ва но ре пу блич ким за ко ном по чет ком 1956. и ста ту ти ма уни вер зи те та и по је ди-
них фа кул те та, а ка сни је до пу ња ва но Оп штим за ко ном о фа кул те ти ма и уни вер-
зи те ти ма ју ла 1960, ре пу блич ким За ко ном о ви со ком школ ству 1962. и 1965. У 
ме ђу вре ме ну су до не ти и За кон о ви шим шко ла ма (1956), За кон о ви со ким шко-
ла ма за фи зич ко вас пи та ње (1956), За кон о умет нич кој ака де ми ји (1957), и низ 
дру гих прав них ака та ко ји ма је ре гу ли сан рад и уво ђе но дру штве но упра вља ње 
у раз не кул тур не, про свет не и на уч не уста но ве. Та да су у ви со ко школ ске уста но-
ве уве де на ве ћа го ди на, из ме ње на струк ту ра и број ност ор га на, да та мо гућ ност 
да у са ве те уђе ве ћи број сту де на та и пред став ни ци при вред них ор га ни за ци ја 
или струч них удру же ња, итд. 27 

Ре фор ме кра јем 50-их и по чет ком 60-их го ди на

Уво ђе ње дру штве ног упра вља ња у шко ле би ло је са мо део те мељ не ре-
фор ме ко ја је спро во ђе на то ком 50-их го ди на на свим ни во и ма школ ства. Под ре-
фор мом се под ра зу ме ва ло ме ња ње „бур жо а ске шко ле“ и раз вој но ве шко ле ко ја 
од го ва ра по тре ба ма со ци ја ли стич ког дру штва, из ме на си сте ма, ци ље ва, за да та ка 
и са др жа ја школ ства и на став ног про це са. Основ ни зах те ви су би ли по ве зи ва ње 
на ста ве са прак сом, жи во том, при вре дом и дру штвом, уво ђе ње по ли тех нич ког 
вас пи та ња, утвр ђи ва ње пла но ва и про гра ма, обез бе ђи ва ње уџ бе ни ка и шко ло ва-
ње што ве ћег бро ја струч них ка дро ва. Бри га о по ме ну тим пи та њи ма школ ства 
по че ла је већ по чет ком 50-их го ди на, али је ре фор ма школ ства зва нич но за по че-
ла ма ја 1953. ка да је На род на скуп шти на ФНРЈ до не ла Ре зо лу ци ју о обра зо ва-
њу и за да ци ма Ко ми си је за ре фор му шко ла оп штег обра зо ва ња. За да так Ко ми-
си је је био да те мељ но про у чи си стем на ста ве и упра вља ња шко ла ма за оп ште 
обра зо ва ње, ускла ди га са „на став ним и вас пит ним ци ље ви ма со ци ја ли стич ке 
за јед ни це“ и про у чи сва пи та ња у ве зи са на став ним си сте мом, упра вља њем, 
ма те ри јал ним и дру штве ним по ло жа јем шко ла и про свет них рад ни ка. Убр зо су 
фор ми ра не ре пу блич ке ко ми си је и пот ко ми си је и низ уста но ва за ре фор му школ-
ства: сре ди ном 1954. фор ми ран је За вод за уна пре ђе ње школ ства НР Ср би је, као 
уста но ва за ду же на за стал но из у ча ва ње школ ске и про свет не про бле ма ти ке, по-

27 Зак он о у ниверзитет има, Служ бен и гласник НРС, бр. 13. 17. март 1956, 229–242;  Општи 
 закон о  шко лс тв у, Служб ени  л ис т  ФНРЈ, б р.  28, 16. јул 1958, 745–761; Општи закон о 
факулт етима и  ун иверзите тима, Слу жбе ни лис т ФНРЈ, бр. 29, 20. јул  196 0, 621–628; 
Закон о в ис оком школ ству,  Слу жб ен и гласник НРС, б р.  51, 2 2 . децембар 1962, 777 –7 90; 
Извеш тај о  рад у  Ун иверзитета у 195 4/ 55. го д ини, Београд 1955, 29 –33; И зв ештај о р ад у 
 Универз ит ета  у 1955 /56.  години,  Бе оград 195 6,  19 –2 4; Дра жа  Марковић, О досадашњим 
искуствима  др у штвеног  упра вљања н а Ун иверзитет у,  Комунист, бр. 7–8,  1956, 458 –469; 
 R.  Jemuović, Društve no u pravljanje u prosveti,  80– 104; Aleš Gabrič, Šolska reforma 1953–
1963, Ljubljana 2006,  21 1–220.
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том и по кра јин ски и сре ски за во ди за уна пре ђе ње школ ства, а по чет ком 1955. 
Са ве зни за вод за про у ча ва ње школ ских и про свет них пи та ња, ко ји се ба вио ра-
зним школ ским и про свет ним пи та њи ма, при ку пљао до ку мен та ци ју и по ма гао 
про свет ним уста но ва ма, удру же њи ма и рад ни ци ма. Ра дом по ме ну тих ко ми си ја 
и уста но ва, у са рад њи са др жав ним ор га ни ма, шко ла ма и про свет ним рад ни ци-
ма по стиг ну ти су то ком 50-их го ди на из ве сни ре зул та ти у уна пре ђе њу школ ства 
на свим ни во и ма: мо дер ни зо ва на је на ста ва, уно ше не са др жај не, ме то до ло шке и 
тех нич ке но ви не, под сти ца но те ле сно, дру штве но и тех нич ко вас пи та ње, осни-
ва не оглед не шко ле, чи ње ни на по ри на по ве зи ва њу на ста ве са прак сом, а шко ле 
са ло кал ном сре ди ном, по све ћи ва на па жња пла но ви ма и про гра ми ма и пи са њу 
уџ бе ни ка (1957. осно ван је За вод за из да ва ње уџ бе ни ка), итд.28

Рад на ре фор ми школ ства кру ни сан је до но ше њем Оп штег за ко на о школ-
ству 25. ју на 1958. ко јим је ус по ста вљен нов си стем школ ства, раз ра ђе на пи та ња 
ор га ни за ци је и ра да шко ла, по твр ђе не по сто је ће од ред бе о дру штве ном упра вља-
њу и по ста вљен те мељ за да љу ре фор му. Шко ла је би ла са мо стал на дру штве на 
уста но ва за сно ва на на дру штве ном упра вља њу, чи ји је циљ био да кроз на ста-
ву, сло бод не ак тив но сти уче ни ка и оп шту кул тур ну и јав ну де лат ност из гра ђу је 
„све стра но раз ви је не лич но сти со ци ја ли стич ке за јед ни це“. Ис ти ца ни су ње на 
„марк си стич ка опре де ље ност“, не го ва ње „брат ства и је дин ства“ и „ју го сло вен-
ског со ци ја ли стич ког па три о ти зма“. На ста ву је тре ба ло за сни ва ти на пе да го ги ји, 
тра ди ци ја ма и „ху ма ни стич ком ду ху со ци ја ли зма“. Др жа ва је по ред бес плат ног 
шко ло ва ња би ла оба ве зна да пру жа и ма те ри јал ну по моћ, сме штај, ис хра ну и 
здрав стве ну за шти ту уче ни ци ма и сту ден ти ма. Про пи са на је по треб на струч на 
спре ма и уса вр ша ва ње на став ног осо бља. Утвр ђе на је уло га др жав них ор га на 
и са ве та за про све ту, а пра во осни ва ња шко ла про ши ре но са оп шти на и сре зо ва 
на при вред не и дру ге ор га ни за ци је. Шко ла ма су упра вља ли ди рек тор, на став-
нич ко ве ће и школ ски од бор у ко ји су пред став ни ке би ра ла пред став нич ка те ла, 
гра ђа ни, ко лек ти ви, у сред њим шко ла ма уче ни ци и пред став ни ци при вред них 
ор га ни за ци ја, а пред ви ђе не су и за јед ни це уче ни ка раз ре да и шко ле ко је су рас-
пра вља ле о свим школ ским пи та њи ма и са ра ђи ва ле са ор га ни ма упра ве. За ко ном 
је пред ви ђе но ор га ни зо ва ње про свет но-пе да го шке слу жбе у ци љу уна пре ђи ва ња 
вас пи та ња и обра зо ва ња, осно ван је Про свет ни са вет Ју го сла ви је (пред сед ник 
Ро до љуб Чо ла ко вић) ра ди пре тре са ња пи та ња из обла сти вас пи та ња и обра зо-
ва ња од оп штег ин те ре са, утвр ђи ва ња осно ве на став них пла но ва и про гра ма и 
оп штих на че ла за из ра ду уџ бе ни ка. Зна чај не ком пе тен ци је фе де ра ци је за ко ном 
су пре не те на ре пу бли ке, та ко да су ре пу блич ки са ве ти за про све ту до но си ли на-
став не пла но ве и про гра ме за све шко ле и ста ра ли се о из да ва њу уџ бе ни ка при-
руч ни ка и из ра ди учи ла.

За ко ном је ус по ста вљен си стем шко ла од пред школ ског вас пи та ња, пре-
ко основ ног, сред њег, до ви ших шко ла, фа кул те та и ака де ми ја, а по све ће на је па-
жња и шко ла ма за од ра сле, за спе ци јал но обра зо ва ње, за на ци о нал не ма њи не и 

28 Службени  ли ст ФНР Ј, бр. 23, 3. јун 1953,  170; Исто, бр. 7,  16.  фебруа р 1955,  10 2; 
 Слу жбени г ласник НРС, бр. 40, 14. август 1 95 4,  292; Re fo rm a ško lstva, Jugoslove ns ki pre-
gl ed , jun 1958, 26 7–270 .  
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обра зо ва ње на став ног осо бља. Фун да мен тал но ре ше ње За ко на и чи та ве ре фор ме 
би ло је уво ђе ње оба ве зног, бес плат ног основ ног осмо го ди шњег обра зо ва ња за 
сву де цу од 7 до 15 го ди на ко је се сти ца ло у је дин стве ним осмо го ди шњим шко-
ла ма.29 Про кла мо ва на је рав но прав ност при сту па обра зо ва њу, упис пре ко кон-
кур са и мо гућ ност на став ка шко ло ва ња на свим ни во и ма. За кон је дао зна ча јан 
до при нос у ре фор ми сред њих шко ла и из јед на ча ва њу свих вр ста шко ла на овом 
ступ њу школ ства. Као сред ње шко ле од ре ђе не су: 1) гим на зи је, ко је су по ста ле 
че тво ро го ди шње; 2) тех нич ке и дру ге сред ње струч не шко ле у тра ја њу од че ти ри 
го ди не; 3) шко ле за обра зо ва ње рад ни ка у тра ја њу три го ди не. Сред ње су упи си-
ва не по сле за вр ше не осмо го ди шње шко ле, а по ред гим на зи је и струч не шко ле 
су до би ле пра во упи са на од ре ђе не фа кул те те, чи ме су све ви ше сма њи ва не раз-
ли ке из ме ђу гим на зи је и оста лих шко ла, от кла ња на за по ста вље ност струч ног 
школ ства и по сте пе но ре а ли зо ван циљ пре ва зи ла же ња на сле ђе ног „ду а ли зма“ 
и „гра ђан ских ре ци ди ва“ у школ ском си сте му. Ра ди то га је тре ба ло при бли жа-
ва ти и пла но ве и про гра ме, уно ше њем еле ме на та по ли тех нич ког обра зо ва ња и 
на гла ша ва њем ве зе са прак сом у гим на зи ја ма и ја ча њем оп штег обра зо ва ња у 
струч ним шко ла ма. Иза све га је ста ја ла на ме ра да се сма њи јаз из ме ђу ум ног и 
фи зич ког ра да, а це ло куп но обра зо ва ње и вас пи та ње и на у ка ста ве у слу жбу раз-
во ја про из вод ње, при вре де и дру штва, што је, уз „де мо кра ти за ци ју“ школ ства, 
раз ви ја ње „со ци ја ли стич ке дру штве не све сти“, ин тер на ци о на ли зма, ма те ри ја ли-
стич ког по гле да на свет, дру штве ног упра вља ња, би ла јед на од бит них по став ки 
пар тиј ске кул тур не по ли ти ке, ко је су ис так ну те и у Про гра му СКЈ до не том на 
VII кон гре су 1958. 

Од ред бе по ста вље не за ко ном 1958. на ред них го ди на су при ме њи ва не у 
прак си, раз ра ђи ва не и мо ди фи ко ва не. Од ред бе Оп штег за ко на о основ ним шко-
ла ма по твр дио је и ре пу блич ки За кон о основ ној шко ли до нет ју ла 1959, а та да је 
до нет и но ви на став ни план и про грам за основ ну шко лу, пре ма оквир ном пла ну 
за СФРЈ у ко јем је, са гла сно од ред ба ма За ко на, по себ на па жња по кло ње на дру-
штве ном вас пи та њу уче ни ка, рад но тех нич ком обра зо ва њу, те ле сном раз вит ку, 
ван на став ним де лат но сти ма, ве зи шко ле са дру штве ном за јед ни цом, итд. Уве де-
ни су но ви пред ме ти: осно ви оп ште тех нич ког, осно ви со ци ја ли стич ког мо ра ла, а 
све ве ћа па жња је по све ћи ва на стра ном је зи ку. Иако је За кон о сред њем школ ству 

29 Осм огодишњ е  образовање  деце од  7 до 15 год ин е  прописан о  је, на о снову од лу ка  Тре-
ћ ег пленума, већ Општи м упутств ом  о школовањ у у шко ла ма  за оп ште  образо вање ма-
ја  1952,  и т о  у о сновн ој  и  проду жн ој  или ни жо ј гимна зији, п ост упно пр ем а  условима 
 и могу ћности ма поје дин их  републик а. Међут им, ниск а еконо мс ка  разви је но ст, слаба  
м режа ш ко ла и ра зноврсност  шко ла за в ише  осно вн о обр аз овање от ежавали с у  примену 
 пропи са. Март а 1955. Н ародна ск уп шт ина Срби је  д онела  је За ко н о обавезн ом  слању д ец е 
у шк олу,  по  к ојем с у роди тељи и ст аратељи били обав ез ни  да обез бе де да до расла  де ца 
пох ађају школ у.  К аз на је б ил а 10.0 00,  а  у понов љеном  случај у  30  дана  затвор а. Пош то су 
 от еж авајуће околности  постојале  и краје м шесте децени је  (лоша мрежа  шко ла, забачено ст, 
итд.), и  Закон о о сн овној школи из  1959.  д оз во лио ј е да на ст ава гд е  не може  оса м, трај е 
 пе т разред а,  а да се п отом  организуј у  ра зни п релаз ни обл ици  за  наст а вак  школовањ а. У 
Закону је остала  казна  за  родитељ а ч ије дете неоправдано изостаје из школе до 10.000  
ил и 30 д ана затвора. (Службени лист ФНРЈ, бр. 28, 21. мај 1952, 539–540; Службени 
гласник  НРС,  бр. 20, 16 . април 1 955 , 209; Исто, бр. 30, 16. јул 1959, 489–500).
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до нет тек 1967, већ 1959. до не ти су осно ви а од 1960. но ви пла но ви и про гра ми 
за сред ње шко ле у ко ји ма су спро во ђе не од ред бе Оп штег за ко на. У пла но ви ма 
и про гра ми ма је, по ред по ме ну тог збли жа ва ња раз ли чи тих вр ста шко ла, тре ба-
ло по сти ћи што ве ћи ни во по ли тех нич ког, са вре ме ног обра зо ва ња, с јед не, и ви-
сок ни во оп штег, по себ но дру штве ног обра зо ва ња с дру ге стра не. Про гра мом 
гим на зи је уве де но је усме ре ње по сле дру гог раз ре да на дру штве но-је зич ки и 
при род но-ма те ма тич ки смер. У струч ним шко ла ма је тре ба ло по сти ћи што ве ћу 
спе ци ја ли за ци ју и од го во ри ти зах те ви ма при вре де за све ве ћим бро јем струч них 
ка дро ва раз ли чи те вр сте и ни воа спре ме и по сти ћи што ве ће по ве зи ва ње шко ле 
и те о ри је са про из вод ном и дру штве ном прак сом. У том прав цу је де ло ва ла и 
Ре зо лу ци ја о обра зо ва њу струч них ка дро ва ко ју је до не ла Са ве зна на род на скуп-
шти на ФНРЈ 1960. го ди не. Ре зо лу ци ја је тра жи ла ускла ђи ва ње раз во ја струч ног 
школ ства са раз во јем при вре де, отво ри ла про цес фор ми ра ња школ ских цен та ра 
са на ме ром да се струч но школ ство из ву че из кла сич них фор ми ор га ни за ци је 
и да се омо гу ћи ор га ни зо ва ње на став ног ра да по ни во и ма и спе ци јал но сти ма у 
скла ду са по тре ба ма по је ди них при вред них гра на. У ре ор га ни за ци ју струч них 
шко ла тре ба ло је укљу чи ти и све за ин те ре со ва не при вред не и дру штве не ор га ни-
за ци је и струч на удру же ња, а по ред раз во ја струч них шко ла, тре ба ло је под ста ћи 
и струч но обра зо ва ње рад ни ка уз рад.

Ре пу блич ко из вр шно ве ће НР Ср би је је, на осно ву За ко на, фе бру а ра 1959. 
утвр ди ло про грам раз вит ка гим на зи ја, струч них шко ла и шко ла за обра зо ва ње 
на став ни ка до 1961. го ди не и од ре ди ло спи сак шко ла ко је мо гу по сто ја ти у НРС, 
док су оста ле уки ну те. Ма ја 1959. до не та је и од лу ка о утвр ђи ва њу пла на оства ри-
ва ња оба ве зног основ ног обра зо ва ња у НРС до 1961. ко јом је по ста вљен оп шти 
про сек од 70% уче ни ка од 5. до 8. раз ре да, на осно ву ко јег су сре ски на род ни од-
бо ри од ре ђи ва ли про сек на свом под руч ју, у скла ду са дру штве но-еко ном ским 
и про свет ним при ли ка ма, али не ис под 40%. Го ди не 1960. до не та је од лу ка о 
оце њи ва њу и на пре до ва њу уче ни ка основ них шко ла и гим на зи ја ко јом је оце на 
2 уве де на као пре ла зна и уве ден мно го ела стич ни ји трет ман пре ла ска у ста ри је 
раз ре де, а по том су до не ти и про пи си о по ла га њу за вр шних ис пи та у гим на зи ја-
ма и дру гим шко ла ма. Но вем бра 1959. до нет је За кон о про свет но-пе да го шкој 
слу жби, ко је су уве де не у ре пу бли ци, по кра ји ни и сре зо ви ма, по сте пе но су уво-
ђе ни школ ски пе да го зи и пси хо ло зи, кра јем де цем бра 1959. су осно ва ни Ин сти-
тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Цен тар за уса вр ша ва ње на став ни ка и За вод за 
уна пре ђе ње школ ства НРС, а де цем бра 1960. под Са ве том за про све ту осно ва ни 
су За вод за основ но обра зо ва ње и обра зо ва ње на став ни ка и За вод за на став на 
сред ства и школ ску опре му. Го ди не 1961. до нет је За кон о ор га ни за ци ји шко ла 
на ци о нал них ма њи на, ко ји је под ста као сна жан на пре дак ових шко ла, а 1961. За-
кон о спе ци јал ним шко ла ма, ко јим је по ста вље на осно ва за њи хов раз вој.

За кон ска ре гу ла ти ва, но ви пла но ви и про гра ми, из да ва ње уџ бе ни ка, рад 
ра зно вр сних струч них уста но ва, др жав них ор га на и за ла га ње са мих про свет них 
рад ни ка, чи ни ли су основ за оства ри ва ње за ми сли школ ске ре фор ме и ње ну да љу 
раз ра ду у на ред ном пе ри о ду. Ре фор мом је тре ба ло ре ши ти ста ра пи та ња: про ши-
ри ти мре жу и по ве ћа ти об у хват свих вр ста шко ла, „ли кви ди ра ти“ не пи сме ност, 
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из ме ни ти обра зов ну струк ту ру ста нов ни штва, по ве за ти шко лу са при вре дом и 
дру штвом и оспо со би ти је да пра ти и омо гу ћа ва њи хов раз вој.30

Кра јем 50-их го ди на спро во ђе на је и ре фор ма ви со ког школ ства, под-
стак ну та ре фор мом оп штег обра зо ва ња, сна жним раз во јем при вре де и ра сту ћим 
по тре ба ма за струч ња ци ма. Још од по чет ка 50-их уоча ва ни су про бле ми у шко-
ло ва њу ви со ко ква ли фи ко ва них ка дро ва и пред у зи ма не по је ди не ме ре за њи хо во 
от кла ња ње и по ве ћа ње ефи ка сно сти сту ди ја и бро ја ди пло ми ра них струч ња ка 
(про ши ре ње пра ва упи са, по о штра ва ње ре жи ма сту ди ја, из ме на пла но ва и про-
гра ма, итд.), али тек ју ла 1957. го ди не по чео је озби љан рад на ре фор ми ви со ког 
школ ства осни ва њем За јед нич ке ко ми си је Са ве зне на род не скуп шти не и СИВ-а 
пот ко ми си ја за по је ди не на уч не обла сти. 

Ко ми си ја је има ла за да так да те мељ но про у чи ста ње у свим гра на ма 
ви со ког школ ства, ор га ни за ци ју и са др жај обра зо ва ња и да пред ло жи ме ре за 
ре ор га ни за ци ју ви со ко школ ског си сте ма, за по ве зи ва ње на ста ве са зах те ви ма 
при вре де и дру штва, укла па ње у ре фор му ни жих ступ ње ва школ ства, утвр ђи ва-
ње на став них пла но ва и про гра ма, упис сту де на та, скра ћи ва ње ду жи не тра ја ња 
сту ди ја, до би ја ње што ква ли тет ни јих и ка дро ва, итд. Пред ви ђе но је да Ко ми си ји 
у ра ду по мог ну др жав ни ор га ни, уни вер зи тет ска те ла, струч на удру же ња, дру-
штве не ор га ни за ци је, Са вез сту де на та, тек фор ми ра на За јед ни ца ју го сло вен ских 
уни вер зи те та, при вред не ор га ни за ци је, итд. 

То ком ра да је за кљу че но да се ви со ко школ ство по сле Дру гог свет ског 
ра та бр зо раз ви ја ло, на ро чи то 50-их го ди на, да је упис сту де на та де мо кра ти зо ван, 
да се по ве ћа вао број сту де на та, а из го ди не у го ди ну ди пло ми рао је све ве ћи број 
струч ња ка. Ме ђу тим, уоче но је и да број свр ше них сту де на та ни је за до во ља вао 
рас ту ће по тре бе при вре де и дру штва, да ни је би ло до вољ но спе ци ја ли за ци је и ди-
фе рен ци ја ци је струч ња ка, да је ре жим сту ди ја био по пу стљив, про сеч но тра ја ње 
сту ди ја пре ду го, а ефи ка сност сту ди ра ња ни ска (у ре дов ном ро ку је за вр ша ва ло 
са мо 4%, оси па ло се и до 75% сту де на та, од при ја вље них ис пи та по ла га но са мо 
2/5, а 40% сту де на та је од у ста ја ло од по ла га ња при ја вље ног ис пи та, итд.). 

При ме ће но је и да ра сту тро шко ви сту ди ра ња, да упис на фа кул те те и 
да ље ни је био пот пу но ли бе ра ли зо ван, да се со ци јал на струк ту ра сту де на та не 
ме ња у ко рист де це рад ни ка и се ља ка, већ, на про тив, све ви ше сту ди ра ју де ца 
имућ ни јих ро ди те ља. За кључ ци ко ми си је и пот ко ми си ја су из ло же ни у ела бо ра ту 
Пред лог за ре ор га ни за ци ју уни вер зи те та, ви со ких и ви ших шко ла у ФНРЈ ко ји 
је СИВ усво јио сеп тем бра 1959. 

30  Општи закон  о школ ству, С луж бени л ист ФНРЈ; бр. 28, 16. јул 1958, 745–761; Зак он  о 
осно вној школи, Службени гл асн ик НРС, бр. 30, 16. јул 1959, 489–500; Службени гласник 
НРС, б р. 7, 21. фе б руар 1959, 126–128; Исто, бр.  25 , 13. ј ун 1959,  3 81– 382 ; VII k ongres 
SKJ, Beograd 1958, 84 –86, 388 –393; Reforma  ško lstva, Jugoslovenski p re gl ed, jun  1958, 
2 67–270;  Ra zvoj školstva, Isto, novembar 195 9,  4 35–440; G imnazi ja  u novom školskom  siste-
mu, Isto, maj 19 60,  211–213 ;  Ob razovanj e  st ručnih  ka drova, Isto, jul– av gust 1 960, 319–32 4;  
Прос ве та, образовање и в ас питање у  Србији, 6 2– 71; Сто година Просветног савета 
Срб ије, 166– 179; Т . Б огавац, Школств о  у  Србији ,  109–113, 119 –126,  138 –14 3; A. Ga brič, 
Š ol ska  reform a, 4 9–208 ; G im na zija,  B eograd 1959; Krste Crvenkovski, Škola  – sam ost aln a 
društv ena  inst itu cija,  Beo gr ad  1962;   АЈ, СИВ, 130–596–988 .
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У ме ђу вре ме ну је Са ве зна на род на скуп шти на на осно ву при ку пље не до-
ку мен та ци је ју на 1958. до не ла и Пре по ру ку о ства ра њу да љих усло ва за ре дов но 
обра зо ва ње ви со ко ква ли фи ко ва них струч ња ка. Кон ста ту ју ћи ма не у ор га ни за ци-
ји и тра ја њу уни вер зи тет ских сту ди ја, Скуп шти на је ре пу блич ким из вр шним ве-
ћи ма, на род ним скуп шти на ма и уни вер зи тет ским и фа кул тет ским ор га ни ма пре-
по ру чи ла да пре ду зму ме ре да на ста ва тра је че ти ри и са мо из у зет но пет го ди на, 
да ор га ни зу ју раз не об ли ке на ста ве и уса вр ша ва ња ка дро ва, да из ме не пла но ве 
и про гра ме и ре жим сту ди ја да би сту ден ти мо гли да за вр ше фа кул тет у пред ви-
ђе ном ро ку, а да се у том ци љу ан га жу ју и на став ни ци и сту ден ти, др жав ни и 
уни вер зи тет ски ор га ни и дру штве не ор га ни за ци је. Но ви под стрек у ре фор ми и 
убр за њу шко ло ва ња ка дро ва на уни вер зи те ту, дат је Ре зо лу ци јом о обра зо ва њу 
струч них ка дро ва 1960, ко јом се тра жи ло да се ви со ко школ ске уста но ве флек си-
бил ни је од но се пре ма по тре ба ма при вре де и дру штва, да уве ду про фи ле и сте-
пе не, раз ви ју ван ред но сту ди ра ње и та ко убр за ју и по ве ћа ју број ди пло ми ра них 
струч ња ка (по не ким про це на ма у ФНРЈ је до 1965. би ло по треб но 60.000 ли ца 
са ви шом и ви со ком спре мом).

На те ме љу пред ло га и пре по ру ка, уни вер зи тет ски ор га ни су кра јем 50-их 
пред у зи ма ли пр ве ме ре у ре фор ми. Још ви ше је ли бе ра ли зо ван упис (од 1959. и 
ли ца без сред ње шко ле мо гла су да упи шу фа кул тет, уко ли ко има ју рад ну прак су 
и по ло же при јем ни ис пит), а у ста ту те уни вер зи те та и фа кул те та уне те су из ме не 
ко ји ма је по о штра ван ре жим сту ди ја, вр ше на је ре ви зи ја пла но ва и про гра ма, уво-
ђе ни раз ли чи ти об ли ци на ста ве и уса вр ша ва ња, уве де на еви ден ци ја и кон тро ла 
ра да и успе ха сту де на та, на став ни ци и сту ден ти под сти ца ни на рад, итд. По стиг-
ну ти су и пр ви ре зул та ти из ра же ни у ве ћем бро ју по ло же них ис пи та, ди пло ми-
ра них сту де на та, бо љем про се ку, итд. Рад на ре фор ми је за о кру жен ју на 1960. 
до но ше њем Оп штег за ко на о фа кул те ти ма и уни вер зи те ти ма, а по чет ком 60-их 
је на ста вљен спро во ђе њем у прак си и до но ше њем но вих про пи са (За кон о ви со-
ком школ ству НРС 1962. и 1965. и др.). За ко ном из 1960. омо гу ће но је ши ре ње 
мре же ви со ко школ ских уста но ва да ва њем мо гућ но сти сре зо ви ма, оп шти на ма и 
при вред ним пред у зе ћи ма да их осни ва ју, чи ме је под стак ну та и ве за на ста ве и 
прак се; уве де на је тро сте пе на на ста ва (пр ви сте пен од две го ди не – ви ша спре-
ма, дру ги од че ти ри или пет го ди на – ви со ка, и тре ћи у ви ду пост ди плом ске на-
ста ве од го ди ну да на ко јом се сти ца ло зва ње ма ги стра или спе ци ја ли сте) ра ди 
обез бе ђи ва ња ка дро ва раз ли чи тих про фи ла и ни воа струч но сти у скла ду са по-
тре ба ма при вре де; под стак ну то је ван ред но сту ди ра ње; по ве ћа на је уло га сту де-
на та, при вред них пред у зе ћа и струч них удру же ња у упра вља њу; по твр ђе на је 
сло бо да упи са и по о штрен ре жим сту ди ја, итд. Под овај за кон су под ве де не и све 
ви ше, ви со ке шко ле и ака де ми је. За кон о ви со ком школ ству из 1962, по ко јем је 
Уни вер зи тет као за јед ни ца фа кул те та по ред ви со ког обра зо ва ња и на уч ног ра да 
имао и за да так да „вас пи та ва сту ден те у ду ху оп штих ци ље ва со ци ја ли стич ке 
за јед ни це“, увео је и рад ни ке и слу жбе ни ке у ор га не упра вља ња, још ви ше под-
ста као са рад њу са дру штвом и при вре дом, итд. 

Смер ни це ре фор ме и од ред бе за кон ских ака та спро во ђе не су на ју го сло-
вен ским уни вер зи те ти ма по чет ком 60-их го ди на, че сто уз от по ре, страх од „екс пе-
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ри мен ти са ња“ и сум ње у из ме ну тра ди ци о нал них фор ми и оби ча ја. У за ви сно сти 
од фа кул те та, уво ђе на је ви ше сте пе на на ста ва и ван ред но сту ди ра ње, осни ва ни 
су цен три за ван ред но сту ди ра ње ши ром зе мље, ме ња ни су пла но ви и про гра ми, 
по ви ша ван ква ли тет сту ди ја, убр за ва но ди пло ми ра ње, ре а ли зо ва на струч на прак-
са у пред у зе ћи ма, над гле да ни ре зул та ти у спро во ђе њу ре фор ме, итд. Све ве ћи 
број ли ца без до вољ них ква ли фи ка ци ја по ку ша вао је да упи ше сту ди је, али ма-
ли број их је успе вао (око 19%). По сле 1960. до шло је до сна жног по ра ста бро ја 
ви со ко школ ских уста но ва и до про це са де ме тро по ли за ци је ви со ког школ ства. 
Од 1959. до 1964. у Ср би ји је отво ре но 11 фа кул те та, 1 ви со ка и 21 ви ша шко ла. 
У Бе о гра ду је 1962. би ло 19 фа кул те та, 1 ви со ка шко ла, 4 умет нич ке ака де ми је 
и 19 ви ших шко ла. По чет ком 60-их фа кул те ти су осно ва ни у Ни шу и При шти-
ни, а оде ље ња Бе о град ског уни вер зи те та у Кра гу јев цу и Бо ру, и то у уској ве зи 
са при вре дом (РР за во ди, Цр ве на За ста ва, РТБ Бор, итд.). Но ви Сад, у ко јем су 
1955. осно ва ни пр ви фа кул те ти ван Бе о гра да, по стао је 1960. дру ги уни вер зи тет 
у Ср би ји са се дам фа кул те та, а ка сни је су уни вер зи тет ски цен три по ста ли и Ниш 
(1965), При шти на (1970), Кра гу је вац (1976). Фа кул те те су до би ли број ни гра до-
ви у Ју го сла ви ји (Ри је ка, Оси јек, Ту зла, Ма ри бор, Ти то град ...), а фор ми ра на је 
гу ста мре жа ви ших шко ла (Ле ско вац, Ча чак, Ша бац, Кру ше вац ...). У скла ду са 
ци ље ви ма ре фор ме од 1955. до 1965. број ви со ко школ ских уста но ва уве ћао се 
са 81 на 266 у ФНРЈ, а са 31 на 97 у Ср би ји; број сту де на та у ФНРЈ по рас тао је 
са 69.650 на 184.923, а у Ср би ји са 35.296 на 90.103; а број ди пло ми ра них сту де-
на та са 7.939 на 27.952 у ФНРЈ, а са 4.010 на 14.169 у Ср би ји.31

Про ме не у ор га ни за ци ји и упра вља њу школ ством то ком 50-их и на по-
чет ку 60-их го ди на пра ти ле су и из ме не у на чи ну фи нан си ра ња. У по сле рат ном 
пе ри о ду, школ ство је фи нан си ра но углав ном из бу џе та по ли тич ко-те ри то ри јал-
них је ди ни ца, а од 1955. го ди не бу џет ско фи нан си ра ње је до пу ња ва но фи нан си ра-
њем ин ве сти ци ја из фон до ва за ка дро ве у при вре ди, од но сно ула га њи ма ко ја су 
из сво јих сред ста ва за ре дов но из др жа ва ње и за ин ве сти ци је вр ши ле при вред не 
ор га ни за ци је. У по чет ку су одо бра ва на сред ства за сва ку по је ди нач ну по тре бу, 
а по том су да ва на пре ко го ди шњих пред ра чу на. Та кав на чин фи нан си ра ња имао 

31 Krs te  Crv enkovs ki,  Probl emi  r ef orme univerzitet a,  Beograd  1959; Ist i,  Škola – samosta lna  
društve na  i nstituci ja ,  28–98;  Т.  Богавац, Школст во у Срби ји, 14 3–1 55; Просвета, о бр азо-
ва ње и васпитање у  Ср бији , 68– 69 ; A. Gabrič, Šolska reform a,  20 9–256;  J ugosla vija 1918 –
19 88, St at is tički  go diš nja k, 364– 365; Upis na fakultete, viso ke  škole  i  umetnič ke akademije, 
Jugoslovenski pregle d, ma rt  1959, 1 11–112; Reform a v isokog školstva, Isto,  ju n  1960,  267 –270;  
M reža vis okog školstva, Isto, decembar 1960 ,  53 5–537; Sp ro vođen je refor me visok og  školstv a,  
I sto,  ma j  196 2,  2 23 –2 34; Препо ру ка о ств ара њу  д аљих ус лов а за редовно образовање 
висококвалификован их стр учњака н а ф ак ул тетима,  Слу жб ен и  лист ФН РЈ , бр. 26, 2. јул 
1958, 601; Општи закон о факултетим а и унив ер зитетима  (пречишћ ен  текст) , Исто, 
бр. 29, 20. јул  196 0, 621–628; Закон о в исоком ш ко лству, С лужбени г лас ник НР С, бр. 51, 
22. децембар 1962, 777–790; Закон о високом школству, Сл уж бени гласни к С РС;  бр.  22 , 
 29. јул  19 65 ,  769–782;  А Ј, СИВ , 1 30 –5 30–887, Оснивање и рад Заједн ич ке комисије  и  по-
тк омисија за  пита ња уни вер зит ета; АЈ,  СС РН Ј, 142–61 –20 3, Запис ни к са конференциј е 
з а штампу Крсте Ц рве нк ов ског, секр ета ра за пр ос вету и културу  СИ В- а,  20. д ецем бар 
1957 ;  AJ , Сек рет ари јат з а  пр освету и  к ул ту ру, 318– 19 0, Мат ери ја ли , закључци  и ела борати 
З аје дн ич ке коми сије и по тко мисија за питања универзитет а.
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је не до стат ке, шко ле ни су има ле до вољ но сред ста ва на рас по ла га њу, а ве ћи део 
одо бре них сред ста ва, ко ја су то ком 50-их ра сла, тро шен је на лич не рас хо де, док 
су ма те ри јал ни из да ци сма њи ва ни.

До про ме на је до шло кра јем 1960. ка да је до нет Основ ни за кон о фи-
нан си ра њу школ ства ко јим је тре ба ло обез бе ди ти пу ну са мо стал ност шко ла и 
дру гих уста но ва за обра зо ва ње као дру штве них ин сти ту ци ја ор га ни зо ва них на 
прин ци пи ма дру штве ног са мо у пра вља ња и олак ша ти спро во ђе ње Ре зо лу ци је 
о обра зо ва њу струч них ка дро ва и дру гих до ку ме на та о ре фор ми школ ства. Но-
вим си сте мом фи нан си ра ња об у хва ће ни су сви об ли ци вас пи та ња и обра зо ва ња, 
од пред школ ских уста но ва до фа кул те та и ака де ми ја, об у хва та ју ћи и рад нич ке 
и на род не уни вер зи те те, уче нич ке и сту дент ске до мо ве и др. По но вом за ко ну 
сред ства за рад шко ла су обез бе ђи ва ле по ли тич ко-те ри то ри јал не је ди ни це, при-
вред не и дру штве не ор га ни за ци је, са мо стал не уста но ве, др жав ни ор га ни и дру-
га дру штве на прав на ли ца за ин те ре со ва на за из вр ше ње не по сред них за да та ка 
по је ди не шко ле. За ко ном су уки ну ти фон до ви за ка дро ве у при вре ди, а осно ва-
ни дру штве ни фон до ви за школ ство у оп шти ни, сре зу, по кра ји ни, ре пу бли ци и 
фе де ра ци ји, пре ко ко јих су фи нан си ра не шко ле, док су при вред не ор га ни за ци је 
мо гле и ди рект но да фи нан си ра ју шко ле ко је осну ју. Фон до ви су обез бе ђи ва ли 
сред ства из по себ ног до при но са ко ји су за обра зо ва ње ка дро ва пла ћа ле при вред-
не ор га ни за ци је и уста но ве и из де ла укуп них при хо да те ри то ри јал не је ди ни це; 
ви си на до при но са и ње го ва рас по де ла од ре ђи ва на је са ве зним и ре пу блич ким 
про пи си ма. Због не раз ви је них сре ди на, би ло је омо гу ће но да фон до ви ви ших је-
ди ни ца да ју по моћ и зај мо ве ни жим. Фон до ви ма су упра вља ли и сред ства де ли ли 
управ ни од бо ри ко је су чи ни ли пред став ни ци шко ла, при вред них, дру штве них 
и струч них уста но ва и пред став нич ког те ла по ли тич ко-те ри то ри јал не је ди ни це. 
До би је ним сред стви ма шко ла је са мо стал но рас по ла га ла. То ком спро во ђе ња за ко-
на зах те ван је пре ла зак са тер ми на „пла та“ на тер мин „до хо дак“ и ње го ва рас по-
де ла пре ма ре зул та ти ма ра да. Нов на чин фи нан си ра ња при ме њи ван је по чет ком 
60-их го ди на, сред ства из два ја на за шко ле су ра сла, али си стем и да ље ни је био 
са свим за до во ља ва ју ћи.32

То ком 50-их го ди на до шло је и до про ме на у обла сти на уч но-ис тра жи вач-
ког ра да, про у зро ко ва них сна жним раз во јем на у ке и тех ни ке, и по тре бе да се, као 
у слу ча ју школ ства, и на уч ни рад раз ви је и по слу жи по тре ба ма раз вит ка при вре де 
и дру штва. Од по чет ка де це ни је ме ђу ју го сло вен ским на уч ни ци ма (Иво Ба бић, 
Си ни ша Стан ко вић, Алек сан дар Бе лић и др.) во ђе на је жи ва ди ску си ја о ор га ни-
за ци ји на уч ног ра да, о кон цен три са њу на уч них уста но ва око уни вер зи те та или 
ака де ми ја, о при ла го ђа ва њу на уч но-ис тра жи вач ког ра да дру штве но-еко ном ским 
про ме на ма, ње го вом од но су са др жа вом, итд. Ју ла 1957. до нет је са ве зни За кон 
о ор га ни за ци ји на уч ног ра да, ко јим су утвр ђе ни ци ље ви, за да ци и ор га ни за ци ја 

32 Основни закон о финанс ира њу школства, Службени лист ФНРЈ, бр. 53, 31.  децемб ар 
 19 60 , 1017–1 024; Слу жб ени  ли ст ФНРЈ , бр. 10 ,  15. март 1961, 244 ; S is te m fi nans iranja 
školstva, Jugoslo ven ski pregled, januar 1961 , 3 1–3 3; Finan siranje  š kols tva 19 61–1 964,  Ist o,  
d ecembar 1964, 479–482;  K. Crvenk ov sk i, Šk o la – sa mos talna društvena institucija, 20–27, 
98–150.
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на уч них уста но ва, итд. По твр ђе но је да су на уч не уста но ве са мо стал не и да се 
њи ма упра вља по на че ли ма дру штве ног упра вља ња, а мо гле су их осни ва ти по ли-
тич ко-те ри то ри јал не је ди ни це, при вред не и дру штве не ор га ни за ци је, уни вер зи те-
ти и фа кул те ти, ра ди ор га ни зо ва ња и уна пре ђе ња на уч ног ра да, раз вит ка на уч не 
ми сли и обез бе ђи ва ња усло ва на уч ног ства ра ња. По чет ком 60-их го ди на уре ђе ни 
су раз вој и фи нан си ра ње на уч них уста но ва, та ко што су осно ва ни Са ве зни са вет 
за на уч ни рад и Са ве зни фонд за на уч ни рад, а по том и ре пу блич ки са ве ти и фон-
до ви. Са ве ти су има ли за да так да пра те и под сти чу на уч ни рад ко ји до при но си 
ре ша ва њу оп штих про бле ма раз вит ка зе мље, од но сно ре пу бли ке, кроз ор га ни-
зо ва ње ску по ва, са рад њу с др жав ним ор га ни ма и на уч ни уста но ва ма, из град њу 
ка дро ва, раз ви так ве за са ино стран ством, итд., и да упра вља ју фон дом за на уч ни 
рад, рас по ла жу сред стви ма фон да, рас пи су ју кон кур се за на уч но-ис тра жи вач ке 
про јек те и до де љу ју на гра де. Сред ства за фон до ве су при ку пља на из бу џе та и 
до та ци ја при вред них и дру гих ор га ни за ци ја. Ју на 1960. до нет јењ и За кон о Срп-
ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, ко ја је тре ба ло да оку пља ис так ну те на уч ни ке 
и умет ни ке са ци љем да не гу је на у ку, раз ви ја на уч ну ми сао, под сти че ор га ни зу је 
и уна пре ђу је рад на на у ци и ње ној при ме ни и да ра ди на не го ва њу и уна пре ђе њу 
умет но сти. СА НУ је има ла оде ље ња, скуп шти ну, пред сед ни штво и пред сед ни ка, 
а сред ства су обез бе ђи ва на из ре пу блич ког бу џе та и ра зних до та ци ја. Чла но ви 
су би ли ре дов ни, ван ред ни, по ча сни и ино стра ни, а би ра ла их је скуп шти на на 
пред лог оде ље ња, фа кул тет ских упра ва, на уч них уста но ва или дру штве них ор га-
ни за ци ја. Од 1954. ака де миј ски ин сти ту ти су по ста ли уста но ве са са мо стал ним 
фи нан си ра њем, да би их по чет ком 60-их по но вим про пи си ма осни ва ла СА НУ, 
са мо стал но или са фа кул те ти ма и при вред ним ор га ни за ци ја ма.

Раз вој на у ке је под сти цан и ре фор мом ви со ког школ ства, кроз ин си сти ра-
ње на са рад њи уни вер зи те та и на уч них уста но ва, раз во ју на уч но-ис тра жи вач ког 
ра да на са мим фа кул те ти ма, а на ро чи то уво ђе њем тре ћег ступ ња на ста ве, као 
при пре ме за ба вље ње на у ком и сти ца ње док то ра та. Док то рат је био услов за из-
бор ре дов них и ван ред них про фе со ра (при хва та ни су и ре ха би ли то ва ни на уч ни 
и струч ни ра до ви), а до 1960. и до це на та, та ко да је на чин сти ца ња ре гу ли сан ак-
ти ма уни вер зи те та и фа кул те та, али и по себ ним за ко ни ма. За ко ном о док то ра ту 
на у ка из 1955. уки ну то је пра во да ака де ми је да ју ти ту лу док то ра, да би по чет ком 
60-их го ди на био уки нут док тор ски ис пит и оста ла са мо од бра на док тор ске ди-
сер та ци је, ко ја је и да ље мо ра ла би ти са мо ста лан на уч ни рад и до при нос на у ци. 
Уво ђе њем тре ћег сте пе на на ста ве 1960. уве де не су и ти ту ле ма ги стра и спе ци ја-
ли сте ко је су сти ца не од 1962. го ди не.33

33  Закон о  до кт ор ат у нау ка , Служ бени лист ФНРЈ, бр. 29,  5. јул 1955, 486–487;  Закон 
о  ор ганиз аци ји  н аучно г  рада, Ис то , бр. 34, 14. август 1957, 641–648; Закон  о начину  
ф инансира ња научн их  установа, Исто, бр. 23. 8. јун 1960, 469–471;  Закон о  савезно м 
ф онду з а научни рад, Исто, бр. 24, 15. јун 1960, 48 5–4 87; За кон о САНУ, Службени г ла-
с ник НРС, бр. 29, 16. јул 1960, 515–517; Службени гласник НРС, бр. 6, 8. фебруар 1958, 
149; Исто, бр. 29, 16. јул 1960, 513–5 14; Исто, бр. 25, 5. април 1 965 ; И сто; бр.  22, 29 . 
 јул  1965,  769– 782;  VII  k on gres SKJ, 86,  3 93 –3 95 ; K.  Cr venkov ski, Š ko la  – s amostal na dru-
št ven a institucija, 69–71; Orga ni zacija na učnog rad a,  Jugoslovenski pregled, decembar 1957, 
577–582.
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Ре зул та ти и сла бо сти про све те и на у ке 60-их го ди на

По сле рат ни на по ри у ула га ња у раз вој школ ства и на у ке у Ју го сла ви ји 
да ли су до 60-их го ди на зна чај не ре зул та те, али и оста ви ли број не сла бо сти, про-
бле ме и не у спе хе. Кон сти ту и сан је чврст школ ски си стем чи ји те мељ је пред ста-
вља ло оба ве зно осмо го ди шње основ но обра зо ва ње; сред ње шко ле су ујед на че не, 
дат је ве ћи зна чај струч ном школ ству ко је је ди фе рен ци ра но и при ла го ђа ва но по-
тре ба ма при вре де; по ја ча ва но је оп ште и по ли тех нич ко обра зо ва ње и раз ви ја на 
ве за на ста ве и прак се; раз ви је на је раз гра на та мре жа ви ших и ви со ких шко ла, а 
ви со ко школ ство је де ме тро по ли зо ва но и при бли жа ва но по тре ба ма при вре де и 
дру штва; за кон ском ре гу ла ти вом је де мо кра ти зо ван при ступ свим ни во и ма обра-
зо ва ња; оства рен је кван ти та тив ни на пре дак на свим ни во и ма и и ка те го ри ја ма 
шко ла – од пред школ ских уста но ва до уни вер зи те та, у шко ла ма за од ра сле, за 
на ци о нал не ма њи не и спе ци јал ном школ ству; знат но је по ве ћан број на уч но-ис-
тра жи вач ких уста но ва, на уч них рад ни ка, док то ра на у ка, а по ја ви ли су се и пр ви 
ма ги стри и спе ци ја ли сти; ма те ри јал на из два ја ња за школ ство и на у ку су по ра сла; 
број не пи сме них је зна чај но сма њен, а обра зов на струк ту ра је по бољ ша на.

У Ју го сла ви ји је 1960. би ло 14.417 основ них шко ла, а у Ср би ји 4.944, и 
у њи ма је учи ло 2.589.576, од но сно 1.038.186 уче ни ка. То ком де це ни је број уче-
ни ка се уста лио на око 2,8 у Ју го сла ви ји, од но сно 1,1 ми ли он у Ср би ји, а број 
уче ни ка ко ји су за вр ши ли основ ну шко лу по рас тао је са 127.197 – 1961. го ди не 
на 245.781 – 1970. го ди не у Ју го сла ви ји, и од 50.569 на 99.047 у Ср би ји. Број 
на став ни ка основ них шко ла у Ју го сла ви ји са 26.857 1950. по рас тао је на 79.532 
1960, и на 116.697 197, а са 11.048, на 33.975, од но сно 45.696 у Ср би ји. Сред њих 
шко ла у Ју го сла ви ји у 1960. би ло је 1.405, а 1970. го ди не 1.802, а у Ср би ји 453, 
од но сно 645. Број уче ни ка је у Ју го сла ви ји по ве ћан са 333.591 – 1960. го ди не 
на 678.227 – 1970. го ди не, а у Ср би ји са 117.744 на 287.882. У истом пе ри о ду 
број свр ше них сред њо шко ла ца је по рас тао са 73.740 на 159.497 у Ју го сла ви ји, 
и са 26.390 на 68.780 у Ср би ји. У сред њим шко ла ма у Ју го сла ви ји је 1950. би ло 
27.825 на став ни ка, 1960. го ди не 25.403, а 1970. го ди не 39.288, а у Ср би ји 11.598, 
8.868 и 16.520. То ком 60-их го ди на ства ра ни су школ ски цен три са ви ше сред-
њих струч них шко ла раз ли чи тих усме ре ња: у Ср би ји их је 1965/66. би ло 79 са 
235 шко ла и 63.000 уче ни ка.

Број ви со ко школ ских уста но ва у Ју го сла ви ји 1960. го ди не са 205 по ве ћан 
је 1970. на 247, а у Ср би ји са 79 на 82. У истом пе ри о ду број сту де на та у Ју го-
сла ви ји по ве ћан је са 140.574 на 261.203, а у Ср би ји са 69.371 на 113.822, а број 
ди пло ми ра них са 14.928 на 31.872 у Ју го сла ви ји и са 7.269 на 14.506 у Ср би ји. 
На ни воу Ју го сла ви је же не су 1960. го ди не чи ни ле 28,9% сту де на та и 31,1% ди-
пло ми ра них, а 1970. го ди не 39,4% сту де на та и 38,7% ди пло ми ра них. Од 1945. 
до 1965. у Ју го сла ви ји је ди пло ми ра ло 69.085 ли ца на фа кул те ти ма и 44.016 на 
ви шим шко ла ма, укуп но 113.101 струч њак, а на ро чит на пре дак је оства рен по-
сле 1960. го ди не за хва љу ју ћи ре фор ми и ши ре њу ви со ко школ ске мре же. Број 
на став ни ка у ви со ком школ ству 1950. го ди не са 5.406 по ве ћан је на 10.355 1960. 
а 1970. на 16.783, у Ју го сла ви ји, а са 2.258, на 3.655, а по том 6.678, у Ср би ји. 
На ви со ким шко ла ма у Ср би ји је 60-их го ди на би ло 130 сме ро ва у 254 на став не 
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гру пе, убр за но су отва ра ни но ви фа кул те ти и ви ше шко ле у ве ћим гра до ви ма 
и ин ду стриј ским цен три ма, а брз раз вој је на ста вљен и по чет ком 70-их го ди на, 
уз све ве ће мо гућ но сти сту ди ра ња уз рад. Број ван ред них сту де на та у Ср би ји 
од 1951/52. до 1965/66. по рас тао је са 5.146 на 33.809. У Ср би ји је 1951/52. на 
10.000 ста нов ни ка би ло 40 сту де на та, а 1964/65. го ди не 96, а у Ју го сла ви ји 33 па 
88 (нај ви ше би ло у Цр ној Го ри, 48, па 108); 1969/70. на 10.000 ста нов ни ка у Ср-
би ји би ло је 121, а у Ју го сла ви ји 116 сту де на та. Сре ди ном сед ме де це ни је ви со-
ким школ ством би ло је об у хва ће но 8% ге не ра ци је. У Ју го сла ви ји је од 1960. до 
1969. док то ри ра ло 3.425, а у Ср би ји 1.554 ли ца (од 1945. до 1959. го ди не 1.308, 
од но сно 580). Од 1962. до кра ја 60-их у Ју го сла ви ји је обра зо ва но 158 спе ци ја-
ли ста и 2.508 ма ги стра, а у Ср би ји 77 спе ци ја ли ста и 1.244 ма ги стра. 

Раз вој основ ног школ ства до при нео је сма ње њу бро ја не пи сме них и су-
зби ја њу из во ра не пи сме но сти. У Ју го сла ви ји је про це нат не пи сме них ста нов ни ка 
из над 10 го ди на 1953. био 25,4% (35,8% же на), 1961. го ди не 21,0% (30,2% же на), 
а 1971. го ди не 15,1% (22,2% же на). У Ср би ји је 1953. би ло 27,9% не пи сме них 
(40,5% же на), 1961. го ди не 23,2% (33,6% же на), а 1971. го ди не 17,2%. Нај ви ше 
не пи сме них има ло је пре ко 40 го ди на. За хва љу ју ћи раз во ју школ ства ме ња на је 
и обра зов на струк ту ра ста нов ни штва. Пре ма по пи си ма 1953, 1961. и 1971. у Ју-
го сла ви ји се про це нат ста нов ни ка без школ ске спре ме сма њи вао са 42,0%, на 
33,2% и на 24,2%; про це нат ста нов ни ка са основ ном шко лом ра стао је од 4,1% 
на 7,3% и на 15,0%; са сред њом од 6,5% на 9,3% и на 15,2%; а са ви шом и ви-
со ком са 0,6% на 1,3% и на 2,8%. Про це нат же на са основ ном шко лом од 1953. 
до 1971. уве ћан је са 3,6% на 14,9%, са сред њом са 3,5% на 9,9%, а са ви шом и 
ви со ком са 0,2% на 1,6%. У Ср би ји је 1961. без шко ле би ло 34,1% ли ца (1953. 
го ди не 43,2%), са че ти ри раз ре да 48,3%, са основ ном 6,6%, са сред њом шко лом 
9,2% и са фа кул те том 1,5% ста нов ни штва (1953. го ди не 0,9%). Про це нат ли ца 
без шко ле у Ср би ји сма њен је од 43,2% 1953. на 25,9% го ди не 1971. У Ју го сла-
ви ји је на 10.000 ста нов ни ка са сред њом 1953. го ди не би ло 655, а 1961. го ди не 
934 ста нов ни ка, а са ви со ком 1953. го ди не 60 а 1961. го ди не 135 ли ца. У Ср би ји 
је на 10.000 ста нов ни ка, са сред њом 1953. би ло 662, а 1961. го ди не 887, а са ви-
со ком 1953. го ди не 81, а 1961. го ди не 156 осо ба. Про це нат не пи сме но сти и обра-
зов на струк ту ра ста нов ни штва у Ју го сла ви ји и Ср би ји ва ри ра ли су у скла ду са 
еко ном ском раз ви је но шћу и сте пе ном ур ба ни за ци је. Та ко је 1961. у гра до ви ма 
жи ве ло 2,2% ста нов ни ка са ви со ком спре мом, а у Бе о гра ду 5,8%. У гра до ви ма 
Ср би је жи ве ло је 8,3% не пи сме них. Из вор не пи сме них је био у не раз ви је ним 
кра је ви ма, а ве ли ки број ли ца опи сме ње них по сле ра та се вра тио у не пи сме не 
због гу бље ња кон так та са књи гом. Ко смет је пред ста вљао нај ма ње опи сме ње но 
под руч је са 43,5% не пи сме них 1961. го ди не. Зна чај ни ре зул та ти су по стиг ну ти 
и у об у хва ту де це шко лом. То ком 50-их го ди на у Ју го сла ви ји је си сте мом обра-
зо ва ња би ло об у хва ће но 19,2% укуп ног ста нов ни штва. У Ср би ји је основ ним 
обра зо ва њем би ло об у хва ће но 94% де це од 7 до 10 го ди на 1953, а 1961. го ди не 
97%, док је у уз ра сту од 11 до 14 об у хват био да ле ко ни жи, али бе ле жио је стал ни 
по раст –1953. го ди не 52%, 1961. го ди не 73%, 1965/66. го ди не 81,1% Сре ди ном 
60-их об у хват де це осмо го ди шњом шко лом био је 91,1% у СФРЈ и 91,3% у Ср-
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би ји. Об у хват де це сред њим обра зо ва њем је био мно го ни жи, ма да је оства рен 
ве ли ки на пре дак у од но су на ста ње пре ра та: у Ју го сла ви ји је 1965/66. сред њим 
обра зо ва њем би ло об у хва ће но 37% омла ди не, а 1939. го ди не са мо 4%. 

Упр кос еви дент ним ус пе си ма и на прет ку, то ком 60-их го ди на ни су оства-
ре ни же ље ни ре зул та ти и обра зов ни ни во дру штва. У Ју го сла ви ји је 1961. го ди не 
81,1% ли ца би ло ис под а 18,5% из над основ не шко ле, а у Ср би ји 82,5% ис под 
а 17,3% из над, што је зна чи ло да је обра зов на струк ту ра ве о ма ло ша и да је 4/5 
ста нов ни штва има ло ма ње обра зо ва ња од ни воа за ко ји се дру штво опре де ли ло. 
По себ но је би ла ло ша и не а де кват на ква ли фи ка ци о на струк ту ра за по сле них по-
што је сре ди ном 60-их го ди на у Ју го сла ви ји би ло 4,2% за по сле них са ви со ком 
спре мом (2,4% у при вре ди и 24% у не при вре ди), 9,3% са сред њом (6,7% у при-
вре ди, 38,2% у не при вре ди), а не ква ли фи ко ва них ли ца 32,5% у при вре ди и 8,2% 
у не при вре ди. И кра јем де це ни је је 35,8% за по сле них има ло ма ње од основ не 
шко ле, 27,6% основ ну, 37,8% сред њу, а 5,5% фа кул тет (у при вре ди 4,25, а у не-
при вре ди 29,5%), при че му је у при вре ди би ло око 40%, а у по љо при вре ди 51,3% 
ли ца без ика кве школ ске спре ме.34

По ред то га, на свим ни во и ма обра зо ва ња су, по ред до брих ре зул та та, по-
сто ја ли стал ни про бле ми и сла бо сти ко ји су оме та ли раз вој школ ства, успо ра ва ли 
по бољ ша ње обра зов не струк ту ре и сма њи ва ли по зи ти ван ефе кат на уку пан раз-
вој дру штва. И по ред по ра ста из два ја ња за школ ство (1957. го ди не –2,7% на ци о-
нал ног до хот ка, 1960. го ди не – 3,5%, 1963. го ди не – 5,3%, 1966. го ди не – 4,2%, 
1968. го ди не – 5,43%, 1970. го ди не –5,62%) ма те ри јал на ба за школ ства 60-их 
го ди на ни је би ла до вољ на. Мре жа шко ла ни је би ла пот пу на и рав но мер на, ни је 
би ло до вољ но про сто ра, опре мље ност учи ли ма је би ла сла ба, а ква ли фи ко ва них 
на став ни ка ни је би ло до вољ но и би ли су пре оп те ре ће ни. У Ср би ји је 40% шко ла 
има ло ис под 50 уче ни ка, а 1962. го ди не на на став ни ка у раз ред ној на ста ви до ла-
зи ло је 44,3, а у пред мет ној 20,8 уче ни ка (исте го ди не би ло је 32% не струч них 
на став ни ка). Об у хва ће ност де це шко лом ни је би ла до вољ на и знат но је опа да ла у 
ви шим раз ре ди ма. Као што је ре че но, 1961. го ди не у Ср би ји је 97% де це из ме ђу 
7–10 го ди на би ло об у хва ће но шко лом, али све га 73% де це из ме ђу 11–14 го ди на. 
Та ко ђе, са го ди на ма је ра сло и оси па ње уче ни ка (око 10%), због ра да код ку ће, 
ло ше мре же шко ла и не до стат ка учи о ни ца и ин тер на та, а број по но ва ца је пред-
ста вљао ве ли ки про блем, на ро чи то у I и V раз ре ду. На ни воу Ју го сла ви је од де це 
упи са не пре осам го ди на 1958/59. шко лу је за вр ши ло 30,2%, а 1961/62. го ди не 
43,8%, а у Ср би ји је то ком 60-их го ди на је два 50% при пад ни ка ге не ра ци је за вр-

34 Т. Богавац, Шк олство у Србији, 102–109 , 1 19–138,  15 3,  160, 16 6– 17 5, 196– 20 4, 216–277; 
Р.  П еји ћ,  н. д., 588–592;  Пр осве та, о бр азовање и васпитање у  Ср биј и 1 00–133;  Jugosla-
vij a 1918–1988, Statisti čk i g odišnjak,  39,  35 4– 367; Jugoslov ens ki pregled, novemb ar  1961, 
443–4 45; Nepi smenos t i  o pismenjavanje, Isto, februar 1963,  79–82; P ismenost i školska sprem a 
 stanovništva, Isto, ma rt 1964,  101–108; Razvoj školstva 1957–1965, Isto,  oktobar  19 65 , 391–
396; Razv oj školstv a 1 948–1968, I sto, jun  1969,   265–270; Popis stanov ništva  195 3,  knjiga 
III, Pi smenost i  šk olska spre ma ,  Beograd  1 960, XL-LVI; Popis sta novništ va  19 61, knjiga  I I, 
Pismenost  i  šk olovanos t,  Beograd 19 71 ,  LIV-LXI ; P op is stano vn išt va  i stan ova  1 97 1, Stano-
vništvo,  p ismenost i školovanost r ez ultati po  republik am a i pokrajinama, knjiga II,  Beograd 
1974, 2–1. 
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ша ва ло основ ну шко лу, што је зна чај но ре ме ти ло обра зов ну и про фе си о нал ну 
струк ту ру ста нов ни штва. На став ни пла но ви и про гра ми су и да ље би ли пре оп те-
ре ће ни, сла бо по ве за ни са по тре ба ма прак се, итд. Ана ли зи ра ју ћи раз вој основ них 
шко ла и уоча ва ју ћи про бле ме, др жав ни ор га ни су 1964. пла ни ра ли да љи раз вој 
мре же шко ла, по ди за ње згра да, по бољ ша ва ње фи нан си ра ња и опре мље но сти, 
обра зо ва ње на став ног ка дра, ли кви ди ра ње не пи сме но сти од ра слог, на ро чи то ак-
тив ног ста нов ни штва, основ но обра зо ва ње це ло куп не мла де ге не ра ци је, по ди за-
ње ква ли те та на ста ве и вас пит не и иде о ло шке уло ге основ не шко ле („раз ви ја ње 
ју го сло вен ског па три о ти зма и со ци ја ли стич ке све сти“), итд.35 

Сред ња шко ла је 1965. оства ри ла об у хват од 37% ге не ра ци је у Ср би ји 
и 36% у Ју го сла ви ји, и 75,8% свр ше них осно ва ца је на ста вља ло шко ло ва ње. 
Ме ђу тим, мре жа сред њих шко ла ни је би ла рав но мер на, ¼ оп шти на је би ла без 
сред ње шко ле, ни је би ло до вољ но про сто ра ни ти на став ног осо бља. Број по но-
ва ца је био из ме ђу 10–15%. По се бан про блем је пред ста вљао не про пор ци о на лан 
раз вој по је ди них сред њих шко ла у од но су на по тре бе при вре де. Сход но на сто-
ја њи ма број гим на зи ја ла ца је у пе ри о ду 1952–1961. сма њен са 57,7% на 21,9%, 
број уче ни ка тех нич ких је по ве ћан са 10,3% на 29,8% а шко ла за ква ли фи ко ва не 
рад ни ке са 24,3% на 38,4%. Оства ре на је про ла зност на фа кул тет из свих сред-
њих шко ла, али и да ље су је ди но гим на зи јал ци има ли пра во упи са на све фа кул-
те те и чи ни ли 1/3 сту де на та. И по ред по ме ра ња те жи шта са оп штег ка струч ном 
обра зо ва њу, гим на зи ја је то ком 60-их го ди на оп ста ја ла и ја ча ла. Упр кос раз во ју, 
ка па ци те ти сред њих шко ла ни су од го ва ра ли бро ју свр ше них основ но шко ла ца, 
та ко да се сред ње школ ство ја вља ло као „уско гр ло“ обра зов ног си сте ма. Због 
не мо гућ но сти за по шља ва ња пре ве ли ки број сред њо шко ла ца је од ла зио на сту-
ди је, та ко да је до ла зи ло и до дис про пор ци је сред њих и ви со ко о бра зо ва них ка-
дро ва. И по ред по сто ја ња раз ли чи тих сме ро ва и про фи ла сред њих шко ла, њи хов 
број и ка па ци те ти, као ни ин те ре со ва ње уче ни ка, ни су од го ва ра ли по тре ба ма 
при вре де, та ко да је 1963. го ди не 62,8% ак тив ног ста нов ни штва ра ди ло у при-
мар ним де лат но сти ма, а би ло је са мо 4,5% уче ни ка од ре ђе них сред њих шко ла, 
16,7% ста нов ни штва у се кун дар ним, а 53% сред њо шко ла ца, и 20,5% ста нов ни-
ка у тер ци јар ним, а 42% сред њо шко ла ца. При том је 1961. го ди не у при мар ним 
де лат но сти ма би ло 17% ква ли фи ко ва них и 68% пот пу но не пи сме них рад ни ка. 
Ана ли зи ра ју ћи ре зул та те и про бле ме шко ла дру гог ступ ња у прет ход ном пе ри-
о ду На род на скуп шти на Ср би је је де цем бра 1963. за кљу чи ла да су по стиг ну ти 
ве ли ки ус пе си, из гра ђен „отво рен и све стра но тран зи ти ван обра зов ни си стем“ 
и из јед на че ни сви пу те ви обра зо ва ња, али да је ра ди пре ва зи ла же ња уоче них 
сла бо сти и про бле ма, по треб но пла ни ра ти по тре бе у од ре ђе ним ка дро ви ма по 
при вред ним гра на ма и мо гућ но сти ма за по шља ва ња, по ве ћа ти ма те ри јал на ула-

35 Т . Б огавац,  Шк ол ство у С рб иј и, 112– 11 9, 172–175; Р. Пе ји ћ,  н. д.,  5 88–591; Пр освета,  
о бр азовање  и  ва спи тање у  Србији 1 41– 148; Ostvarivanje  ob aveznog os no vn og školovanja, 
Jugoslov en ski pregled, feb rua r 1968 , 81–86; Izdaci za obrazovanje 1967–1 97 1,  Isto,  januar 
19 73, 21. С луж бе ни гласни к СРС, бр . 17, 30 .  ап рил 196 4;  Препорука у вези са стањем и 
проблемима у области основног образовања, Сл уж бени лист  СФРЈ, бр .  14, 1. април 1964, 
261–264;  АЈ, ССРНЈ, 142–128. 
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га ња, шко ло ва ти на став ни ка дар, сти пен ди ра ти де фи ци тар не стру ке, по ве ћа ти 
ве зу на ста ве са при вре дом, итд.36

И ви со ко школ ство је то ком 60-их има ло број не про бле ме и сла бо сти. 
По чет ком 1963. На род на скуп шти на је до не ла за кључ ке о раз вит ку ви со ког школ-
ства у Ср би ји 1953–1963. у ко ји ма је ис та кла ве ли ке успе хе у ши ре њу мре же, 
де мо кра ти за ци ји и дру штве ном упра вља њу, али и ма те ри јал не и ка дров ске те-
шко ће, сла бу са рад њу са при вре дом, сти хиј ни раз вој, не до стат ке на ста ве, ни зак 
стан дард сту де на та, итд. Ка па ци те ти фа кул те та и фи нан сиј ска ула га ња др жа ве 
ни су пра ти ли сна жан по раст бро ја сту де на та и по тре бу за про сто ром, на став ним 
сред стви ма и ма те ри ја лом. Ни на став ног ка дра ни је би ло до вољ но: у Ср би ји је 
1961. го ди не на на став ни ка до ла зи ло 35, а на аси стен та 30,5 сту де на та. Не до ста-
так ка дра је оме тао на ста ву, по себ но на ви шим шко ла ма на ко ји ма је би ло 57% 
хо но рар них на став ни ка. Ван ред но сту ди ра ње ни је сву да да ло до бре ре зул та те, а 
ви ше сте пе на на ста ва и пост ди плом ске сту ди је су спо ро и не рав но мер но уво ђе-
не. Иако је до зво љен упис и без по треб не струч не спре ме и да ље је нај ве ћи број 
сту де на та до ла зио из гим на зи ја, што је са ста но ви шта ква ли те та сту де на та би ло 
по вољ но, али ни је по го до ва ло из ме ни со ци јал не струк ту ре сту де на та и из јед на ча-
ва њу свих ти по ва шко ла (1952. фа кул те те је упи са ло 50,75 гим на зи ја ла ца и 4,3% 
кан ди да та без по треб не школ ске спре ме, а 1962. го ди не 25,2% гим на зи ја ла ца, 
32,1% тех ни ча ра и 10,9% без до вољ не школ ске спре ме). Не е фи ка сност и ду жи на 
сту ди ја пред ста вља ли су ста лан про блем ко ји ре фор ма с кра ја 50-их ни је ус пе ла 
да ре ши. То ком 60-их го ди на се у про се ку сту ди ра ло 6,1 го ди на на че тво ро го ди-
шњим фа кул те ти ма, а 7,1 на пе то го ди шњим. На че тво ро го ди шњим фа кул те ти ма 
је 1959. на вре ме ди пло ми ра ло са мо 11,1%, а 1964. го ди не 16,9%, а на пе то го ди-
шњим 1959. го ди не 7,7%, а 1964. го ди не 14,1%. За про ду же ње сту ди ја је из два ја-
на 1/5 укуп них сред ста ва за ви со ко школ ство. Са др жа ји на ста ве су и да ље би ли 
пре оп шир ни и не до вољ но при ла го ђе ни по тре ба ма при вре де и дру штва, чак су 
по не где и про ши ри ва ни и број ис пи та по ве ћа ван. Ни струк ту ра сту де на та по фа-
кул те ти ма и стру ка ма ни је од го ва ра ла по тре ба ма при вре де и дру штве них де лат-
но сти. До 60-их го ди на ни је би ло ни ка квог пла ни ра ња ни ти стра те ги је раз во ја 
и ви со ко школ ство се раз ви ја ло сти хиј ски и на осно ву ин те ре со ва ња омла ди не. 
У при вре ди Ср би је 1964. го ди не 1,8% за по сле них има ло је ви со ко обра зо ва ње, 
а у не при вре ди 15,2%, а фа кул те ти су са мо 22,7% ли ца оспо со бља ва ли за рад у 
про из вод њи, а 77,2% за рад у про све ти и кул ту ри и упра ви. Ви ше од 50% сту де-
на та се упи си ва ло на фа кул те те дру штве ног и при род ног сме ра, а са мо 1/3 на тех-
нич ке и по љо при вред не, та ко да је до шло до кри зе за по шља ва ња и око 25–30% 
ди пло ма ца у Ју го сла ви ји ни је мо гло до би ти по сао (хи пер про дук ци ја ка дро ва), 
а с дру ге стра не је по сто јао ве ли ки де фи цит ви со ко ква ли фи ко ва них ка дро ва за 
про из вод на за ни ма ња.37

36  Т. Богав ац ,  Школство  у  С рбији,  12 6–130, 175–186 ;  Р.  Пеј ић, н.  д., 591;  П росвета, 
образовање  и васпи тање у Срб ији 151– 17 8;  Jugoslovenski pregled, januar 1962, 37–44;  Ra-
zvoj s rednjeg stručnog obrazovanja 1960–1968, Isto, maj  19 69, 223–2 24; Служб ен и гласник 
СРС, бр. 17, 30. април  1964, 326–329.

37 Т. Бог ава ц, Школс тв о  у Србији ,  14 3, 155– 16 6, 186–196; Р. Пе ји ћ,  н. д. , 5 91–59 2;  Просвет а, 
образ ов ање  и  васпита ње у Србији, 195–200; Sprov ođ enje re forme visokog školstva, 
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Та бе ла 5. Број сту де на та у Ср би ји по на у ка ма38

На уке Дру штве не Тех нич ке По љо при вред не Ме ди цин ске
год. 1951/2 1969/70 1951/2 1969/70 1951/2 1969/70 1951/2 1969/70
Ју го. 53,9 56,3 19,3 26,5 10,1 7,4 16,7 9,8
Срб. 55,2 54,6 18,7 26,2 8,7 8,0 10,4 11,2

Сре ди ном 60-их под сти ца не су да ље ре фор ме на свим ни во и ма школ ства, 
тра же но по ве ћа ње ма те ри јал них сред ста ва, уса вр ша ва ње си сте ма фи нан си ра ња, 
по ве ћа ње ефи ка сно сти сту ди ја и ква ли те та на ста ве, по ве ћа ње са рад ње са при-
вред ним и дру штве ним ор га ни за ци ја ма, обра зо ва ње на став ног ка дра, раз ви ја ње 
сти пен ди ра ња и кре ди ти ра ња сту де на та, ду го роч но пла ни ра ње ка дро ва пре ма 
про фи ли ма, пре и спи ти ва ње и да ље раз ви ја ње мре же шко ла, још ши ре об у хва та ње 
ста нов ни штва обра зо ва њем, раз ви ја ње дру штве ног упра вља ња и марк си стич ког 
обра зо ва ња, итд. Под сти цан су раз вој на уч но-ис тра жи вач ког ра да у на уч ним и 
ви со ко школ ским уста но ва ма, по ве зи ва ње са при вред ним и дру штве ним ор га ни-
за ци ја ма и по тре ба ма при вре де и дру штва, осни ва ње ис тра жи вач ко-раз вој них 
је ди ни ца у пред у зе ћи ма, раз ви ја ње ис тра жи ва ња у ба зич ним на у ка ма, ства ра ње 
на уч ног под млат ка, по бољ ша ва ње ма те ри јал ног по ло жа ја на у ке, ду го роч но пла-
ни ра ње про је ка та, итд. Са ве зна скуп шти на је ја ну а ра 1965. до не ла ре зо лу ци ју 
о на уч но-ис тра жи вач ком ра ду по ко јој је на у ци тре ба ло да ти ва жно ме сто у дру-
штве но-еко ном ском и кул тур ном раз во ју зе мље, ускла ди ти њен раз вој са по тре-
ба ма при вре де и дру штва, обез бе ди ти јој ста бил ни је из во ре сред ста ва, укљу чи ти 
у раз вој и фи нан си ра ње на у ке при вред не и дру штве не ор га ни за ци је, шко ло ва ти 
ка дро ве, под сти ца ти ме ђу на род ну са рад њу и укљу чи ва ти се у ме ђу на род ну раз-
ме ну зна ња, итд. По себ на уло га је да ва на уни вер зи те ти ма, ака де ми ја ма и на уч-
ним дру штви ма, али и дру гим на уч ним уста но ва ма. Та да је у Ју го сла ви ји би ло 
763 на уч не уста но ве, од то га 258 са мо стал них, 34 у са ста ву ака де ми ја на у ка, 352 
у са ста ву ви со ко школ ских уста но ва и 119 у са ста ву при вред них ор га ни за ци ја. 
Исте го ди не је би ло 8.747 ис тра жи ва ча, и то 49,1% на тех нич ким, 20,0% на дру-
штве ним, 13,6% би о тех нич ким, 12,7% при род ним, и 4,6% на ме ди цин ским на у-
ка ма. Број ис тра жи ва ча је уве ћа ван та ко да их је у Ју го сла ви ји 1966. би ло 9.316, 
а 1968. го ди не 10.519, од то га 1.257 док то ра и 1.093 ма ги стра и спе ци ја ли ста. Ју-
го сла ви ја је 1968. има ла 6,4 ис тра жи ва ча на 10.000 ста нов ни ка. Док то ра те је од 
1945. до 1965. од бра нио 4.171 кан ди дат, од то га у Бе о гра ду 1.760, у Но вом Са ду 
90, а у Срп ској ака де ми ји на у ка (до 1956) 65, и то 34,8% из дру штве них на у ка, 
20,9% фун да мен тал них на у ка, 24,3% у по љо при вре ди, шу мар ству и ве те ри ни, 
9,7% ме ди цин ско-фар ма це ут ским и 10,3% тех нич ким на у ка ма.39

Jugoslovenski pregled , ma j 1962,  223 –234;  V isoko šk olstvo 19 60 –1966, Isto, apri l 1 967, 1 73–
182; Закључци о развитку високог школства у Срб иј и 1953–19 63, Служб ен и гласник СРС,  
б р.  17,  3 0. апр ил  19 64,  329–33 2.

38 Т.  Бог авац, Школство у Срби ји ,  16 2. 
39 Do kt orati  nau ka , Jugoslovenski pregled, decemba r 1 96 6,  473–4 76; Organizac ija  naučnih 

delatnosti , I sto, j un 1967, 281–286; Istraž iva čki kadar, Isto, februar 1970, 73–78; Службени 
гласник СРС, бр. 54, 28. децемба р 1 963, 1094–1095. Исто ,  бр .  17, 30.  а прил  196 4,  32 9–
332;  Исто,  бр.  8, 20. фебруар 1965, 122– 123 ; Резолуција о научно-ис тр аживач ком  раду, 
 Сл ужбен и  лист СФРЈ, бр. 5 , 5 . фебр уар 1965, 97–99.
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Не до ста ци и про бле ми на свим ни во и ма обра зо ва ња и у на у ци по ста ја ли 
су круп ни ји и уоч љи ви ји по сле при вред не ре фор ме 1965. го ди не. За то је у дру-
гој по ло ви ни 60-их ме ња на и при ла го ђа ва на за кон ска ре гу ла ти ва у по је ди ним 
обла сти ма и ме њан на чин фи нан си ра ња. То ком 1965. до не ти су из ме ње ни за ко-
ни о пе да го шкој слу жби, деч јим вр ти ћи ма, основ ној шко ли и ви со ком школ ству, 
осно ван је Са вет за ви со ко школ ство, а кра јем го ди не и Ре пу блич ки фонд за обра-
зо ва ње, ко ји је до би јао сред ства пре ко бу џе та, ор га ни за ци ја и дру гих при хо да и 
да вао кре ди те и зај мо ве за фи нан си ра ње шко ла. Но вим за ко ном о фи нан си ра њу 
обра зо ва ња де цем бра 1966. си стем је из ме њен, уве де не су за јед ни це обра зо ва ња, 
по под руч ји ма за пред школ ско и основ но и обла сти ма обра зо ва ња за сред ње и 
ви со ко школ ство, са ста вље не од обра зов них уста но ва, рад них и дру гих ор га ни-
за ци ја, ко је су бри ну ле о ра ду шко ла, ве зи са при вре дом и дру штве ним слу жба-
ма и фи нан си ра ле рад шко ла пре ко фон до ва у ко је је ула зио по се бан до при нос 
из лич ног до хот ка гра ђа на, део оп штин ског и ре пу блич ког по ре за и до та ци је 
рад них ор га ни за ци ја и гра ђа на. Но вом на чи ну фи нан си ра ња при ла го ђе на је и 
на уч на де лат ност, а кра јем 1968. до нет је и но ви за кон о СА НУ ко јим је ре гу ли-
са на ор га ни за ци ја, од нос са ин сти ту ти ма, уве ден скуп чла но ва оде ље ња као са-
мо у прав ни ор ган, итд.40 По ред то га, до но ше не су и број не пре по ру ке о на чи ну 
ре ша ва ња по је ди них пи та ња из обла сти обра зо ва ња. 

По тра га за аутен тич ном „со ци ја ли стич ком шко лом“ 
– спро во ђе ње и крах ре фор ме 70-их и 80-их го ди на

То ком дру ге по ло ви не 60-их го ди на у др жав ним, пар тиј ским, про свет-
ним ор га ни ма и дру штве ним и струч ним ор га ни за ци ја ма вр ше не су те мељ не 
ана ли зе и во ђе не ди ску си је о ду бљим про ме на ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та-
ња и ње го вом при ла го ђа ва њу дру штве но-по ли тич ким про ме на ма и по тре ба ма 
при вре де и дру штва. Упор но се тра га ло за аутен тич ном „со ци ја ли стич ком шко-
лом“. По ја ви ла су се до ку мен та ко ја су да ва ла осно ве и смер ни це за да љи пре-
о бра жај школ ства, као што је „Пред лог те за о раз во ју и уса вр ша ва њу си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња у СФРЈ“ с по чет ка 1968. Ста во ви су се за сни ва ли на 
ана ли зи ре зул та та и кри ти ци не до ста та ка у до та да шњем раз во ју школ ства, са 
ак цен том на сла бо сти ма у фи нан си ра њу и од но су шко ле и дру штва. Ре фор мом 
је тре ба ло от кло ни ти не до стат ке, уса вр ши ти и по ве ћа ти ефи ка сност свих ступ-
ње ва школ ства, из вр ши ти „ин те гра ци ју обра зо ва ња у са мо у пра вља ње“, обез бе-
ди ти обра зо ва ње за све, пот пун об у хват основ ном шко лом и ко нач но од стра ни ти 
„ду а ли зам“ и све из во ре со ци јал них не јед на ко сти из школ ског си сте ма. Већ та да 

40 Сто година Просветног савета Србије, 180–204; Службени гласник СРС, бр. 15, 8. а при л 
1965, 353– 370; И сто, бр.  22 , 2 9. јул 19 65,  769–782; И ст о,  бр. 53,  2 5.  децемб ар  1965; 
Општи закон о финансијским средствима за о бра зовање  и васпитање, Службени л ист  
СФРЈ, бр. 21, 25. мај 1966, 367–369;  С лужбени гласник  СРС;  бр. 53,  31 .  де цембар 1 96 6,  
938–946;  И ст о, бр.  1,  4.  ја нуар 19 69, 3–6;  No vi sistem fi nansiranj a o br az ovanja  i  vaspi tan ja , 
Jugoslovens ki  pregled, novembar  19 66 ,  417–420;  F in ansiran je na uč nih  delatn os ti , Isto, janu-
ar  1967, 33–37; Finansiranje obrazovanja prema r epubličk im  z akonima, Isto, oktobar 1967, 
435 –4 38.
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су се по ја ви ли ста во ви о је дин стве ном ти пу сред ње шко ле у ко јој би пр ва фа за 
би ла за све иста, а у за вр шној би се да ва ли од ре ђе ни про фи ли или усме ра ва ло 
на да ље шко ло ва ње.41

Ци ље ви ре фор ме су на тим осно ва ма пре ци зни је фор му ли са ни у Ре зо-
лу ци ји Са ве зне на род не скуп шти не о раз во ју вас пи та ња и обра зо ва ња на са мо у-
прав ној осно ви мар та 1970, а по сле до но ше ња устав них аманд ма на и Уста ва из 
1974, још ви ше кон кре ти зо ва ни и при ла го ђе ни но вим дру штве но-по ли тич ким 
окол но сти ма у ре зо лу ци ји X кон гре са СКЈ „За да ци СКЈ у со ци ја ли стич ком са-
мо у прав ном пре о бра жа ју вас пи та ња и обра зо ва ња“, ре зо лу ци ја ма ре пу блич ких 
ор га на СК (VII кон грес СК Ср би је) и дру гим др жав ним и пар тиј ским до ку мен ти-
ма то ком осме де це ни је. Ци ље ви и по став ке ре фор ме за ла га ли су се за „аутен тич-
ни ју го сло вен ски со ци ја ли стич ки си стем обра зо ва ња и вас пи та ња“, а са сто ја ли 
су се од из ме не дру штве но-еко ном ских од но са с јед не, и си сте ма обра зо ва ња, 
с дру ге стра не. 

Устав и X кон грес су усме ра ва ли ка „ра ди кал ном по друштвља ва њу“ 
обра зо ва ња и „ин те гра ци ји са оста лим об ли ци ма ра да ра ди за до во ља ва ња оп-
штих ин те ре са“. Ни у ра ни јим фон до ви ма, ни ти у за јед ни ца ма обра зо ва ња ни-
је би ло пре вла да но ета ти стич ко упра вља ње и фи нан си ра ње, већ је од лу чи ва но 
пре ко др жав ног ме ха ни зма и одр жа ва но не е фи ка сно и ску по обра зо ва ње, ко је 
је тре ти ра но као дру штве на по тро шња. Са да је тре ба ло рад ни ке у обра зо ва њу и 
рад ни ке у дру гим де лат но сти ма ко ји ко ри сте обра зо ва ње, „са мо у прав но удру жи-
ти“ ра ди од лу чи ва ња о усло ви ма ра да, пла ни ра њу ка дро ва, уса вр ша ва њу обра-
зо ва ња, утвр ђи ва њу це не обра зо ва ња, рас по де ли до хот ка, сто пи до при но са за 
обра зо ва ње, итд. Фор ма за та кво удру жи ва ње и „сло бод ну раз ме ну ра да“ би ле 
су са мо у прав не ин те ре сне за јед ни це ко је су оку пља ле пред став ни ке основ них 
рад них ор га ни за ци ја и шко ла, по те ри то ри јал ном или функ ци о нал ном прин ци пу 
(за основ но оп штин ска, ме ђу оп штин ска, по кра јин ска, ре пу блич ка за јед ни ца, а 
за сред ње, ви ше и ви со ко по гра на ма и обла сти ма при вре де и ван при вред них де-
лат но сти – гра ђе ви нар ство, по љо при вре да, итд). За јед ни ца је има ла скуп шти ну 
у ко јој су де ле га ти би ли по де ље ни на ве ће рад ни ка и ве ће ко ри сни ка, из вр шни 
ор ган, ино ко сни ор ган и са мо у прав ну кон тро лу, а би ла је од го вор на скуп шти ни 
дру штве но-по ли тич ке за јед ни це. За јед ни ца је има ла про грам ра да, обез бе ђи ва ла 
сред ства и од лу чи ва ла о њи хо вој рас по де ли. Основ на на че ла по ве зи ва ња де фи-
ни сао је Устав, а спро во ђе ње су од ре ђи ва ли за ко ни и са мо у прав ни спо ра зу ми. 
Сма тра но је да се та ко из јед на ча ва по ло жај обра зо ва ња са дру гим де лат но сти-
ма, укла ња ју по сред ни ци из ме ђу дру штва и обра зо ва ња, а рад ним љу ди ма да је 
мо гућ ност од лу чи ва ња о де лу до хот ка ко ји се из два ја за обра зо ва ње, ка дров ској 

41 АЈ, СИВ , 1 30–596– 98 8,  Развој   образовања 1968; АЈ, ССРНЈ, 142–2 88, Се днице СС РН Ј 
о сист ем у  об разов ања  и наук е  19 68; АЈ,  СС РН Ј, 142–287, Предл ог  теза о развоју и 
усавршавању сис те ма  образ о вања и в ас питања у СФРЈ, 25. јануа р  1 968; А Ј,  С СРНЈ, 
142–306, Образовањ е,  наука и култура 1 96 9; АЈ,  ЦК  С КЈ, Идеолошка комисија, VIII, V -1 2 
(1–2), С ас танак у  Ц КСКЈ по питању об ра зовања, 25 . ју н 196 8;  А Ј, ЦКСКЈ,  К о мисија за 
питања омладин е, X XV-k.2/4 , З аписник с а саста нк а  Комисиј е  19. јан у ар а  1968; АЈ , 3 19–33, 
Друштве ни  и  е кономски  а спекти  о бр азовања,  Си мп озиј Све уч и лишт а у Загр ебу, 19 68. 
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по ли ти ци, осни ва њу шко ла, пла ну упи са, ма те ри јал ним усло ви ма, про гра ми ма 
струч них пред ме та, итд.

Ре фор мом је тре ба ло пот пу но из ме ни ти и си стем обра зо ва ња, ко нач но 
укло ни ти на сле ђе ни „ду а ли зам“, раз ли ко ва ње фи зич ког и ум ног ра да, про ду бљи-
ва ње со ци јал них раз ли ка, не по ве за ност, ни ску ефи ка сност, не до вољ ну функ ци о-
нал ност вас пит но-обра зов ног си сте ма, одво је ност шко ле од дру штва и при вре де, 
дис про пор ци ју из ме ђу по треб них и шко ло ва них про фи ла ка дро ва, хи пер про дук-
ци ју јед них и не до ста так дру гих за ни ма ња, итд. Тре ба ло је ко нач но ре ши ти про-
бле ме ко ји су школ ство пра ти ли још од 1945. и ума њи ва ли ње го ве ре зул та те: не-
пи сме ност, мре жа и опре мље ност шко ла, број и струч ност на став ни ка, об у хват 
де це шко лом, по на вља ње и оси па ње уче ни ка, до ступ ност сред ње шко ле, ду го 
тра ја ње сту ди ја, итд. На ста ву је тре ба ло мо дер ни зо ва ти, при ла го ди ти раз во ју и 
по тре ба ма при вре де и дру штва и „раз во ју све стра не лич но сти“, по ве за ти шко лу 
са ра дом, уве сти обра зо ва ње уз рад и за рад, учи ни ти да се са сва ким сте пе ном 
шко ле мо же на ста ви ти шко ло ва ње или за по сли ти. У скла ду са бр зим на прет ком 
на у ке и тех ни ке зах те ван је пре ла зак на пер ма нент но обра зо ва ње ко је би ђа ке 
спре ма ло да уче то ком це лог жи во та, ши ре ње оп ште о бра зов них са др жа ја, је дин-
ство обра зо ва ња и вас пи та ња, оса вре ме ња ва ње на став них про гра ма, уса вр ша-
ва ње на став ни ка, ја ча ње по ли тех нич ког и рад ног, али и дру штве но-еко ном ског 
обра зо ва ња за сно ва ног на марк си зму као основ ној ори јен та ци ји дру штва. За то се 
тре ба ло оштро су прот ста ви ти „гра ђан ским ре ци ди ви ма“, иде ја ма о „не у трал ној 
шко ли“, вер ба ли зму, исто ри ци зму, и у на ста ви ис та ћи марк си зам, са мо у прав ни 
со ци ја ли зам, ју го сло вен ски па три о ти зам, брат ство-је дин ство, итд.42

На тим те ме љи ма је то ком 70-их го ди на из гра ђи ван но ви ју го сло вен ски 
си стем обра зо ва ња и вас пи та ња. Ре фор ма је спро во ђе на на ни воу це ле зе мљи – у 
Бе о гра ду је 1974. фор ми ра на Ме ђу ре пу блич ка и ме ђу по кра јин ска ко ми си ја за 
ре фор му си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња пре ко ко је су раз ме њи ва на ис ку ства 
и уса гла ша ва на ре ше ња – али тем по, кон крет на ре ше ња и ре зул та ти су би ли раз-
ли чи ти. У Ср би ји је већ 1973. до нет За кон о пред школ ском вас пи та њу и обра зо-
ва њу и за ба ви шта при бли же на школ ском си сте му. За кон о основ ном обра зо ва њу 
и вас пи та њу до нет је 1974. и њи ме су по ја ча ни вас пит ни ути цај и марк си стич ка 
усме ре ност шко ле и по ли тех нич ко вас пи та ње. Од ре ђе но је да Скуп шти на Ср би је 
на пред лог Про свет ног са ве та до но си Је дин стве не осно ве основ ног вас пи та ња 
и обра зо ва ња (до не те ју на 1975), да Про свет ни са вет до но си За јед нич ки план и 
про грам, а сва ка шко ла уно си кон крет не до пу не. 

Кључ не про ме не су се де си ле на ни воу сред ње шко ле За ко ном о сред њем 
обра зо ва њу и вас пи та њу 1974. Шко ла се за сни ва ла на марк си стич ком уче њу, рад-
ном и по ли тех нич ком вас пи та њу и тре ба ло је да да је оп ште обра зо ва ње, зна ња 

42 Резолуција о развоју васпитања и образовања н а  самоуправно ј  ос но ви,  Службе ни   лист  
ФНРЈ,  б р.  16 , 16 а пр ил  1970, 55 7– 56 5; Зад ац и  СК Ј у с оц ијалист ичк ом самоупр а вном 
преображ ај у  вас питањ а  и  образо ва ња , Резол уц иј а десетог  к он греса С КЈ , Б еог рад 197 5; 
Samoupravne interesne zaj eni ce obr azovanja i vaspitanja, Jugosl ov enski pre gled, maj  1 975, 
199–206; Службени гласник  СР С, бр.  48 , 1974 ;  Т . Бо гавац,  Ш ко лс тво  у Србиј и , 2 05 –
215, 2 84 –3 19; Ист и , Сушт и на и садржај самоуправног  с оцијал исти чког п ре ображ ај а 
образовања и нау ке , Београд  1978, 5– 44 .
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за од ре ђе ну стру ку, да ље обра зо ва ње и са мо у пра вља ње. Уки ну та је гим на зи ја 
и дру ге вр сте сред њих шко ла и уве де не су две фа зе шко ло ва ња. То ком пр ве две 
го ди не оства ри ва на је За јед нич ка осно ва сред њег усме ре ног обра зо ва ња и вас-
пи та ња, ко ја је об у хва та ла про грам ске са др жа је оп ште-кул тур ног, дру штве но-
еко ном ског, при род но-на уч ног и про из вод но-тех нич ког под руч ја. У дру гој фа зи, 
то ком тре ће и че твр те го ди не, про грам ски са др жа ји су има ли усме ра ва ју ћи ка-
рак тер за по је ди на за ни ма ња и сте пе не струч но сти и омо гу ћа ва ли су на ста вак 
шко ло ва ња на ви шим и ви со ким шко ла ма. Шко ла је има ла и вас пит ни ути цај 
у на став ним, прак тич ним и ван на став ним ак тив но сти ма. За јед нич ке осно ве је 
до но си ла Скуп шти на, пла но ве и про гра ме за оп ште пред ме те Про свет ни са вет, 
а за струч не пред ме те и прак су шко ле у са рад њи са са мо у прав ним ин те ре сним 
за јед ни ца ма обра зо ва ња и при вред ним пред у зе ћи ма, чи ме је и про гра ми ра ње 
спу шта но „на до ле“ и обра зо ва ње по ве зи ва но са „удру же ним ра дом“. 

То ком дру ге по ло ви не 70-их го ди на, про пи си о усме ре ном обра зо ва њу су 
раз ра ђи ва ни и при ме њи ва ни. Кра јем 1976. до нет је За јед нич ки план и про грам 
обра зов но вас пит ног ра да у основ ној шко ли, ко ји је уво дио осно ве тех нич ког 
вас пи та ња и осно ве са мо у прав ног со ци ја ли зма у са др жа је исто ри је и ге о гра фи је. 
Де цем бра 1978. до нет је нов За кон о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу ко ји је 
још ви ше на гла ша вао вас пит ну уло гу шко ле, ста вио раз ра ду за јед нич ког пла на 
и про гра ма за ви ше раз ре де у над ле жност за јед ни це обра зо ва ња, увео опи сне 
оце не за по је ди не пред ме те, итд. Но вем бра 1976. до не те су и За јед нич ке осно-
ве сред њег усме ре ног обра зо ва ња, ко јим су уве де ни осно ви марк си зма и са мо у-
прав ног со ци ја ли зма и осно ви тех ни ке и про из вод ње, утвр ђен од нос по је ди них 
на став них са др жа ја, ре дов не, из бор не и прак тич не на ста ве и дру гих ак тив но сти. 
Ма ја 1977. до нет је план и про грам ра да за јед нич ке осно ве усме ре ног обра зо ва-
ња. Осно ва дру ге фа зе усме ре ног обра зо ва ња је до не та апри ла 1978. Пред ме ти 
су би ли по де ље ни у оп ште о бра зов не, оп ште струч не и уже струч не. Ма ја 1979. 
до нет је план и про грам за дру гу фа зу усме ре ног обра зо ва ња, а ју ла 1979. но ви 
За кон о сред њем усме ре ном обра зо ва њу и вас пи та њу ко ји је по твр дио ви ше слој-
ност сред ње шко ле, по ве за ност са „удру же ним ра дом“, за сно ва ност на марк си зму, 
уки нуо за вр шни ис пит, итд. Убр зо су до не ти про стор ни нор ма ти ви, пра вил ни ци 
о струч ној спре ми осо бља на свим сте пе ни ма школ ства, а по За ко ну о уџ бе ни ци-
ма за основ но и сред ње обра зо ва ње (1973, 1978) из ра ђи ва ни су но ви уџ бе ни ци 
и во ђе на бри га о њи хо вом „идеј ном ни воу“. Дру штве ним до го во ром су кла си фи-
ко ва на за ни ма ња и уве де но је осам сте пе на струч не спре ме (и два спо ред на), од 
нај про сти јих по сло ва до док то ра та. Сва ки раз ред је да вао мо гућ ност на став ка 
шко ло ва ња и од ре ђен сте пен струч но сти за за по сле ње са мо гућ но шћу спе ци ја-
ли за ци је. Ре фор ма је спро во ђе на по сте пе но, раз ли чи том бр зи ном и ре до сле дом. 
По че ла је 1975. екс пе ри мен тал но у Вој во ди ни у сред њем обра зо ва њу, а у Ср би ји 
у основ ном. По чет ком 80-их го ди на пр ви уче ни ци су за вр ша ва ли шко ло ва ње по 
но вим про пи си ма о усме ре ном обра зо ва њу.43 

43 Сто година Просве тно г савет а  Србије, 204–246; Т. Б огавац,  Ш ко лство у Ср би ји , 319–
3 24 ; И сти , Сушти на и садржај..., , 41–93; Sredn je  vaspit anj e i ob ra zo vanje, Jug os lo venski 
pregled, sv. 4, 1986, 193–210; Pro mene u sis te mu vaspi ta nj a i obra zo va nja, Is to,  br. 9 –10, 
1990, 231–244. 
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То ком 80-их го ди на прав на ре гу ла ти ва на свим ни во и ма школ ства је 
ме ња на и уса вр ша ва на, до но ше ни су пла но ви и про гра ми, утвр ђи ва на струч на 
зва ња и обра зов ни про фи ли, да би апри ла 1986. За ко ном о усме ре ном обра зо-
ва њу и вас пи та њу би ли де таљ но пре ци зи ра ни ци ље ви и за да ци си сте ма усме-
ре ног обра зо ва ња, осни ва ње обра зов них ор га ни за ци ја, усло ви упи са и на чин 
сти ца ња по је ди них сте пе на струч не спре ме, са став и над ле жно сти ре пу блич ке 
и ме ђу оп штин ских са мо у прав них ин те ре сних за јед ни ца усме ре ног обра зо ва ња, 
од ре ђи ва ње обра зов них про фи ла, до но ше ње пла на упи са и на став них пла но ва 
и про гра ма, зва ња и из бор на став ни ка и са рад ни ка, пра ва и на чин оце њи ва ња 
уче ни ка, уче шће пред став ни ка дру штве не за јед ни це ро ди те ља и сту де на та у са-
мо у пра вља њу, итд.44

При ла го ђа ва ње но вом си сте му обра зо ва ња вр ше но је и у обла сти ви со-
ког школ ства и на у ке. На X кон гре су СКЈ до не та је ре зо лу ци ја о За да ци ма СКЈ у 
раз во ју на у ке у ко јој су кри ти ко ва ни не по ве за ност на у ке са „удру же ним ра дом“, 
не до вољ на за сно ва ност на дру штве ним по тре ба ма и од су ство „кла сно-марк си-
стич ке ори јен та ци је“. Не до стат ке је тре ба ло от кло ни ти ја ча њем са мо у пра вља ња 
и по ве зи ва њем са про из вод њом пре ко ин те ре сних за јед ни ца и са мих при вред-
них ор га ни за ци ја.45 Од 1975. ра ди ло се на укла па њу ви со ког школ ства у но ви 
си стем усме ре ног обра зо ва ња, ја ча њу ве за са при вре дом, при ла го ђа ва њу пла но-
ва и про гра ма и про фи ла струч ња ка по тре ба ма дру штва, ши ре њу са мо у пра вља-
ња у ви со ко школ ским уста но ва ма. То је кра јем 70-их и по чет ком 80-их го ди на 
по сти за но до пу ња ва њем и уса вр ша ва њем За ко на о ви со ком школ ству и ни зом 
прав них про пи са о упи су на фа кул те те, на став ном осо бљу, уџ бе ни ци ма, струч-
ним зва њи ма, итд. Де таљ не смер ни це су да те у Ре зо лу ци ји о со ци ја ли стич ком 
са мо у прав ном пре о бра жа ју ви шег и ви со ког обра зо ва ња и вас пи та ња ју ла 1983, 
а при ме ње не у За ко ну о усме ре ном обра зо ва њу и вас пи та њу апри ла 1986, ко ји 
је ви ше и ви со ке шко ле, од но сно сти ца ње струч не спре ме од VI до VI II сте пе на, 
укло пио у це ло ви ти си стем усме ре ног обра зо ва ња, по ве зао са удру же ним ра дом 
и по тре ба ма дру штва за ка дро ви ма пре ко Ре пу блич ке са мо у прав не за јед ни це 
обра зо ва ња и за сно вао на „марк си стич ком по гле ду на свет и на те ко ви на ма со-
ци ја ли стич ке ре во лу ци је“.46

Ра ди кал на ре фор ма школ ског си сте ма кра јем 70-их го ди на пред ста вља ла 
је при ли ку да се ство ри и ком пакт ни ји про свет ни си стем на ју го сло вен ском ни-
воу. То је би ла стал на те жња ју го сло вен ских вла сти,47 али над ле жно сти у сфе ри 

44 Закон о усмереном образовању  и  васпита њу,  Службе ни  гласник СРС, бр. 14, 18. април  
1 986, 1029–10 65 .

45 Т .  Богав а ц, Суштина и сад ржа ј...,  23–29, 37–40, 83–93 ;  Задаци СКЈ у развоју науке, 
Београд 1975.

46 Службени гласник СРС, бр. 2, јануар 1979, 49–59; Исто, бр .  31,  21 . јул 198 3,  15 80–1590; 
 Ист о, бр. 1 4, 18 . април 1986, 102 9– 1065.  

47 Југо сл ов енст во и з аједништво у  настав и ј е б ило ва жа н циљ, а ли и вели ки  проблем ко-
мунис тичке  власт и ј ош  од први х  послератних  го дин а. Бра тс тв о и једи нс тв о је било те мељ 
но ве заједниц е и  т ребало га  је сис те м ат ск и  неговат и  и  ра звијати кро з  школски  сис тем ,  уз 
сузбијањ е  св их   врста н аци онализама  и  ш овинизама. Уо чи  сукоб а  са  Информ би роо м 1 948, 
ру ководиоци Аг итп ропа  су   за хт евали да  се  омлади на  васпи тава у  ј угосл ов ен ском дух у,   да 
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про све те су већ ду го при па да ле ре пу бли ка ма и по кра ји на ма, та ко да су раз ли ке 
у си сте ми ма, пла но ви ма и про гра ми ма, упи су, ре жи му и тра ја њу обра зо ва ња би-
ле ве о ма ве ли ке. Упр кос ста ву X кон гре са СКЈ да ре пу бли ке и по кра ји не тре ба 
да са ра ђу ју у пи та њи ма од за јед нич ког ин те ре са, ускла ђу ју нор ма тив на ре ше ња 
и из гра де си стем на је дин стве ној осно ви, ре форм ски про пи си су у фе де рал ним 
је ди ни ца ма до но ше ни без ве ћег до го ва ра ња и уса гла ша ва ња, а по ме ну та Ме ђу-
ре пу блич ка ко ми си ја ни је има ла ве ћих успе ха у ра ду. Рад на ре фор ми ни је био 
ускла ђен, при ме на основ них прин ци па је би ла раз ли чи та, раз ли ке су уве ћа ва не 
на свим ни во и ма школ ства, при из ра ди уџ бе ни ка ни је би ло ско ро ни ка кве са рад-
ње (је ди ни за јед нич ки уџ бе ник за све ре пу бли ке и по кра ји не био је уџ бе ник за 
оп ште на род ну од бра ну).

Зна ча јан по ку шај да се у Ју го сла ви ји по стиг не нео п хо дан сте пен је дин-
ства у овим обла сти ма пред ста вљао je До го вор ре пу бли ка и ауто ном них по кра-
ји на о за јед нич ким осно ва ма си сте ма вас пи та ња и обра зо ва ња за кљу чен у мар ту 
1981. До го во ром су утвр ђе ни за јед нич ки ста во ви о дру штве ној уло зи вас пи та ња 
и обра зо ва ња за јед нич ки основ ни еле мен ти вас пи та ња и обра зо ва ња за це лу Ју-
го сла ви ју и оба ве зе уче сни ка у оства ри ва њу До го во ра. За јед нич ки ци ље ви су 
би ли пре све га иде о ло шки: „ве за са удру же ним ра дом, вас пи та ње све стра не со-
ци ја ли стич ке лич но сти, си сте мат ско марк си стич ко усме ра ва ње, не го ва ње со ци-
ја ли стич ких са мо у прав них од но са, осе ћа ња рав но прав но сти и за јед ни штва ју го-
сло вен ских на ро да, брат ства и је дин ства, спрем но сти за оп ште на род ну од бра ну, 
не го ва ње тра ди ци ја НОБ и со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, вас пи та ва ње у ду ху со-
ци ја ли стич ког ху ма ни зма, обо га ћи ва њу чо ве ка кул тур ним етич ким, естет ским 
дру гим со ци ја ли стич ким вред но сти ма“, итд. 48

Од 1980. до 1987. ре пу бли ке и по кра ји не су скло пи ле де се так дру штве-
них до го во ра и спо ра зу ма о за јед нич ком ра ду у обла сти вас пи та ња и обра зо ва ња, 
чи је је оства ри ва ње пра тио Са ве зни ко ор ди на ци о ни од бор СИВ-а. По ред то га, 
ра ди ло се и на утвр ђи ва њу „за јед нич ких про грам ских је зга ра“ за це лу Ју го сла-
ви ју, пре све га за основ но, а по том и за сред ње усме ре но обра зо ва ње. Ме ђу тим, 
ови на по ри ни су да ли ви дљи ви је ре зул та те. Већ на са мом по чет ку, 1982–1983. 
го ди не, сло ве нач ки књи жев ни ци, а по том и пар тиј ски врх, пру жи ли су сна жан 

 се избег не  национализам у школ ам а  и посвет и  паж ња  писању  уџбеника из  н ационалних 
пр едмета, и тд .  На ис тим пит ањ има је инс истиран о и  токо м 5 0-и х  го ди на, да  би  крајем  
те  децени је  Општи м  зак оном о  шк олству т ем ељ но  децентр ал изо вано управ љањ е про све-
том, ве ћи на  н ад лежност и п ренета са  федер аци је на република , а оста вљена мог ућност  
коорди на ције  и  с ара дње.  На  VIII к он гр ес у СКЈ  1964, кад а  је  први пут  по сл е рата отворе-
но  нац ионалн о  пи та ње, критиков ан е тежње  ка  унитариз му и ц ентрализму , ал и  и републи-
чк ом сепара ти зм у, врх партиј е је и сту пи о и про ти в  те жњи ка  унифор мно сти у  култури  
и  образо ва њу,  а ли и прот ив затва ра ња  у наци он ал не окви ре .  Касниј и  разво ј при ли ка  у 
 Југославији  све  в иш е је погодов ао удаља ва њу  и повећању разлика међ у републикама, 
али и покрајинама,  и у об ласти образо ва ња.  А Ј, ЦК СКЈ, 507,  VII I/II/4-d -(1–2 7) ,  2.  март 
1 94 8;  VIII k ongre s S KJ , Jugosla vi ja 19 18 –1988,  t ematska zbirka dokumenata,  priredil i  Br anko 
Petr an ov ić i Mo mč ilo  Ze čević,  Beograd  198 8, 1096–1097.

48 S is tem ob ra zov anja i va spi tanja,  Ju go slovens ki  pre gled, no ve mbar  197 3, 373 ;  Do govor repu-
bl ik a i autonomnih pokrajina o zajedni čkim os no vama s istema v as p itanj a  i obraz ov anj a,  I sto, 
j un  1 981,  27 7–282.
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от пор уво ђе њу за јед нич ког обра зов ног је згра за сред ње шко ле у Ју го сла ви ји, 
сма тра ју ћи да се угро жа ва њи хов ма тер њи је зик и на ци о нал на кул ту ра и пре ти 
аси ми ла ци јом.49 То ком де це ни је оп шти дру штве ни, по ли тич ки, еко ном ски и кул-
тур ни усло ви у зе мљи све ма ње су од го ва ра ли ја ча њу за јед ни штва у обра зо ва њу, 
ко је је на и ла зи ло на оштре кри ти ке, по вла чи ло се пред раз ли ка ма и де ли ло суд-
би ну др жа ве и дру штва.50

Суд би ну др жа ве и дру штва кра јем 80-их го ди на де лио је и чи тав обра зов-
ни си стем за ми шљен и за сно ван сре ди ном 70-их. Др жа ва је за па да ла у све ду бљу 
по ли тич ку и еко ном ску кри зу, дру штве но-по ли тич ки си стем се уру ша вао и уво-
ђен је ви ше пар тиј ски си стем. У та квим усло ви ма до шло је до из ме на у си сте му 
обра зо ва ња на свим ни во и ма и у свим ре пу бли ка ма, пре све га у Ср би ји. Пред-
школ ском вас пи та њу је по све ће на ве ћа па жња, али и да ље је оста ло нео ба ве зно 
(об у хват де це је био од 3% на Ко со ву до 45% у Сло ве ни ји). Основ но школ ство је 
оста ло бес плат но и оба ве зно од 7. до 15. го ди не, за сно ва но на раз ред ној на ста ви 
до 4. и пред мет ној до 8. раз ре да. Из ме не су вр ше не пре све га у из во ђе њу и са-
др жа ју на ста ве, та ко што је тре ба ло мо дер ни зо ва ти и ин ди ви ду а ли зо ва ти на ста-
ву, рас те ре ти ти про гра ме, ве ћу па жњу по све ти ти раз во ју кре а тив ног ми шље ња 
и са мо стал ног ра да де це, обра зо ва ти „сло бод ну кре а тив ну лич ност“, спре ма ти 
уче ни ке за жи вот у „плу ра ли стич ком дру штву“, а на гла сак ста ви ти на за шти ту 
жи вот не сре ди не, ин фор ма ти ку и стра не је зи ке.51

Ве ће про ме не су из вр ше не у си сте му усме ре ног обра зо ва ња. Сре ди ном 
де це ни је је по ку ша ва но да се си стем уса вр ши, да се от кло не број не сла бо сти 
(ису ви ше уски обра зов ни про фи ли, усит ње ност, не при ла го ђе ност и те жи на 
про гра ма, ка сно опре де љи ва ње за про фе си ју, итд). За кљу че но је да је дин стве-
на сред ња шко ла ни је оства ри ла основ ни за да так – исто вре ме на при пре ма за 
рад и на ста вак шко ло ва ња на ви со ким шко ла ма. За то су 1987/88. уве де не из ме-
не ко ји ма се пре шло на ра ни је про фе си о нал но усме ра ва ње, па ра лел но оп ште и 
струч но обра зо ва ње од пр вог раз ре да (прак тич но уки да ње две фа зе усме ре ног 
обра зо ва ња), сма њен је број обра зов них про фи ла спа ја њем срод них за ни ма ња, 
итд. До кључ них про ме на је до шло 1990/91. го ди не ка да је у Ср би ји ко нач но на-
пу штен кон цепт сред њег усме ре ног обра зо ва ња и је дин стве не сред ње шко ле. 
Уве де на је ди фе рен ци ја ци ја на гим на зи је, струч не шко ле за ква ли фи ко ва не рад-
ни ке (III сте пен) и струч не шко ле за тех ни ча ре (IV сте пен). Гим на зи је су би ле 
се лек тив не, при ма ле 25–30% основ но шко ла ца и без об зи ра на тип упу ћи ва ле на 
на ста вак шко ло ва ња на свим фа кул те ти ма. И уче ни ци сред њих струч них шко ла 
IV сте пе на мо гли су да на ста ве шко ло ва ње на од ре ђе ним фа кул те ти ма. Уве ден 

49 Jas na  Drago vi ć -S os o, „Spa s ioci nacije“. Intelektua lna  op ozicij a Sr bije i  o ži vljavanj e nacio na-
li zma, Beogr ad  2 004, 24 5– 247 .

50 Zajedn ički programski sadržaji osnov no g  vaspit anj a i obraz ova nj a, Jugosl ov en ski pre gle d, 
jun  1 98 4, 237–246 ;  Os tvarivanje jedinstva i zajedništva u  po li tici i  sist emu va sp it anja i 
 ob ra zovan ja , I sto, sv.  5,  1986,  269 –2 76; Sprov ođenje d ru št venih dogovora i dogovora repub-
lika  i a uto nomnih p ok ra jina u  obl asti ob ra zo vanja,  I st o, sv. 10,  1 98 7, 455 –4 58;  Zajednič ko  i 
razl iči to  u sistemu i politici vaspitanja i obraz ov anja re pub lika i  a ut onomnih po kr aj ina, Is to , 
s v.  4–5, 19 88, 209–220. 

51 Promene u sistemu vaspitanja i obrazovanja, Jugoslo venski pr egl ed ,  br. 9–1 0,  1990,  231–234.
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је ква ли фи ка ци о ни ис пит за упис у све шко ле IV сте пе на и ма тур ски ис пит на 
кра ју шко ло ва ња. И да ље је сма њи ван број про фи ла, ме ња ни су и при ла го ђа ва-
ни пла но ви и про гра ми, у оп ште обра зо ва ње су увр ште на два стра на је зи ка у 
гим на зи ја ма, фа кул та тив но уче ње стра них је зи ка и ин фор ма ти ка и ра чу нар ство. 
По ред то га, из вр ше но је де и де о ло ги зо ва ње ци ље ва и за да та ка вас пи та ња и обра-
зо ва ња и уме сто ра ни јих зах те ва за ства ра ње „марк си стич ког по гле да на свет“, 
пре у зе тих из пар тиј ских ре зо лу ци ја, од шко ле је зах те ва но ства ра ње „на уч ног 
по гле да на свет“. Омо гу ће но је отва ра ње при ват них шко ла, да ва на ве ћа ауто но-
ми ја шко ла ма и фа кул те ти ма у кре и ра њу пла но ва и про гра ма, по ну ђе но ви ше 
из бор них пред ме та, тра же на мо дер ни за ци ја обра зо ва ња, ин ди ви ду а ли за ци ја и 
ди фе рен ци ја ци ја на ста ве, по што ва ње уче ни ко ве лич но сти, по кла ња ње ве ће па-
жње та лен ти ма, итд.52

До из ме на је до шло и у ви со ко школ ском си сте му. Уве ден је ква ли фи ка ци о-
ни ис пит за упис, по о штрен ре жим сту ди ја и да та ве ћа ауто но ми ја фа кул те ти ма у 
обла сти на ста ве и ре жи ма сту ди ја. За тра же но је ве ће ула га ње у ма те ри јал ну ба зу 
уни вер зи те та и у сти пен ди ра ње и кре ди ти ра ње сту де на та, по себ но та лен то ва них, 
по ве зи ва ње са при вре дом, по бољ ша ва ње мо гућ но сти за по шља ва ња, ра ци о на ли-
за ци ја ви со ко школ ске мре же уки да њем уста но ва ко је ни су ис пу ња ва ле усло ве, 
по ди за ње ква ли те та на ста ве, под мла ђи ва ње на став ног ка дра, пре вла да ва ње тра-
ди ци о нал ног и уво ђе ње ин ди ви ду ал ног ра да са сту ден ти ма, итд. Вр ше на је и из-
ме на пла но ва и про гра ма, рас те ре ће ње од су ви шних са др жа ја и осло ба ђа ње од 
„иде о ло ги за ци је и по ли тич ке про па ган де“; из пла но ва су из о ста вље ни осно ви 
марк си зма, а уве де ни фи ло зо фи ја, со ци о ло ги ја, ло ги ка и ин фор ма ти ка и за шти та 
жи вот не сре ди не. У вре ме уво ђе ња ви ше стра нач ја и ат мос фе ра на уни вер зи те ту 
је ме ња на, а по чет ком 1990. до нет је За кон о уни вер зи те ту ко јим је ви со ко школ-
ство из дво је но из си сте ма усме ре ног обра зо ва ња, ко ји је по том и уки нут.53

И си стем фи нан си ра ња обра зо ва ња је ра ци о на ли зо ван, та ко што је основ-
но обра зо ва ње фи нан си ра но из до при но са (по ре за) из лич них до хо да ка за по сле-
них, а сред ње и ви ше из до при но са из до хот ка пред у зе ћа, уста но ва и гра ђа на 
са мо стал них за ни ма ња. Омо гу ће но је да по је ди не струч не и ви ше шко ле и фа-
кул те ти има ју до дат не при хо де на осно ву уго во ра са пред у зе ћи ма о из ра ди ис-
тра жи вач ких про је ка та (по не где до се за ло 40% укуп них сред ста ва), а фа кул те ти 
и из шко ла ри на ко је су пла ћа ли ван ред ни сту ден ти.54 

Ста ње 80-их го ди на – ре зул та ти раз во ја

На кра ју 80-их го ди на, у вре ме кул ми на ци је еко ном ске кри зе, сло ма со-
ци ја ли стич ког си сте ма и при бли жа ва ња рас па да ју го сло вен ске др жа ве, обра зов-
ни си стем се осим са про ме на ма су о ча вао и са број ним, углав ном ду го трај ним 
те шко ћа ма. То ком 80-их го ди на из два ја ња за обра зо ва ње су кон стант но опа да ла 

52 Isto, 236–23 7. 
53 Isto, 237–241; Закон  о  универ зит ету, С лу жб ени гласни к  СР С, бр.  5,  26 . ј ануар 1 990, 

172–174.
54 Promene u sistemu vaspitanja i o bra zovanja,  Ju go slovensk i  pre gle d, br.  9–10, 19 90,  243.
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и за хва та ла око 4% на ци о нал ног до хот ка (ви ше од по ла за основ но школ ство). 
Не до вољ на фи нан сиј ска сред ства и не план ско екс тен зив но ши ре ње школ ске 
мре же су до во ди ли до сла бе опре мље но сти шко ла и не са вре ме ног ни воа на ста-
ве. Ква ли фи ка ци о на струк ту ра за по сле ног ста нов ни штва је би ла не за до во ља ва-
ју ћа, нај ви ше их је би ло са сред њом, а до ста без шко ле. По ред то га, мо гућ но сти 
за за по шља ва ње мла дих су би ле све ма ње, та ко да је пре ви ше сред њо шко ла ца 
упи си ва ло фа кул тет. И по ред по о штра ва ња усло ва за упис, број сту де на та је и 
да ље био пре ве лик, а ефи ка сност сту ди ра ња ни ска – ни пе ти на упи са них ни је 
за вр ша ва ла сту ди је на вре ме. Струк ту ра сту де на та по гру па ма на у ка је и да ље 
би ла не по вољ на, пре ви ше мла дих је сту ди ра ло дру штве не на у ке, а не до вољ но 
при род не и тех нич ке, што је још ви ше оте жа ва ло за по шља ва ње. Еко ном ска кри-
за је кра јем де це ни је до ве ла и до че стих штрај ко ва на став ног осо бља.55

Ипак, по ред че стих си стем ских и иде о ло шких про ме на, при ла го ђа ва-
ња дру штве но-по ли тич ким при ли ка ма, кон стант не кри зе и број них те шко ћа и 
не рав но мер но сти, раз вој про све те и на у ке у Ју го сла ви ји је до 80-их го ди на дао 
зна чај не ре зул та те ко ји се мо гу са гле да ти у кон тек сту ви ше де це ниј ског по сле-
рат ног раз во ја, у ра зним обла сти ма и по раз ли чи тим па ра ме три ма, од по ра ста 
пи сме но сти и ни воа школ ске спре ме, до бро ја док то ра на у ка.

Пре ма по пи су из 1981. у Ју го сла ви ји је би ло 9,5% не пи сме ног ста нов-
ни штва из над 10 го ди на (1,8 ми ли о на). И да ље је нај ви ше не пи сме них би ло 
ме ђу же на ма, у се ли ма и ме ђу ста ри јим ста нов ни штвом. У Ср би ји је про це нат 
не пи сме них из но сио 10,9%, у Ср би ји без по кра ји на 11,1%, Вој во ди ни 5,8%, а 
на Ко сме ту 17,6% (у Сло ве ни ји 0,8%, Хр ват ској 5,6%, а БиХ 14,5%). У Ју го сла-
ви ји је про це нат не пи сме них же на био 14,7%, у Ср би ји без по кра ји на 17,9%, 
Вој во ди ни 8,3%, а Ко сме ту 26,4%. Ме ђу не пи сме ним ста нов ни штвом би ло је 
13,9% ста нов ни ка се ла, а 4,4% ста нов ни ка гра до ва. По ло ви на свих не пи сме них 
у зе мљи има ло је пре ко 50 го ди на, а не пи сме них уз ра ста 10–19 го ди на је би ло 
1,1% (39.696), а 20–29 1,6%, што је био ре зул тат ши ре ња основ не шко ле. Ме ђу-
тим, би ло је ја сно да је сте пен функ ци о нал не и трај не пи сме но сти до ста ни жи. 
Пре ма по пи су из 1981. 17,3% ста нов ни ка ни је има ло ни че ти ри раз ре да основ не 
шко ле, што је сма тра но ми ни му мом за трај ну пи сме ност. Ли ца са ма ње од че ти-
ри раз ре да шко ле би ло је 18,7% на те ри то ри ји уже Ср би је, 12,8% у Вој во ди ни, а 
27,8% на Ко сме ту (у Сло ве ни ји 3,6%, а БиХ 25,2%). У Ср би ји је би ло три пу та 
ви ше функ ци о нал но не пи сме них же на, а на Ко сме ту их је би ло око 40%. Ме ђу 
за по сле ни ма је би ло 0,9% не пи сме них, а 2,8% ли ца са ма ње од че ти ри раз ре да 
шко ле, и то пре те жно у ста ри јој по пу ла ци ји и нај ви ше у по љо при вре ди. Ме ђу 
за по сле ни ма у ужој Ср би ји је би ло 0,7% не пи сме них и 2,1% без шко ле, у Вој во-
ди ни 1,4% и 3,8%, а на Ко сме ту 3,0% и 5,1%.56

Ши ре ње основ ног школ ства до ве ло је до сма ње ња про цен та ста нов ни-
штва без пот пу ног основ ног обра зо ва ња. Од 1971. до 1981. број та квих ли ца сма-
њен је за 20%, са 62,% на 44,3%. Та ко је 1981. по пр ви пут број ста нов ни ка са 
пот пу ним шко ло ва њем, пре ва зи шао број ли ца без или са не пот пу ном шко лом. 

55 Isto, 243–244.
56 P is me nost sta nov ni štva, Ju go slo ven ski pre gled, februar–mart 1985, 59–62.
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Без пот пу не основ не шко ле у ужој Ср би ји је би ло 48,6%, у Вој во ди ни 35,1% и 
на Ко со ву 45,0% ста нов ни ка. Про це нат не пот пу но шко ло ва них ли ца је био до-
ста ве ћи ме ђу же на ма и ста ри јим ста нов ни штвом (ви ше од по ла ста ри јих од 45 
го ди на). Пре ма по пи су из 1981. го ди не 55,3% од ра слих ста нов ни ка Ју го сла ви је 
има ло је пот пу ну школ ску спре му, што је би ло 40% ви ше не го 1971. У Ср би ји без 
по кра ји на је про це нат шко ло ва них био 51,3%, у Вој во ди ни 64,0%, а на Ко сме ту 
54,9% (у Сло ве ни ји 73,0%). У СФРЈ про це нат ли ца са осмо го ди шњом основ ном 
шко лом био је 24,4%, у ужој Ср би ји 19.8%, Вој во ди ни 32,2% и Ко сме ту 34,5%. 
Сред њу школ ску спре му је 1981. го ди не има ло 25,7% ста нов ни ка Ју го сла ви је, 
25,1% уже Ср би је, 27,5% Вој во ди не и 17,3% Ко сме та. Ве ћи ну сред ње о бра зо ва-
них су чи ни ли му шкар ци и град ско ста нов ни штво. Ре фор ма школ ства и уво ђе-
ње сред њег усме ре ног обра зо ва ња је још би ло у то ку (1980/81. тек 60% уче ни ка 
сред њих шко ла би ло об у хва ће но ре фор мом), та ко да су ли ца са сред њом шко лом 
има ла ди пло му шко ле за рад ни ке (51,3%), шко ле за струч ни ка дар (35,3%) или 
гим на зи је (13,4). Ви ше и ви со ко обра зо ва ње 1981. го ди не има ло је 5,6% ста нов-
ни ка Ју го сла ви је, 6,4% уже Ср би је, 5,2% Вој во ди не и 3,3% Ко сме та. Овај сту пањ 
обра зо ва ња је има ло 7,3% му шког и 4,1% жен ског ста нов ни штва Ју го сла ви је, док 
је тај од нос у ужој Ср би ји био 8,3% : 4,7%, Вој во ди ни 6,5% : 4,7%, а Ко сме ту 
5,0% : 1,5%. Од свих ви со ко шко ло ва них 87% жи ве ло је у гра до ви ма, где је чи ни-
ло 10% ста нов ни штва. Нај ви ше ви со ко шко ло ва них је има ло ди пло му ви ше пе-
да го шке шко ле (33,0%) и фа кул те та дру штве них на у ка (42,9%, а на Ко сме ту чак 
62,1%). Ана ли за струк ту ре ста нов ни штва по шко ло ва но сти је, по ред на прет ка, 
по ка зи ва ла ве ли ки удео не шко ло ва ног ста нов ни штва, не у јед на чен те ри то ри јал-
ни раз ме штај и не по вољ ну струк ту ру шко ло ва них пре ма стру ка ма.57

По бољ ша њу обра зов не струк ту ре ста нов ни штва до при не ло је ши ре ње 
школ ске мре же на свим ни во и ма и на по ри на оства ре њу дру штве них ци ље ва 
о де мо кра ти за ци ји школ ства, об у хва ту де це шко лом и по бољ ша њу ква ли те та 
и успе ха на ста ве. Сре ди ном 80-их го ди на (1985) у Ју го сла ви ји је би ло 12.215 
основ них шко ла, са 2.823.951 уче ни ка (48,1% де вој чи ца) и 134.884 на став ни ка. 
Те го ди не об у хват де це основ ном шко лом из но сио је 98%, а основ ну шко лу је 
за вр ши ло 312.319 уче ни ка. У Ср би ји је 1985. би ло 4.635 основ них шко ла, са 
1.155.921 уче ни ком, 56.165 на став ни ка и 123.915 уче ни ка ко ји су за вр ши ли шко-
лу. На Ко сме ту је та да би ло 938 шко ла, са 340.206 уче ни ка, 14.368 на став ни ка 
и 33.141 уче ни ком ко ји су за вр ши ли шко лу (дво стру ко ви ше не го 1970). Сре ди-
ном 80-их го ди на око 95% основ но шко ла ца је успе шно за вр ша ва ло шко лу, а 
88% је упи си ва ло сред ње усме ре но обра зо ва ње ко је је да ва ло спре му за око 300 
за ни ма ња и мо гућ ност на став ка шко ло ва ња. Док је 1955. сред њу шко лу у Ју го-
сла ви ји има ло са мо 20% оп шти на, 80-их го ди на са мо 9,8% оп шти на ни је има ло 
не ки део сред ње усме ре не шко ле, што го во ри о на прет ку (ма да тре ба по ме ну ти 
и по гор ша ње усло ва, не до ста так на став ни ка и пад ква ли те та ко ји су пра ти ли та-
ко брз раз вој). У Ју го сла ви ји је 1985. би ло 1.283 сред ње шко ле, са 938.218 уче-
ни ка (47,4% уче ни ца) и 62.643 на став ни ка. Од по чет ка 80-их сред њу шко лу је 
го ди шње за вр ша ва ло око 250.000 уче ни ка. У Ср би ји је 1985. би ло 532 шко ле, 

57 Školovanost stanovništva , Jugos lo ve nski pregl ed ,  sv. 2,  19 86,  57 –64.



433 Драгомир Бонџић Историја 20. века, 2/2008

са 355.134 уче ни ка и 25.911 на став ни ка, а шко лу је од по чет ка де це ни је за вр ша-
ва ло пре ко 100.000 уче ни ка го ди шње. Од то га је на Ко сме ту би ло 105 шко ла, са 
82.956 уче ни ка, 4.384 на став ни ка и око 20.000 свр ше них сред њо шко ла ца го ди-
шње (дво стру ко ви ше не го 1975).58 

На ро чи то брз раз вој је оства рен у обла сти ви со ког обра зо ва ња, у ко јем је 
Ју го сла ви ја 80-их го ди на би ла ме ђу пр вим зе мља ма Евро пе и све та. У Ју го сла ви ји 
је 1985. би ло 19 уни вер зи те та и 330 фа кул те та и ви ших шко ла и 25.629 на став ни-
ка, од че га 4.280 ре дов них и 2.655 ван ред них про фе со ра. Школ ске 1984/85. упи-
са но је 359.175 сту де на та, од че га 163.007 или 45,3% же на (1955. го ди не 31,0%, 
1965. – 33,5%, 1975. – 39,9%, 1980. – 45,4%). Број уста но ва и сту де на та је због 
не ра ци о нал ног ра ста то ком 80-их го ди на сма њи ван, та ко да је број уста но ва са 
358 го ди не 1981. сма њен на 322 – 1987, а сту де на та са ре корд них 447.808 го ди не 
1979. сма њен на 339.577 или 144 на 10.000 ста нов ни ка 1988/89. Ипак, 1987/88. 
на фа кул тет се упи са ло 27,5% сред њо шко ла ца (34,0% у ужој Ср би ји), а 1988/89, 
29,6%. Вре ме ном је струк ту ра по на уч ним обла сти ма по бољ ша ва на, ма да су и да-
ље пре о вла да ва ли сту ден ти дру штве них на у ка. И број ди пло ми ра них сту де на та 
је то ком 80-их го ди на сма њен, та ко да је 1980. на свим ви шим и ви со ким шко ла-
ма у зе мљи ди пло ми ра ло 56.370 сту де на та, 1985. – 51.477, а 1987. – 48.417. Ме-
ђу ди плом ци ма је 1980. би ло 44,6% же на, 1985. – 49,1%, а 1987. – 49,7% (31,9% 
– 1950. го ди не, 31,1% – 1960, 38,7% – 1970). У Ју го сла ви ји је од 1945. до 1985. 
ви шу шко лу за вр ши ло 521.301, а ви со ку 621.143 ли ца.59

И ви со ко школ ство по по је ди ним ре пу бли ка ма и по кра ји на ма је по чет ком 
80-их кван ти та тив но би ло на вр хун цу, да би то ком де це ни је би ло ра ци о на ли зо-
ва но. Број ви со ко школ ских уста но ва у СР Ср би ји у 1980. го ди ни из но сио 146, 
а 1987. го ди не 141; од то га је у ужој Ср би ји број уста но ва са 99 сма њен на 96, 
у Вој во ди ни са 30 на 25, док је на Ко со ву по ве ћан са 17 на 20. Број на став ни ка 
је у истом пе ри о ду у СР Ср би ји по ве ћан са 11.515 на 11.580, при че му је у ужој 
Ср би ји сма њен са 8.272 на 7.359, у Вој во ди ни по ве ћан са 1.939 на 2.225, а на 
Ко со ву са 1.304 на 1.996. (за 53%). У СР Ср би ји нај ви ше сту де на та би ло је упи-
са но 1979. го ди не – 224.901, од че га је у ужој Ср би ји би ло 134.170, у Вој во ди ни 
43.296, а на Ко со ву 47.426, да би 1987. тај број спао на 166.123 сту де на та у СР 
Ср би ји, 100.437 у ужој, 27.790 у Вој во ди ни и 37.896 на Ко со ву. За 20 го ди на, од 
1967. до 1987, број сту де на та у Ју го сла ви ји се уве ћао за 1,6 пу та, у ужој Ср би ји 
за 1,3, у Вој во ди ни за 1,7, а на Ко со ву за 4,3 пу та. Број сту де на та на Ко со ву је од 
1973. био ве ћи од бро ја сту де на та у Сло ве ни ји. У СР Ср би ји је 1980. ди пло ми ра-
ло 23.570 сту де на та, од че га 16.256 у ужој Ср би ји, 4.108 у Вој во ди ни, а 3.206 на 

58  Р. Пејић, н. д., 590–592; Sredn je  vaspit anj e i ob ra zo vanje, Jug os lo venski pregled, sv. 4, 
1986, 207–210;  Pr ome ne  u sistemu vaspit an ja i  obra zo vanja, Isto, br. 9 –10, 1990, 2 31 –244;  
Ju go slavija 1918 –198 8, stat is ti čki god iš nja k, 354–36 2.  Током 8 0-их годин а  по бољша но   је 
 и пред шк олско  васп ит ање, с пе цијално и уме тничко  ш кол ств о, обра зовање националних 
мањина, наставника, одраслих, итд. Види: Jugoslovenski pregled, jun  1 985, 21 1–2 16; Is to , 
 br. 8, 198 7,  4 19–428;  I sto , b r. 4, 1 989, 149–162.

59 Promene u sis te mu  va spitanja i obrazo va nja,  Jugo sl ovenski pregled,  br. 9–10, 1990, 238; 
 Ju gos la vija 1918–1988, s ta tist ički  go dišnjak, 363; Р. Пејић,  н.  д., 5 92. 
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Ко со ву, док је 1987. ди пло ми ра ло 21.323 сту де на та, од че га 14.642 у ужој Ср би-
ји, 3.431 у Вој во ди ни, а 3.250 на Ко со ву.60

Нај ве ћа ви со ко школ ска уста но ва у зе мљи, Бе о град ски уни вер зи тет, 1988. 
сла ви ла је 150 го ди на по сто ја ња (од осни ва ња Ли це ја 1838. го ди не), са 24 фа кул-
те та, 56.000 сту де на та, 4.200 на став но-на уч них и 2.700 на уч но-ис тра жи вач ких 
рад ни ка. На Уни вер зи те ту је до та да ди пло ми ра ло 210.000 сту де на та, ака дем ски 
сте пен ма ги стра сте кло око 10.000, а док то ри ра ло 6.743 кан ди да та. Са рад ни ци 
Уни вер зи те та су то ком 80-их го ди на об ја вљи ва ли 3.000–5.000 ра до ва го ди шње. 
Го ди шње је до би ја но по 5.000 но вих стра них књи га и по 2.000 бро је ва стра них 
ча со пи са. Раз ви ја на је са рад ња са свим ју го сло вен ским уни вер зи те ти ма, а по сто-
ја ли су и уго во ри о са рад њи са око 40 уни вер зи те та у ино стран ству.61

У обра зо ва њу је 1982. би ло ан га жо ва но 25% укуп ног ста нов ни штва Ју-
го сла ви је, 4,2 ми ли о на уче ни ка и сту де на та и 224.000 на став ни ка, и за по сле но 
5,1% од укуп ног бро ја за по сле них. Удео уче ни ка основ них шко ла у укуп ном ста-
нов ни штву пао је са 15,2% – 1965. го ди не на 12,4% – 1983, док је удео сред њо-
шко ла ца по рас тао са 3,2% – 1965. на 4,2% – 1983, а сту де на та са 1,0% – 1965. на 
1,2% – 1983. го ди не. Уче ни ци и сту ден ти су чи ни ли 20% укуп ног ста нов ни штва, 
што је би ло ви ше не го у не ким раз ви је ним зе мља ма. 62

У Ју го сла ви ји је од 1945. до 1982. го ди не од бра ње но 13.128 док то ра та 
(до 1987. 17.806), од че га 21% из при род но-ма те ма тич ких, 13,5% тех нич ких, 
20,7% ме ди цин ских, 15,2% по љо при вред них, 20,4% дру штве них и 9,1% ху ма ни-
стич ких на у ка. Ме ђу њи ма је би ло 2.497 или 19,0% же на (нај ви ше у при род ним 
и ме ди цин ским. а нај ма ње у тех нич ким на у ка ма). Број од бра ње них док то ра та 
је вре ме ном ра стао, та ко да је у пе ри о ду 1970–74. од бра ње но 2.120, а 1980–84, 
дво стру ко ви ше – 4.452 док то ра та. Го ди не 1981. 6,2% док то ра је ра ди ло у при-
вре ди а 93,8% ван при вре де (нај ви ше у обра зо ва њу и кул ту ри 60,5%, а у на у ци 
17,0%). У Ср би ји је до 1987. од бра ње но 8.664 док то ра та. У СФРЈ је 1981. би ло 
26,2 док то ра на 1.000 ди пло ми ра них и 66,0 док то ра на 100 ма ги ста ра. Зва ње ма-
ги стра је од 1962. до 1983. сте кло 22.328 (30% дру штве не, 37% ме ди цин ске, 20. 
тех нич ке, 19% при род не), а спе ци ја ли сте 2.187 ли ца (37% ме ди цин ске 23% по-
љо при вред не, 14% ху ма ни стич ке на у ке). Од укуп ног бро ја 25,2% су би ле же не. 
Го ди не 1981. би ло је 69,7 ма ги ста ра и 9,3 спе ци ја ли ста на 1.000 ди пло ми ра них, 
чи ни ли су 0,2% од за по сле них и 3,4% од за по сле них са ви со ком спре мом (у при-
вре ди 0,06%, а ван при вре де 0,9%). До 1987. у СФРЈ је ма ги стри ра ло 30.027, а 
спе ци ја ли зи ра ло 3.065, а у Ср би ји 13.625 и 2. 482 ли ца.63 

И раз вој на уч но-ис тра жи вач ког ра да до 80-их го ди на се мо же кван ти та-
тив но из ра зи ти кроз број на уч них уста но ва, рад ни ка и ис тра жи вач ких про је ка та. 
У СФРЈ је по чет ком 80-их би ло 8 ака де ми ја на у ка: по ред ака де ми ја у Бе о гра ду, 
За гре бу и Љу бља ни, по сле ра та су осно ва на на уч на дру штва, а по том и ака де ми-

60 J ugoslav i ja  1918–1 9 88, statistički godi šn jak, 36 4– 36 6.
61 15 0  год ина  Универ зитета у Београду, Београд 1989 ,  14 .
62 R a shodi obrazovanj a,  Ju gos lovensk i pregled, sv. 1, 1986, 31–34.
63  Dokt orati n au ka 1945–1982 ,  Jugoslovenski pregled ,  apr il  1984, 151–158. P os tdip lomsk e 

 studije, Isto, ok to ba r 198 4 , 385–390 ;  Jugosla vi ja  191 8–1988,  statist ičk i godišnjak, 367.
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је на у ка и умет но сти у свим ре пу бли ка ма и по кра ји на ма (у БиХ 1966, Ма ке до-
ни ји 1967, Цр ној Го ри 1976, Ко со ву 1978. и Вој во ди ни 1979). Ака де ми је су би ле 
„са мо у прав не и са мо стал не ор га ни за ци је“, слич не ор га ни за ци је и ак тив но сти, 
али раз ли чи тог ка па ци те та. Ака де ми је су уза јам но са ра ђи ва ле пре ко Са ве та ака-
де ми ја на у ка и умет но сти, а по ред то га и са уни вер зи те ти ма и ака де ми ја ма у 
ино стран ству.64

У СФРЈ је 1980. би ло 825 на уч но-ис тра жи вач ких ор га ни за ци ја (193 за 
дру штве не на у ке), од че га 479 са мо стал них, 258 при ви со ким шко ла ма и 88 у 
окви ру при вред них и дру гих ор га ни за ци ја. У њи ма је ра ди ло укуп но 58.708 рад-
ни ка, од че га 23.164 на уч них рад ни ка ис тра жи ва ча, а ре а ли зо ва но је 18.407 ис-
тра жи вач ких ра до ва (3.588 фун да мен тал на, 10.463 при ме ње на, 4.362 раз вој на). 
Број ор га ни за ци ја је 1987. по рас тао на 898, ис тра жи ва ча на 32.633, а за вр ше них 
ра до ва на 22.839. У ужој Ср би ји је 1980. би ло 279 ор га ни за ци ја, 7.195 ис тра жи-
ва ча и 2.442 за вр ше на ра да, у Вој во ди ни 69 ор га ни за ци ја, 1.712 ис тра жи ва ча и 
857 ра до ва, а на Ко со ву 27 ор га ни за ци ја, 409 ис тра жи ва ча и 231 ис тра жи вач ки 
рад. Од 1974. фи нан си ра ње је вр ше но пре ко са мо у прав не ин те ре сне за јед ни це 
на у ке, за кљу чи ва њем уго во ра о на уч ним про јек ти ма са за јед ни цом или са за ин те-
ре со ва ним ор га ни за ци ја ма, ма да је 1980. го ди не 45,3% при хо да до ла зи ло пре ко 
за јед ни це, а са мо 1,9% од при вред них ор га ни за ци ја.65

Ста ње обра зо ва ња и на у ке у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји при кра ју ње-
ног по сто ја ња би ло је ре зул тат објек тив них дру штве но-по ли тич ких, еко ном ских, 
при вред них и кул тур них окол но сти то ком де ве те де це ни је 20. ве ка, пра вил них 
и по гре шних ви ше де це ниј ских на сто ја ња и на по ра др жав них и пар тиј ских вла-
сти и дру штве них и струч них ор га на и ор га ни за ци ја по сле Дру гог свет ског ра та 
на по бољ ша њу и уса вр ша ва њу си сте ма школ ства и на уч но-ис тра жи вач ког ра да 
и пре ва зи ла же њу те шког на сле ђа, раз ли ка, не рав но мер но сти и про бле ма у сте-
пе ну еко ном ске раз ви је но сти, по кри ве но сти школ ском мре жом и пи сме но сти 
и шко ло ва но сти ста нов ни штва ју го сло вен ске др жа ве и по је ди них ње них де ло-
ва. Упр кос спо ро сти, те шко ћа ма, иде о ло шким за стра њи ва њи ма и лу та њи ма, од 
1945. пре ђен је ве ли ки пут и оства рен зна ча јан на пре дак, на ни воу це ле зе мље, 
а на ро чи то у сре ди на ма чи је је по ла зи ште би ло ве о ма ни ско, а усло ви за раз вој 
из ра зи то не по вољ ни. 

64 Ak ad em ije nauk a  i  um etnosti ,  Ju goslovenski  pregled, d ecembar 1 98 1, 449–464. Академије  ј е 
п овезивала  и чи њеница  да  ј е Јо сип Б р оз Тит о  био  по часни ч лан свих  сем  Војвођанске.

65 Društ ve ne  i  humanističke nauk e,  Jug oslov en ski pregled, septembar 1982, 313 –32 0; Ju gos la-
vija 191 8–1 98 8, stat is tički godiš njak,  37 3–3 75 .
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Dra go mir Bon džić

EDU CA TION AND SCI EN CE IN SER BIA 
AND YUGO SLA VIA 1945–1990

Sum mary

The sta te in edu ca tion and sci en ce of so ci a list Yugo sla via by the end of its exi-
sten ce was a re sult of the ob jec ti ve so cial, po li ti cal, eco no mic and cul tu ral cir cum stan ces 
of the end of the 20th cen tury, but al so of the de ca des long at tempts of the sta te and party, 
as well as the ex pert gro ups and or ga ni za ti ons to im pro ve the system of scho o ling af ter 
the Se cond World War and to over co me a he avy bur den of dif fe ren ces, une ven ness in eco-
no mi cal de ve lop ment, de fi  ci en ci es in the ter ri to rial co ve ra ge of scho o ling, and il li te racy 
le vels in the po pu la tion of Yugo slav sta te and its parts. De spi te slow pa ce, dif fi  cul ti es and 
ide o lo gi cal dead-ends, a long way was cros sed sin ce 1945, and sig ni fi  cant im pro ve ment 
was vi si ble at the le vel of en ti re co un try, and par ti cu larly in the parts who se star ting po int 
was very low and de ve lop men tal con di ti ons vi sibly un fa vo ra ble.
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ВЛА ДИ МИР ПЕ ТРО ВИЋ, ис тра жи вач-са рад ник
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју
Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11 

ОД БОР БЕ ПРО ТИВ БО ЛЕ СТИ ДО БОР БЕ 
ЗА ОЧУ ВА ЊЕ РА СЕ *

Би о по ли тич ка ди мен зи ја (не)до вр ше не мо дер ни за ци је 
срп ског и ју го сло вен ског дру штва

АПСТРАКТ: Рад је по све ћен би о по ли тич ким осо бе но сти ма мо дер ни за ци је 
срп ског и ју го сло вен ског дру штва. Кроз ана ли зу раз во ја здрав стве не за шти-
те у Ср би ји и Ју го сла ви ји пра ти се ми ли та ри за ци ја ме ди цин ског дис кур са у 
бор би про тив за ра зних бо ле сти. Епи де ми ја пе гав ца из 1914–15. иден ти фи-
ку је се као тра у мат ско ис ку ство ко је је ути ца ло на то ко ве ин сти ту ци о на-
ли за ци је здрав стве не за шти те др жа ви и по ку ша је ње не ин стру мен та ли зу-
је у свр хе очу ва ња ра сне чи сто те. Про дор еуге нич ке ми сли у ме ди цин ски и 
по ли тич ки го вор пра ти се кроз тек сто ве ме ђу рат ног пе ри о да ка њи хо вом 
рат ном и по сле рат ном ис хо ди шту.

Са не стан ком на ци стич ког „но вог европ ског по рет ка“ скр ха ни су и број-
ни кул тур ни трен до ви ко ји су ка рак те ри са ли ме ђу рат ни пе ри од. Јед на од та квих 
го то во за бо ра вље них на уч них „сле пих ули ца“ би ла је и еуге ни ка, уче ње о ра сној 
хи ги је ни, ко је се још то ком 19. ве ка об ли ко ва ло на гра ни ци ан тро по ло ги је и ме-
ди ци не. Стра хо те ко је су ис хо ди ле из спро во ђе ња еуге нич ких на че ла, од ре стрик-
тив ног по ро дич ног за ко но дав ства до ма сов них ис тре бље ња, учи ни ле су да и са мо 
по ми ња ње ње ног име на у по сле рат ном пе ри о ду бу ди не ла го ду. Би ло је по треб но 
да Ми шел Фу ко и Ђор ђо Ага м бен сво јим кон цеп том би о по ли ти ке под се те да су 
у овом пе ри о ду мо дер ни за ци је на ци о нал не др жа ве, упо ре до са про ши ри ва њем 
си сте ма здрав стве не и со ци јал не за шти те, на сто ја ле да ра ци о на ли зу ју упра ву 
уве ћа ва ју ћи соп стве ни „би о ло шки ка пи тал“, сти му ли шу ћи ра сне осо би не ко је 
су де ло ва ле по жељ но и су зби ја ју ћи оне ко је су оце ње не де ге не ра тив ним.1 Овај 

* Рад је део про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (Не)успе шна ин те гра ци ја – (не)до-
вр ше на мо дер ни за ци ја: Ме ђу на род ни по ло жај и уну тра шњи раз вој Ср би је и Ју го сла ви-
је 1921–1991 (бр. 147039) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је.

1 Миш е л  Фу ко , Треб а бранити друштво, Нови  Са д 1998,  290–319 ; Миш ел Фуко ,  Ра ђање 
б иополитике , Нов и Сад 20 05, 431–440. Giorgio Aga mb en, Homo Sa cer.  Sovereign Power 
and Bar e  Life,  S tanford 19 98, 76 – 117. 
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ра сни за о крет ни је ми мо и шао ни Ср би ју ни Ју го сла ви ју, чи ја је ин те лек ту ал на 
ели та умно го ме би ла ин спи ри са на мо гућ но шћу упо тре бе ме ди ци не за рад ко ре-
ни те здрав стве не, со ци јал не, па и на ци о нал не, кул тур не и по ли тич ке тран сфор-
ма ци је за о ста лог дру штва.2 Ди ле ме те ели те, као и окол но сти у ко ји ма се овај 
мо дер ни за циј ски тренд пре пли тао са тра у ма тич ним ис ку ством Пр вог свет ског 
ра та и на пе то сти ма ко је су пра ти ле ства ра ње и раз вој ју го сло вен ске др жа ве, пред-
мет су овог ра да ко ји на сто ји да ло ци ра ме ђа ше на ду гом пу ту од по бољ ша ва ња 
здрав стве них усло ва ста нов ни штва до су ро вог со ци јал ног ин же ње рин га.

Ми ли та ри за ци ја ме ди цин ског дис кур са у Ср би ји

Чу ве на опа ска Ву ка Ка ра џи ћа да „код Ср ба, кад се ко је раз бо ли, сла бо 
тра же ле ка ра, не го по па или ка лу ђе ра да му чи та мо ли тву ма лу или ве ли ку“, не 
го во ри то ли ко о ре ли ги о зно сти ње го вих са вре ме ни ка ко ли ко о од су ству ор га ни зо-
ва не ме ди цин ске за шти те у Ср би ји ње го вог вре ме на и оча ја њу ње них ста нов ни ка. 
У њој је кра так век срећ них да уоп ште пре жи ве по ро ђај био из ло жен на ср та ји ма 
ку ге, шар ла ха, диф те ри је, ти фу са, ко ле ре, тра хо ме, ма ла ри је, ве ли ког ка шља, ди-
зен те ри је, си фи ли са, за у шки или арап ских бо ги ња. Здрав стве на за шти та је би ла 
све де на на са мо у ке ис це ли те ље и на дри ле ка ре, уз по не ког док то ра за лу та лог из 
Аустриј ског или Ото ман ског цар ства. Хро нич но рђа во ста ње по гор ша ва но је 
пе ри о дич ним епи де ми ја ма ко је, по пут ха ра ња ку ге 1814–16, обе ле жа ва ју сам 
на ста нак срп ске уста нич ке др жа ве. У пр вим бол ни ца ма у Ср би ји, осно ва ним у 
Шап цу (1826), Гра ди шту (1832), Сви лајн цу (1832) и По жа рев цу (1833), ра ди ли су 
док то ри из ино стран ства, че сто из Вој во ди не. Су ви ше ма ло број ни да од луч ни је 
ути чу на ста ње, они су ипак ути ца ли на об ли ко ва ње спо зна је о ње го вој по раз но-
сти. „У ово вре ме“, при ме ћу је др Вла ди мир Ста но је вић, „у Ср би ји по чи ње из ла-
зи ти на ви де ло до тле не по зна то пра во ста ње здра вља и здрав стве них при ли ка у 
на ро ду. Оно је би ло ве о ма те шко“.3

 Тра ге ди ја бо ле сти та ко из ла зи из при ват не сфе ре и по ста је пред мет ин-
те ре со ва ња др жа ве у на ста ја њу, пре све га у кон тек сту из град ње ње них ору жа-
них сна га. Да очу ва и про ши ри сте че ну ауто но ми ју, Ми ло ше ва Ср би ја је тре ба ла 
ја ку вој ску, а ја ка вој ска здра ве ре гру те. Та ко се пр ве вој но-са ни тет ске ме ре се 
утр ку ју са бо ле сти ма: По пе чи тељ ство во је них де ла 1835. за ду жу је се „ста ра ти 
о сред стви ма, ко ји ма би се здра вље вој ни ка одр жа ло, и о бол ни ца ма и о дру ги-
ма за вој ску по ле зни ма за ве де ни ји ма“.4 Исте го ди не Ср би ју по га ђа епи де ми ја 

2 Расиз мо м у  Европи  ба ви о  с е:  D or dž Mos, Isto rij a rasizma  u Evrop i,  Beograd  2005.  Медицин-
с ко м операц ио нализа цијом овог ко нц епта у Средњој и Источној Е вр опи баве с е прилози 
у : Mariu s  T ur da, Paul J. Weindling ( pr ir . ), Blood a nd Homeland, Eug en ics and Racial Na ti o nali-
sm in Ce ntral  and S ou theaster n Euro pe  1 90 0–1914, Buda pest 20 07 ,  а  у Југоисточној Евр оп и 
Милан К ољанин: „Расна револуциј а“  на евр оп ск ом југоис то ку 192 0–1941,  Истори ја  2 0. 
век а , 2007/2, 59–73.

3 Влад им ир  Станојевић, Историј а српског  вој ног сан итета, Б еог ра д 1992,  28.
4 В.  Ст анојев ић, н.  д., 35 . О  лошем  з др авствен ом ста њу  у  оновр ем еним српским касарнама:  

Го ран Ч ук ић,  Масовн о оболевање у неким касарнама  Србије  од 18 36 .  до 186 4,  Ти мочки 
 медици нск и  гласник, г од . 27,  1–4/20 02 .  О улози во јн ог сани те та: Обнав љање српске 
држ авнос ти  и основа ње војн ог  санит е та, у: Бранислав Поповић  и др уги ( пр ир. ), Во јни 
 саните т  у  српском н ар оду,  Бе оград  19 88 , 23– 35.  
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ко ле ре. Вој не бол ни це се осни ва ју у Кра гу јев цу, Бе о гра ду и По жа рев цу 1836, 
та ман пред из би ја ње ку ге 1837. Уво ди се ре гру та ци ја уз оце ну вој не спо соб но-
сти, а алар мант ни из ве шта ји пр вих ре грут них ко ми си ја ути чу на убр за ва ње ин-
сти ту ци о на ли за ци је здрав стве не за шти те. Ства ра ју се ло кал ни шпи таљ ски фон-
до ви и осни ва ју но ве бол ни це.5 Ова мре жа је об је ди ње на тек 1881. на стан ком 
Цен трал ног са ни тет ског фон да, ко ји по ста је ва жан ин стру мент цен тра ли за ци је 
здрав стве не за шти те и ства ра ња мре же бол ни ца, а ти ме и те мељ ног пред у сло ва 
за си сте мат ско су зби ја ње бо ле сти. 

Здрав стве ни си стем је та ко у Ср би ји на ста јао у ду ху пер ма нент не мо-
би ли за ци је са јед не стра не про тив бо ле сти, а са дру ге про тив не при ја те ља. „У 
не раз ви је ном здрав ству ка кво је Ср би ја има ла, го то во сви ле ка ри у ра ту су у вој-
нич ким уни фор ма ма, а збри ња ва ње ра ње ни ка и ле че ње бо ле сни ка ... по ста је им 
је ди ни са др жај и сми сао стру ке и жи во та.“6 Ра то ви 1876–77. и 1885. ути ца ли су 
и на ле кар ско схва та ње соп стве ног по зи ва под сти чу ћи по себ но раз вој хи рур ги-
је упра во у пе ри о ду осни ва ња Срп ског ле кар ског дру штва: „Ти су ле ка ри, по сле 
ра то ва, под им пре си јом рат ног ис ку ства, сту пи ли у мир но доп ски жи вот и у ње-
му на ста ви ли рад, ко ји је био сав под ути ца јем у ра ту сте че ног ис ку ства“, пи ше 
Вла ди мир Ста но је вић.7 Чи та ва ге не ра ци ја ле ка ра фор ми ра на је у ду ху спрем но-
сти за бор бу, во ђе ну на бој ном, здрав стве ном и про свет ном по љу, ле че ћи али и 
об ја шња ва ју ћи узро ке бо ле сти. У про че љу бор бе за по ди за ње на род не све сти 
о опа сно сти од бо ле сти на ла зио се др Ми лан Јо ва но вић Ба тут, кроз ра до ве ко је 
је об ја вљи вао у еди ци је „Књи га за на род“: Пи јан ство (1888), Бра нич од за ра за 
(1886), Ку жне бо ле сти. Од ку да по ти чу, ка кве су, ка ко се укла ња ју и не гу ју за ши-
ре чи та лач ке кру го ве (1884). Слич ну ми си ју је у цр но гор ском кон тек сту имао др 
Јо ван Ст. Ку ја чић де ли ма из „Књи жни це за на род но здра вље“: Ка кав тре ба да 
је дом за умо бол не (1900), О ле при у Цр ној Го ри (1904), Јек ти ка (1904), Нер во за 
(1908), а у оба Ва са Пе ла гић са сво јим Ствар ним на род ним учи те љем.

Ду го се ра ди ло у не рав но прав ној, фру стри ра ју ћој бор би. Ка ко се си стем 
здрав стве не за шти те ши рио, ра сла је и свест о раз ме ра ма не здра во сти. Ле кар 
Или ја Мир чић, из ве шта ва ју ћи о здрав стве ном ста њу у Ти моч ком кра ју 1906, за-
кљу чу је да ње го ве су на род ни ке „не чи сто ћа ... ту че сву да и у све му.“. Бо ле сти 
су сма тра не ка та стро фом са ја сним по ли тич ким им пли ка ци ја ма. Она, по ле ка ру 
Ла зи Или ћу, „сла би ка мен те ме љац дру штве ног и др жав ног жи во та Ср би ји ног 
јер јој не ста је со ја Ср би но вог. За пли вао је у за ра зне и те шке бо ле шти не ко је се 
све ви ше ши ре а ко ји ма се ма ло или ни ма ло на пут не ста је.“ 8 Стра ва ко ју су бо-
ле сти бу ди ла од ра жа ва ла се и у раз ли чи тим пред ло зи ма за њи хо во су зби ја ње, 
ко ји су ва ри ра ли од ра да на ле че њу обо ле лих и по ди за њу здрав стве не све сти до 

5 Ала рм ан тне извешт аје ре гр утних  ко ми сија на  прелазу  веков а анали зира Ду бр авка 
 Сто јановић,  У сенци « великог  нарат ив а». Ста ње  зд ра вља  жена и  де це  у Србији почет-
ком XX века,  у : Жене и деца. Србија у м од ернизац иј ским проц есима 19. и 20.  века ,  књ. 
4, Бе оград 2 00 6, 173–174.

6 Б ра ни слав Поповић и други  (прир. ) ,  Војни санит ет  у  српском  н ар о ду , 7.
7 В.  Станоје ви ћ,  н. д.,  15 3.
8 Пе та р  Пауновић,  „О д санит ет ско-епидемиолошке ст анице до хиг иј енско г з авода  у  

З ајечару“,  у: Т омисла в  Мијовић (прир.), За здравље. Из ис то ри је на ро дн е  медицине  и 
здравст вене кул тур е,  Бор  20 01 , 118.
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ка ран ти ни ра ња чи та вих обла сти, по пут пред ло га из 1891. за су зби ја ње си фи ли са 
у ис точ ној Ср би ји „да се здра ви не ме ша ју са бо ле сним, да се бо ле сни де тек ту ју 
у шко ли и у вој сци, да се из ме ста про гла ше ним за за ра же не ни ко не сме уда ти 
(оже ни ти) без уве ре ња и да не би по стао цео је дан на род за ра жен и оку жен бо-
ле шћу ко ја нас мо же са мо про па сти до ве сти.“9

Пред ло зи екс трем них ме ра изо ла ци је и кон тро ле схва тљи ви су у све тлу 
по ве ћа не мо бил но сти ста нов ни штва ко ја је пра ти ла за чет ке ур ба ни за ци је Ср-
би је. Уну тра шње ми гра ци је су до во ди ле до те мељ них про ме на, па се ме ња ла и 
епи де ми о ло шка сли ка, не ну жно на бо ље. Иако је Бе о град у то вре ме имао че-
ти ри бол ни це, оп шту, вој ну, за твор ску и ду шев ну, 54 ци вил на и 10 вој них ле ка-
ра, шар лах и диф те ри ја би ли су део град ске сва ко дне ви це, а при дру жи ла им се 
и ту бер ку ло за. Епи де ми је та ко ђе ни су је ња ва ле, па је 1906. ве ли ким бо ги ња ма 
под ле гло 4.776 љу ди.10 Здрав стве не при ли ке у Ср би ји, по ре чи ма др Вла да на 
Ђор ђе ви ћа, би ле су и да ље та кве „да је бо ље и не спо ми ња ти.“ О не мо ћи срп ске 
др жа ве да се из бо ри са овим иза зо вом све до чи и стал но од ла га ње осни ва ња ме-
ди цин ског фа кул те та. При о ри те ти су ле жа ли дру где. Ка да се на ску пу Срп ског 
ле кар ског дру штва др Ми та Ни ко лић за ла гао за осни ва ње фа кул те та 1909, сма-
тра ју ћи да „бу дућ ност срп ског на ро да не ле жи у то пу и пу шци“, од го во рио му 
је др Ла зар Ген чић, са ни тет ски пу ков ник: „Ју че сам имао при ли ке да чу јем од 
Г. Ми те Ни ко ли ћа, ин спек то ра са ни те та, да бу дућ ност на шег на ро да не ле жи у 
то пу и пу шци. Ја сам обр ну тог ми шље ња и уве рен сам да ми сви осе ћа мо да на-
ша бу дућ ност ле жи у то пу и пу шци. У овим при ли ка ма ми мо ра мо вој ску што 
бо ље да на о ру жа мо“.11

Та ко Ср би ја ни је до би ла ме ди цин ски фа кул тет, већ два бал кан ска ра та, 
ко ји ће по ка за ти да ни је био до вољ но са мо на о ру жа ти вој ску. Ма сов ност опе ра-
ци ја, њи хо во тра ја ње и по зи ци о ни ка рак тер ре зул то ва ли су ску по пла ће ним по-
бе да ма – у Бре гал нич кој бит ци 1913. ви ше срп ских вој ни ка стра да ло је од бо ле-
сти не го у бор би.12 Епи де ми је су се ши ри ле, а са ни тет ска прак са при ла го ђа ва ла 
се овом про бле му спо ро, упо ре до са рат ним опе ра ци ја ма. Не зна ње о при ро ди 
за ра зних бо ле сти и њи хо вом ши ре њу до при но си ло је фа тал ним ис хо ди ма, упр-
кос ни зу тек сто ва о за ра за ма об ја вље ним у ча со пи су Здра вље, и пу бли ка ци ја ма 
Ба ту та и Ку јун џи ћа крат ког и за стра шу ју ћег на сло ва – Ко ле ра. Са мо од ко ле ре 
умр ло је у ра ту око 5.000 вој ни ка, а број жр та ва би сва ка ко био ма њи да срп ски 
са ни тет, пред во ђен на чел ни ком др Ла за ром Ген чи ћем, ни је вра тио у Беч се ру ме 
за ле че ње ко ле ре, ко ји су из Аустро-Угар ске сти гли пред рат гре шком у тре бо ва-
њу, а у срп ском са ни те ту оце ње ни не по треб ним.13 Не и му ни зо ва не тру пе су ла ко 

9 Цит . прем:  Лепосава  М иловано ви ћ, Предлози и мере за сузбијањ е  сифилиса  у  б ољева чком 
сре зу ,  у: Томисл ав Мијови ћ,  н. д .,  141;  Исто, 14 5. Фоби ја од сифили са била је рашир-
ен а у Ев роп и на п ре лазу век ова. Виш е у: Фи лип Ариј ес, Жо рж Диб и  (прир.), Историја 
приват ног жи вота од Пр во г светс к ог рата до  наших дана, Беог р ад 2004, 307–311.

10 Пр ем а: Пеђ а.  Ј.  Марков ић,  Б еоград и Европа 1918–1941, Београд 1992, 107.
11 Istorijat medicinskog fakulteta,           http://www.med. bg. ac.yu/?sid=147 
12 Према:  Ј е лена Јосимовска, З аразне б ол ести  у  шт ипском  ре ги ону 191 2–1 918,  зб ор ник 

Ис т орија м ед ицине, фармације и н ар одне ме ди цине, Бео град/Зајечар 20 07, 2 5.  
13 Брани слав По по вић и други (пр ир.), Во јни са ни тет у с рпско м  народу, 59.
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по бо ље ва ле, а за ра зу ши ри ле да ље јер су ко ле рич ни бо ле сни ци тран спор то ва ни 
за јед но са оста лим бо ле сни ци ма. Упр кос огром ним на по ри ма, сто го ди шњи пе-
ри од бор бе про тив бо ле сти, за по чет Ка ра џи ће вом опа ском, окон чан је ба ја ли цом 
из Бал кан ских ра то ва „на Тур чи на бо ле шти на, а на ме не здра вље.“ 

Пе га ви ти фус: Од бо ле сти као не при ја те ља 
до не при ја те ља као бо ле сти

Опа сност од за ра зних бо ле сти, ко ју су на го ве сти ли Бал кан ски ра то ви, 
пре ра сла је у пот пу ну ка та стро фу у Пр вом свет ском ра ту, у ко јем је још је те жи 
иза зов че као не раз ви је ну епи де ми о ло шку ком по нен ту са ни тет ске слу жбе. Ушав-
ши у рат из ра та, срп ска вој ска ни је има ла при ли ке да си сте ма ти зу је прет ход на 
ис ку ства. За пре ко 700.000 мо би ли са них вој ни ка има ла је са мо не што ви ше од 
500 вој них и ци вил них ле ка ра, а ста ње је би ло тек де ли мич но олак ша но до ла ском 
са ве знич ких ле кар ских ми си ја.14 Та ко су и по бе де на Це ру и Ко лу ба ри из 1914. 
пра ће не те шким жр тва ма, од ко јих је ве ли ки део стра дао од бо ле сти, на пр вом 
ме сту од ти фу сне епи де ми је пе гав ца ко ја је ха ра ла од ок то бра 1914. до ма ја 1915. 
Пе га вац је од нео огро ман, за пра во не у твр ђен број жр та ва. Док то ри ко ји су то ком 
ра та би ли у про че љу бор бе про тив ти фу са сма тра ли су да је од бо ле сти умр ло 
30.000–35.000 вој ни ка, а мо жда и ви ше од 100.000 ци ви ла.15 Ова епи де ми ја је 
под ри ла од брам бе ну спо соб ност срп ске вој ске и од луч но до при не ла ње ном по-
ра зу то ком аустро-не мач ке и бу гар ске офан зи ве 1915. Ти фус, али и дру ге за ра зне 
бо ле сти, пра ти ће срп ску вој ску пре ко Ал ба ни је, Кр фа и Би зер те до Со лун ског 
фрон та, на ко јем је за слу гом пољ ског док то ра Лу дви га Хир шфел да пре вен тив на 
епи де ми о ло шка за шти та на шла на чи на да су зби је, па и пред у пре ди за ра зе.16 

Пе га вац је у Ср би ји оста вио усек у ко лек тив ном се ћа њу сли чан оно ме ко-
ји је дру где у Евро пи иза зва ла шпан ска гро зни ца из 1918, ко ја је ма хом за о би шла 
већ де сет ко ва но срп ско ста нов ни штво. Пред ста вљао је, ре чи ма др Вла ди ми ра 
Ста но је ви ћа, „ствар, ко ја не сме ни да се за бо ра ви, ни ти пак да се за та шка. За-
што је код нас из био пе га ви ти фус? За што се он, по сле, то ли ко ра ши рио? За што 
је по стра дао оно ли ки свет? Ко је крив?“17 Ово је пи та ње по сле ра та отво рио др 

14 О  уче шћу с тр ани х миси ја : Жарко  В уковић ,  1915. Савезн ичке м едицинс ке миси је  у Србији, 
Београ д 2004. Milan Grba, British me dical units  a nd Serbia in the First Worl d  War, So ut h 
 Slav Jou rn al , 16  (3 –4) (1 99 5).

15 В ладимир  Станојевић, Епидемија п ег ав ог тифуса у нашој војсци 1914–1 915, у:  В. Ста-
ној евић, н .  д. , 341. Овај бр ој  усваја  и Андре ј Митровић, д одајућ и  да  је  од болести умрл о 
и пр ек о 30.0 00 ратних зар обљени ка, а д а ј е укупн о  оболело  преко 4 00.000  људи.  А ндреј 
Митровић, Ср бија у  Пр вом све тском рату, Бео гр ад 200 4, 160.  Ђоко  Тр ипкови ћ с матра 
 да  је од тифуса оболео  с ва ки четврти с та но вник Србиј е ( 1.000 .000),  и на по мињ е да је 
 морталит ет био п осе бно в исок међу  медиц ин ским особљем ,  које се пос ебно н ашло  на 
удару заразе, па о д тифу са умро  с ваки тре ћи лека р (126  од 360). Према:   Ђоко Трипковић, 
Српска рат на драм а  19 1 5–1916, Београд 20 01,  23. 

16 Ов ај   по љски еп ид ем ио ло г био  је шеф  Централ но г бакт ер иол ошког ла бо ра т ор иј а срп ск е 
војск е.  Његово  све дочанство  Епидемиологи ја  т рбушног тифуса на Солунск ом  фр онту,  
у: В.  Ст ан ојевић, н .  д. ,  488–494.

17 Ди ск ус ија после предавања др  С тефанови ћа ,  у: В. Ста ној евић,  н. д., 409 .
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Све ти слав Сте фа но вић на сед ни ци Срп ског ле кар ског дру штва 1921, ука зав ши 
на низ са ни тет ских про пу ста ко ји су до при не ли бро ју жр та ва.18 Ње го ва кри ти ка 
иза зва ла је ла ви ну уза јам ног оп ту жи ва ња и пре ба ци ва ња од го вор но сти чел ни-
ка рат ног са ни те та, др Ла за ра Ген чи ћа, др Ми хај ла Пе тро ви ћа, др Ђор ђа Ни ко-
ли ћа и дру гих. Др Вла ди мир Ста но је вић, ко ји се пре у зео уло ге мо де ра то ра ове 
рас пра ве, усме рио је де ба ту у не ко ли ко пра ва ца, при зна ју ћи да је „пи та ње, где 
се нај пре по ја вио ти фус – код из бе гли ца, у на шој вој сци или код Аустри ја на ца 
– ствар за са да не ја сна.“19 С јед не стра не, при ме ћу ју ћи да је ти фус још пре из би-
ја ња не при ја тељ ста ва за бе ле жен у Ју жној Ср би ји, на вео је не хи ги јен ске усло ве у 
вој сци као мо гу ћи узрок ње го вог ши ре ња. С дру ге стра не, прет по ста вио је да су 
„пр ви слу ча је ви, ве ро ват но, би ли на за ро бље ни ци ма, јер је у аустриј ској вој сци у 
то вре ме пе га ви ти фус већ био у Га ли ци ји.“ Осла ња ју ћи се на ову прет по став ку, 
из ло жио је и те о ри ју по ко јој је епи де ми ја пред ста вља ла „так тич ко-са ни тет ски 
ма мац раз би је не аустриј ске вој ске. Аустри јан ци су, по сле бег ства из Ср би је, ева-
ку и са ли из бол ни це са мо ра ње ни ке, док бо ле сни ке, и на ро чи то, за ра же не ни су, 
већ су их оста ви ли по бол ни ца ма.“20

Оста так ме ди цин ског еста бли шмен та ра до се при хва тио те о ри је ко ја их 
је осло ба ђа ла по тен ци јал не од го вор но сти за ка та стро фу, ко ја је, по при зна њу др 
Ла за ра Ген чи ћа, рат ног на чел ни ка са ни те та „по сво јој за ма шно сти гу би ци ма, ко је 
нам је на не ла, мо гли би здрав стве ну не сре ћу због пе гав ца сло бод но на зва ти на-
шим ’здрав стве ним Ко со вом’.” Ген чић је твр дио да ка та стро фу ни је узро ко ва ла 
ло ша ор га ни за ци ја са ни те та, на сто је ћи да об ја сни да су рат не окол но сти дик ти-
ра ле хи тан тран спорт већ за ра же них срп ских вој ни ка. Ис ти цао је да је пре све-
га на сту па ња по сле Ко лу бар ске бит ке ишло на ру ку ши ре њу за ра зе.21 Ње го во је 
ми шље ње по др жао и др Ди ми три је Ан тић, ко ји је сма трао да је ти фус до шао са 
аустриј ским за ро бље ни ци ма по сле Ко лу бар ске опе ра ци је: „По сле ди ца ове на ше 
по бе де бе ше нео че ки ва но ве лик број за ро бље ни ка, од ко јих се зна тан про це нат 
на ла зи ше у ин ку ба ци о ном ста ди ју му ин фек ци је ек зан те ма ти ног ти фу са, те, на 
пу ту ева ку и са ња у по за ди ну, па да ше у ма са ма бо ле стан.“22 Те о ри ја о „уво зном“ 
по ре клу ти фу са по ста ла је нео бич но по пу лар на, упр кос по да ци ма ко ји јој ни су 
ишли у при лог, по пут из ве шта ја др Мо ри ца Бу ли ја ко ји твр дио да је „за па зио 
обо ле ле вој ни ке од ове бо ле сти у ... пољ ској бол ни ци у Ја ре ви ца ма 1914, од мах 
по сле бит ке на Це ру“, и на су прот из ве шта ји ма ко ји су епи де ми о ло шку си ту а ци-
ју у срп ској вој сци сма тра ли кри тич ном још 1913.23 Би ло је згод ни је оп ту жи ти 

18 Све тислав  Ст еф ановић,  Фра гменти грађе за историју наше г  повлаче ња  и  изгнанс тв а,  у: 
И ст о, 367 –4 05.

19 В ладимир  Станојевић, Епидемија п ег ав ог тифуса у нашој војсци 1914–1915, у: В . Стано-
јевић,  н. д., 33 9. 

20 Исто ,  33 0, 339. 
21 Лазар  Генчич,  Зашто ј е  дошло до епид ем иј а и помора у нашој во јс ци  и нар оду, у:  В . Ста-

нојевић,  н.  д .,  781.
22 Д ими трије Ан ти ћ, Пегави тиф ус  у  Крагујевачкој и резе рвној  болниц и, у:  В.  С т ан ојевић , 

 н. д., 31 4. 
23 Мориц Були, Моја бакт ер ио лошка искуства у рато вима 1 912–1918,  у В. Ста нојевић,  

н. д. ,  52 0.
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Аустри јан це да су, не хо ти це или чак хо ти мич но, пре не ли бо лест у Ср би ју и ти-
ме осло бо ди ти срп ски са ни тет ски врх од го вор но сти за ду бо ки ан ти кли макс, у 
ко јем је на кон по бе да на Це ру и Ко лу ба ри на сту пи ла ра зор на за ра за, а убр зо и 
по раз и по вла че ње срп ске вој ске из зе мље. 

Тра у ма 1915. го ди не, у ко јој је Ср би ја из гу би ла бит ку на оба фрон та – вој-
ном и здрав стве ном – та ко је про ду бље на не спрем но шћу су о ча ва ња са од го вор-
но шћу за за ра зу. Пре не бре га ва не су окол но сти о ко ји ма је још то ком ра та пи сао 
Ан ри Бар би: „Ни је по сто ја ла са ла за изо ла ци ју, ни је по сто ја ло ку па ти ло, ни је 
би ло ко мо ра за дез ин фек ци ју по сте љи не и оде ће. Ни је се пред ви део рат, а још 
ма ње ње го во тра ја ње и не са мо да ни је би ло ни угља, не го чак ни др ва за пот па-
лу. Ко нач но, и ле ко ва ни је би ло до вољ но!“24 Не сум њи во, ве ли ки број аустро у гар-
ских за ро бље ни ка, а по себ но бо ле сни ка пре у зе тих у Ва ље ву по сле Ко лу бар ске 
бит ке по гор шао је здрав стве ну си ту а ци ју. Ме ђу тим, ис кљу чи вим ис ти ца њем 
тог сег мен та бе жа ло се од за кључ ка да је „узрок те епи де ми о ло шке ка та стро фе 
би ло не зна ње из епи де ми о ло ги је ... срп ски ле ка ри су би ли од лич ни хи рур зи и 
ин тер ни сти, али сла би епи де ми о ло зи.“25 Срп ски са ни тет ни је био спре ман да при-
зна да је, услед не зна ња, из гу био бит ку са бак те риј ским обо ље њем ко је је та да 
пред ста вља ло не по зна ни цу и за свет ску ме ди ци ну.26 Пред ност је да та об ја шње-
њу ко је је у ко лек тив ну свест сна жно уре зи ва ло тра у мат ска ви зи ју по ра же ног 
не при ја те ља ко ји свој по след њи злу ра ди уда рац на но си муч ки, пре но се ћи бо лест 
на по бед ни ка. На при ча ма по пут све до чан ства бол ни чар ке Љу би це Ку јун џић о 
аустро у гар ском за ро бље ни ку, бол ни ча ру у срп ској вој ној бол ни ци, ко ји је у ра-
не срп ских вој ни ка кри шом ста вљао зар ђа ле игле, гра ђе на је по сле рат на мар ти-
ро ло ги ја, упот пу њу ју ћи са мо пер цеп ци ју на ро да ко ји је за рад по бе де до шао на 
гра ни цу би о ло шког оп стан ка.27 До жи вља ва ње бо ле сти као не при ја те ља пре ли ло 
се у схва та ње не при ја те ља као бо ле сти и ти ме до при не ло да љој ми ли та ри за ци ји 
здрав стве ног дис кур са, али и ме ди ка ли за ци ји вој не тер ми но ло ги је. Она је би ла 
и ре ак ци ја на рат ну про па ган ду ка рак те ри са ну де ху ма ни зо ва њем про тив ни ка, 
по пут не мач ких ка ри ка ту ра из 1914. ко је су пред ста вља ле рат као хи ги јен ску 
ме ру, а Ср бе као ва ши у пер ју хаб збур шког ор ла.28 За уз врат, као што је срп ска 
вој ска чи шће на од ва ши ко је су би ле пре но си лац ти фу са, та ко је и зе мља 1918. 
„чи шће на“ од не при ја те ља.29 

24 Анри Барби, Са ср пс ком  војском, Горњи Милано вац 1986,  3 47. 
25 Ј. Јос им овска,  н. д. ,  26.
26 О то ме су св едочанс тва оста вил и стран и лека ри  п ри српск ој  војсци,  који су не ре тко и сам и 

 обоље вали од  п егавца:  Arijus  van Ti nho ven, S t rahote rata u Srbiji.  Dnevn ik ratn og  hir urga, 
Beo grad 200 5, 70–7 8 ; Flora Sandes, Eng leski nj a u srpskoj v oj sci, Be ograd 1 99 5,  19.  Кра јњ е 
напор е,  али и сла бости с рпс ко г сани тета ис тражује А лек сандар С . Н едок, П овлаче ње  
 ср пске војске на Албанском п римор ју  и  њена ев акуациј а  на Крф 1915–16 .  Ра д вој но-са-
нитетске слу жб е, Бео г рад 2006.

27 Антоније Ђур ић, За  ча ст отаџ бине,  Београд  198 7, 340. 
28 Уп . Мила н  Ристовић, Црни Петар  и балка нс ки  разб о јни ци, Бе оград 2003, 2 3– 62
29  По сле осл обођењ а Београд а к рајем 1 914 , војв од а Р ад ом ир Путн ик ја вио је ре генту 

Алексан др у  Карађорђевићу : „Наша  з емља је  ч иста од   Аустриј ан аца“. Цит.  према:  Брани с-
лав Божовић, Беог рад из ме ђу два с ветска  р ата, Бе ог рад 19 95, 16.  На лет т ифу са  и других  
з аразни х болести кој е  су  потрл е ре зулта те  ове поб еде  ојачао  је ово пор еђ ењ е. Че ститка  
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У но вој др жа ви: Од за шти те на род ног здра вља 
до бор бе за очу ва ње ра се

Дра ма Пр вог свет ског ра та ду бо ко се уре за ла у свест љу ди ко ји су ства-
ра ли но ву др жа ву. Слич но Фран цу ској, и у Ју го сла ви ји је сна жи ло уве ре ње да 
је рат на по бе да пла ће на не на док на ди вом де мо граф ском ка та стро фом. „Ми мо ра-
мо људ ски ма те ри јал да ка пи та ли ше мо ако хо ће мо да ље да оп ста не мо“, твр дио 
је Јо ван Јо ва но вић Пи жон.30 Отуд и не чу ди што је по пре стан ку ра та очу ва ње 
на род ног здра вља по ста ло ва жан при о ри тет но ве др жа ве, па је та ко већ у пр вој 
вла ди Кра ље ви не но вем бра 1918. уста но вље но Ми ни стар ство на род ног здра вља, 
ко је је ор га ни зо ва но и по че ло функ ци о ни са ти де цем бра 1920. Као и дру где у 
Евро пи, кон цепт јав не здрав стве не за шти те раз ви јао се у прав цу уна пре ђи ва ња 
со ци јал не хи ги је не, што је од ра жа ва ло и пре и ме но ва ње овог ре со ра 1929. у Ми-
ни стар ство со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља. Под овим ми ни стар ством 
на ла зио се низ ин сти ту ци ја ко ји се ста рао дру штве ном здра вљу, по пут Глав ног 
са ни тет ског са ве та и Оде ље ња за ра сну, јав ну и со ци јал ну хи ги је ну. Фор ми ра на 
је чи та ва мре жа ин сти ту ци ја хи ги јен ске слу жбе, ко ја се ка пи лар но ши ри ла по 
чи та вој зе мљи. На ње ном је вр ху ста јао Цен трал ни хи ги јен ски за вод на че лу са 
др Сре те ном Ива ни ћем, осно ван 1924. са се ди штем у Бе о гра ду. Ње го во је згро 
су чи ни ли Стал на бак те ри о ло шка ста ни ца и Ин сти тут за хи ги је ну. Раз вој ин сти-
ту ци о нал не мре же пра ћен је и на уч ним за ма хом. Ин сти тут за со ци јал ну ме ди ци-
ну осно ван је 1923, а во дио га је др Бо го љуб Кон стан ти но вић, пр ви про фе сор 
со ци јал не ме ди ци не на ко нач но осно ва ном Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Ства ра ње но ве др жа ве је из гле да ло као при ли ка за но ви по че так. По кре нут је 
низ ини ци ја ти ва ко је су за циљ има ле по бољ ша ње здрав стве ног ста ња ста нов ни-
штва и уна пре ђе ње здрав стве не за шти те.31

Ме ђу тим, иде ја уна пре ђи ва ња здрав стве ног ста ња ста нов ни штва ни је 
се у прак си мо гла спро во ди ти не за ви сно од про је ка та из град ње на ци о нал ног 
иден ти те та. У но вој др жа ви су се су сре та ле раз ли чи те здрав стве не ин фра струк-
ту ре, на сле ђе не од Аустро-Угар ске, Ср би је, Цр не Го ре, па и Ото ман ске им пе ри-
је. Кон цеп ти њи хо ве хар мо ни за ци је и мо дер ни за ци је су се раз ли ко ва ли, и кроз 
њих су се огле да ле основ не ме ђу на ци о нал не тен зи је у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца.32 Ус по ста вља ње за јед нич ке здрав стве не слу жбе се са гле да ва ло и 

р ег ен та Алексан др а вој сци  п о  ослобођењ у  земље од ражав ала ј е  схватањ е непр ијате ља као  
бо лести: „Н ашу леп у  Ср бију  и кршну  Ц рну Гор у очистис те  од тешк ог робов ања мрском 
 ту ђину.“ Регент А лекса ндар ср пс кој  војсци “, 7 . јану ар  19 19, у : Ferd o  Šišić, D ok um enti o  
postanku Kraljevine Srba,  Hrvata i S lo ve naca, Zagreb 1920, 301 .  

30 Ци т. према:  Д. Стоја нови ћ, н.  д. , 169. О  утицају  рата н а разв ој  здравс тв ене за штите и 
успе ху у борби против заразних  болес ти више  у: F.  Ar ijes, n.  d. , 256–2 57.

31 Željko Dugac,  Protiv  b ol esti i  neznanja,  Zagre b  200 5, 32 –3 4;  Душа н  Лак ић евић,  М исао и 
прак са соц ијалне   политике Југосла вије између  два с ве тска  ра та, Бе оград 197 6. 

32 Једн у о д основ них ли ни ја  поделе,  ко ја  је о др жа вала хрватско-српске напет ости у К ра ље-
вини испитуј е : Rory Y eom ans, Of  ’Yugosla v  B ar barians’   and Croatia n Gentlemen  S cholars: 
N aci onalist  Ide ology and Raci al Anthropology in Int er wa r Yugoslavia,  у : M.  Tu rd a,  n. d., 83–
122. Р аз мир ице н а  овој л инији  од ражав ал е су се  и н а персо на лне од носе, поп ут сукоб а 
 изм еђу д р  Анд рије Шт амп ар а (ко ји  је пр ен ос ио социјално  м едицин ск е конц епције 
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као кру пан ко рак ка ин те гра ци ји но ве др жа ве. Ме ђу тим, у ком плек сној кон цеп-
ци ји „тро и ме ног на ро да“, у над ме та њу из ме ђу кре и ра ња но вог, ју го сло вен ског 
иден ти те та и очу ва ња на ци о нал них ло јал но сти, ни је би ло ја сно да ли је за да так 
со ци јал не хи ги је не да очу ва по сто је ће ста ње или да утре пут про ме на ма, да ства-
ра ју го сло вен ског чо ве ка чу ва њем, хи бри ди за ци јом или ру ше њем по сто је ћих 
иден ти те та. Ипак, ју го сло вен ски ле ка ри су се све ви ше ин те ре со ва ли за мо гућ-
но сти уна пре ђе ња „би о ло шког ка пи та ла“ очу ва њем и уна пре ђи ва њем ра се, а у 
овим про јек ти ма зна чај но ме сто су за у зи ма ла еуге нич ка ис тра жи ва ња, ко ја су 
ну ди ла низ ме ра за по пра вља ње здрав стве не сли ке ста нов ни штва на ци о нал них 
др жа ва.33 Тај се за о крет ја сно мо же пра ти ти у ме ђу рат ним пу бли ка ци ја ма ис так-
ну тих ме ди цин ских рад ни ка ста ри је ге не ра ци је по пут Вла ди ми ра Ста но је ви ћа 
(Еуге ни ка; хи ги је на чо ве чи јег за че ћа, 1920), Јо ва на Ку ја чи ћа (Из ра ђа ње и пре по-
ро ђај чо ве чи је ра се, 1926) и Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та (При род ни при ра штај 
ста нов ни штва Ср би је и ње гов би о тич ки зна чај, 1932). Њи ма се при дру жио и ми-
ни стар здра вља у пр вој вла ди Кра ље ви не СХС, др Урош Круљ, ко ји је већ 1922. 
у сво јој књи зи Ва жност хи ги је не за др жа ву и на ци ју пи сао: „Ако по сма тра мо 
да на шње при ли ке у сви ма др жа ва ма иза овог ве ли ког свјет ског ра та, ми ће мо 
ви ди ти да се да на шње дру штво на ла зи у не ком вре њу, у не ком ги ба њу, тра жи се 
но ва ори јен та ци ја, дру штво ако да хо ће да стре се на што са се бе ... дру штво хо ће 
да учи ни је дан ко рак да ље у сво ме раз ви ћу, оно пре ла зи из до са да шњег ин ди ви-
ду а ли стич ког схва та ња дру штве них од но ша ја у јед но ко лек ти ви стич ко схва та-
ње, т. ј. про су ђи ва ња свих дру штве них од но ша ја са гле ди шта ин те ре са цје ли не, 
ин те ре са цје ло куп ног дру штва, а то је на ци је. … Ни је глав но ли је чи ти бо ле сти 
не го их спре чи ти.. ку ра тив на ме ди ци на има за пред мет са мо ин ди ви дуу, до чим 
хи ги је на ци је ло дру штво. Ако чо вјек жи ви у пот пу но по вољ ним при ли ка ма ... 
он не мо же по сти ћи мак си мум ... ако ни је од ро ђе ња здрав, ако ни је за че ћем од 
сво јих пре да ка на сље дио пот пу но нор мал не на сљед но кли це дру штве не и тје ле-
сне, дру гим ре чи ма, ако ни је удо во ље но за хтје ви ма ра сне хи ги је не. Ви мо же те 
на сва ком ко ра ку ви ди ти та ке осо бе, ко је жи ве у до брим окол но сти ма ... па ипак 
су бо ле сни би ло ду шев но би ло тје ле сно.“ Ре ше ње овог про бле ма би ло је по Кру-
љу на ви ди ку, а на зи вао га је „ода ра сној хи ги је ни ко ја до ла зи.“34 

Од бор бе про тив бо ле сти, пре ко бор бе за по пра вља ње на род ног здра вља 
ни је био ве ли ки ко рак до бор бе за очу ва ње и уна пре ђе ње ра се, ко ја је кон цеп ту ал-
но узи ма ла ма ха у чи та вој Евро пи, а по себ но у Не мач кој. Ин сти ту ци о на ли за ци-

Л удв ига Те лек ија) и др  Ст евана Ива нића , који  је  засту пао потреб у за  стварање м здра в-
с твених з адр уга. Виш е у:  Ž el jko Du ga c,  Protiv  b ole sti i  ne zna nj a, Roc kfellerova fondacija 
u  m eđurat noj  J ugoslav iji, Zagre b 2005,  81–83.  О њи ховим  погледи ма : Стеван  З.  Иванић , 
 Наш а здрав ст вена с л ужба, Годишња к Ц ентралн ог хигије нског заво да, Беог рад 1937; 
And ri ja Štam par,  Z dr avlje i  d ru št vo , Zagreb  193 9; Бог ољуб Кон ст ант иновић ,  Ор ган изација 
 зд равствен е сл ужбе и  с ани тетско  за конода в ство, Годишњак Централн ог  хигије нск ог 
зав ода, Б еоград  1937.

33 О ово м  развоју  у Н емачкој  в ид и : Riha rd Vakja rt , Od Da rv ina do H itl era. Ev o luciona etika, 
eugenika i rasiz am u Nem ač koj, Beo grad 2005;  Mark Adams , The W ellborn Sci ence. E ugenics 
in Germany, France,  Brazil a nd  R ussia, O xf ord 199 0.  

34 Ur oš  K rulj, Važnost higije ne za d r žavu i naci ju,  Sar aj evo 192 2, 3–19.
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ја со ци јал не ме ди ци не, ко ја се од ви ја ла упра во у овом пе ри о ду, ни је мо гла би ти 
њи ма не до так ну та, тим пре што су ње ни осни ва чи би ли под ве ли ким ути ца јем 
беч ких, пе штан ских, мин хен ских и бер лин ских пре вен ти ви ста, чи је су се књи ге 
на ла зи ле на по ли ца ма но во фор ми ра ног Ин сти ту та за со ци јал ну хи ги је ну.35 Раз-
у ме се, ре цеп ци ја еуге нич ке ми сли ни је би ла ни јед но став на ни ти јед но смер на, 
и у ве ли кој је ме ри од ра жа ва ла осо бе но сти по ли тич ког и кул тур ног кон тек ста 
Кра ље ви не СХС. Сло жен ви ше на ци о нал ни пеј заж но ве др жа ве ста јао је на пу ту 
усва ја њу уче ња о ра сној чи сто ти. Иза шав ши из ра та као по бед ник, уве ћа не те ри-
то ри је и хе те ро ге ни јег ста нов ни штва, но ва др жа ва ни је мо гла се би до пу сти ти 
екс клу зи ви стич ко де фи ни са ње еуге нич ких ме то да, па су кри ти ке на ра чун не мач-
ке ра сне на у ке би ле че сте. Већ 1921. др Ла за По по вић, осни вач Ју го сло вен ског 
со кол ског са ве за, су прот ста вио се оно ме што је сма трао „опа сном стран пу ти цом 
хи пер тро фич них иде ја – его ти стич ним, на ци јо на ли стич ко-им пе ри ја ли стич ким 
прав ци ма, као што су, на при мер, култ пан гер ман ства (Чам бер лен и дру ги)“, твр-
де ћи да „та ке не ке чи сте ра се уоп ће је два и има“, те да „је да нас чо ве чан ство 
зби ља јед на ко ло сал на ме ша ви на ра са“.36 Не мач ку „ра сну хи ги је ну“ са ле ви це 
је кри ти ко вао и Ду шан Не дељ ко вић, алу ди ра ју ћи на на ци зам и сма тра ју ћи да је 
„са из ве сним по ли тич ким по кре том да на шњи це по но во је ушло у мо ду рас пра-
вља ње о ра са ма и ра си зму“37 Не дељ ко вић је на сто јао да од та квих зло у по тре ба 
за шти ти кон цепт ра са и да иде је о ра сној су пре ма ти ји од ре ђе них ти по ва за ме ни 
из у ча ва њем ет ноп си хо ло шких осо бе но сти раз ли чи тих ти по ва. Слич не ре зер ве по-
ка зи вао је на де сни ци др Све ти слав Сте фа но вић, при ме ћу ју ћи да се „иста по ја ва 
ко ја се и на дру гим стра на ма де ша ва ла мо же са да да ... по сма тра и у Ју го сла ви ји 
– да се мла ди и об но вље ни на ци о на ли зам у знат ној ме ри ме ша са ра си стич ким 
еле мен ти ма. За да так је озбиљ них на уч них ис тра жи ва ча у обла сти ра сне на у ке да 
те же да се пре те ра но сти и из о па че но сти ра си зма спре че и из бег ну.“38 

Ге сло „ра са да, ра си зам не“, при сут но је код го то во свих ауто ра овог пе-
ри о да, без об зи ра на огром не по ли тич ке раз ли ке ме ђу њи ма. Не од ри чу ћи ипак 
вред ност на у ци о хи ги је ни ра се, а по зи ва ју ћи се пре све га на не мач ке ауто ре 
(Пле ца, Шал ма је ра и Амо на) Ла за По по вић се за ла гао за пре ва зи ла же ње уског, 
фи зич ко-ан тро по ло шког од ре ђе ња ра се и кру тих ра сних по де ла. Ко ри сте ћи ши-
ри при ступ, По по вић се од луч но су прот ста вио спро во ђе њу ра сне хи ги је не кроз 
прин цип се лек ци је, „бу ду ћи да су, са гле ди шта за јед ни це, сви жи во ти јед на ко 
вред ни, и не ма жи во та бо љих и го рих, при род но је да ту пре ста је оштри ца ода би-
ра ња.“ Ме ђу тим, он је ипак сма трао да по сто ји ду жност по спе ши ва ња „на род не 
ре па ра ци је“, ко ја се са сто ја ла „у обра зо ва њу и ства ра њу то га ти па, нор мал но-про-
сеч ног, у те жњи да но си ла ца тог ти па бу де што ви ше, ја ви дим од ре ђе ње пој ма 
о та ко зва ном по пра вља њу ра се.“ Свој еуге нич ки кре до сам је са жео на сле де ћи 

35 Ra ssenhy giene und  V olk sgesundheit ,  B erlin  1 912; Lu dwig  Teleky, Vorlesungen über soziale 
Medizin , Jena G ustav Fisc her 191 4 ; Fritz Lenz,  Menschl iche Auslese und Rasse nhygi en e, J. F . 
L ehm ans V erlag  München  1921.

36 Лаза Поповић, Поправљање  расе,  Нов а  Европа,  књ. II ,  бр. 7,  19 21 , 243.
37 Душан Недељ ковић,  Ра се и расиз ам,  Пожарев ац   198 3, 12.
38 О  расном  п ита њу  као култур ном и национа лн ом проблему у Ју го славији,  Г ла с југа, 23–24. 

октоба р 194 0.  у: Све тис лав  Стеф ановић , н. д. , 337.
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на чин: „Ра се по сто је са мо из ме ша не, али тре ба од не го ва ти про сеч но-нор ма лан, 
здрав, јак тип, хар мо нич но раз ви јен фи зич ки, ин те лек ту ал но, и мо рал но. То се 
мо же и има учи ни ти у пр вом ре ду и нај бо ље на се ља ку, јер је он нај бо љи, нај ја-
чи и нај здра ви ји, јер га има огром но ви ше не го ва ро ша на, јер он но си ин стинк те 
ра сног ода би ра ња и еуге ни ке у се би и сво јој ду ши.“39 Уве ре ње да спас до ла зи са 
се ла де лио је нај ве ћи део ме ди цин ске, али и по ли тич ке ели те.

Ре зер ве пре ма ра си зму ни су зна чи ле и от клон од еуге нич ке ми сли и 
прак се. На про тив, она ја ча кра јем 20-их и по чет ком 30-их го ди на, што под ути ца-
јем оп штег европ ског за о кре та у де сно, што услед на го ми ла ног не за до вољ ства 
по ли тич ким жи во том Кра ље ви не СХС, а пре све га ње ног не у спе ха да про на ђе 
аде кват ну фор му лу за ре ше ње на ци о нал ног пи та ња. Све су че шћи би ли гла со ви 
ко ји су се за ла га ли за ја ча ње ју го сло вен ске ра се: „На род је аку му ла тор енер ги-
је. У чо ве чан ском по рет ку он је оно што је биљ но цар ство у при ро ди. Он но си 
у се би сна гу, и из вор је сна ге. Он је ме ра мо ћи ра се.“, пи сао је Ду шан Сто ја но-
вић.40 Ве ли бор Јо нић се за ла гао за ра сну кул ту ру, из на ла зе ћи „без број зна ко ва, 
по ко ји ма је очи глед но да да нас ми, Сло ве ни, тре ба да по ве де мо чо ве чан ство.“41 
Уво ђе њем дик та ту ре овај пра вац до био je др жав ну по др шку и ин сти ту ци о нал-
но за ле ђе, из ра же ну кроз осни ва ње Ју го сло вен ског дру штва за чу ва ње на род ног 
здра вља. По ред ја ча ња здрав стве не ин фра струк ту ре, по све ћи ва ла се ве ли ка па-
жња и по ди за њу ни воа здрав стве не кул ту ре ста нов ни штва, што је био је дан од 
кључ них за да та ка со ци јал не хи ги је не. Та ко је Бе о град ска оп шти на ор га ни зо ва ла 
ма ни фе ста ци је по пут „Не де ље здра вља и чи сто ће“. Ова кве су се ма ни фе ста ци је 
са сто ја ле од све ча них ака де ми ја и пре да ва ња, у ко ји ма су ло кал ни функ ци о не-
ри и ле ка ри ис ти ца ли, ре чи ма пот пред сед ни ка Бе о град ске оп шти не Ми ло сла ва 
Сто ја ди но ви ћа, ва жност „чу ва ња на род ног здра вља као пр вог и глав ног усло ва 
за одр жа ње и на пре дак на шег на ро да“.42 

Од ме ди ци не пре ко ан тро по ло ги је до по ли ти ке

За го вор ни ци ја ке ју го сло вен ске на ци о нал не др жа ве на ла зи ли су ин спи-
ра ци ју у ре зул та ти ма ан тро по ло шких ис тра жи ва ња, по зи ва ју ћи се на ра до ве Јо-
ва на Цви ји ћа и ње го вих уче ни ка. Цви ји ћев ди нар ски тип сма тран је осно вом но-
вог ју го сло вен ског чо ве ка, а пред у зе та су но ва ис тра жи ва ња усме ре на ка да љем 
де фи ни са њу ди нар ске ра се и про фи ли са њу ње них под ти по ва. Ан тро по ло ги ја је 
та ко пру жи ла ру ку ме ди ци ни у из град њи но ве по ли тич ке за јед ни це. Ме ди цин-

39 Лаза Поповић, Поправљање  р асе, Нова  Европ а,  књ . II,  бр . 7, 19 21 , 243–4.  Поп ов ић  се то-
к ом међурат но г пери ода  зала га о  за рефо рмиса ње  школст ва и  ув ође ње „на род не  хигиј ене“. 
Л аза Поповић, Наши медицински факултети, Нов а  Евр опа, к њ.  И,  бр. 2 , 1920,  90–91; 
Исти, Три медицинска факултета, Нова Е вропа, књ. V II,  бр. 14,  1 1. мај  19 23, 409 –4 13.  
Ви ше о о во ј реформ и у: Љубо ми р  П етровић, Југосло в енска држава и друштво у  перио-
д иц и  1920–19 41, Беог ра д  2001, 2 75–278.

40 Душан Стојановић, На ро д, тра диција и в ера ,  4, 192 9,   24 ,  397–398. 
41 Велиб ор  Јонић, „О савременом н ац ионализм у“ ,  На родна одб ран а, 3, 19 28, 263 . 
42 М илосла в Ст ојадин ов ић, О народном здрављу, Београдске  општ ин ске нов ине , 1 . јун  1931,  

бр. 11 , 721.
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ска ак тив ност на утвр ђи ва њу здрав стве ног ста ња ста нов ни штва би ла је пра ће-
на ан тро по ме три јом гро зни цом – пре ме ра ва њем и кла си фи ка ци јом по пу ла ци је, 
ње ном ра сном и на ци о нал ном ти по ло ги за ци јом и ди фе рен ци ја ци јом. Под ути-
ца јем ан тро по ме триј ских тех ни ка ко је је раз ви јао Ва ше де Ла пуж гро зни ча во су 
вр ше на ме ре ња те ле сних осо би на са ци љем утвр ђи ва ња ра сних спе ци фич но сти. 
Чак и про тив ни ци ове прак се слу жи ли су се њо ме. Ла за По по вић је опо вр га вао 
те зу о су пер и ор но сти до ли го ке фал них љу ди на сле де ћи на чин: „На при мер, ја 
сам пре гле дао лу ба њу на шег ве ли ког и по зна тог пе сни ка Бран ка Ра ди че ви ћа, 
па сам на шао та ко зва ну хи пер бра хи ке фа ли ју.“43 Ин сти ту ци о нал ни од раз ових 
ин те ре со ва ња се оли ча вао у сме ни на кор ми лу Цен трал ног хи ги јен ског за во да. 
Ње гов осни вач и ду го го ди шњи ди рек тор, др Сте ван Ива нић, ко ји се у ме ђу вре-
ме ну при бли жио гру пи оку пље ној око Ди ми три ја Љо ти ћа, а убр зо и по стао члан 
„Збо ра“, по ста вљен је 1937. за на чел ни ка ми ни стар ства со ци јал не по ли ти ке и 
на род ног здра вља. За ме нио га је про фе сор Кон стан ти но вић, а све про ми нент ни-
ји у За во ду по ста је ан тро по лог Бра ни мир Ма леш, под чи јим ру ко вод ством ова 
ин сти ту ци ја се све ви ше окре ће ан тро по ме триј ским ис тра жи ва њи ма и си сте ма-
ти за ци ји њи хо вих ре зул та та: „Овом при ли ком хтео бих да ис так нем јед ну од 
основ них раз ли ка из ме ђу ди нар ске и ал пин ске лу ба ње“, пи сао је Ма леш: „Иако 
су оба ова ти па бра хи морф на, иако им се ин декс гла ве мо жда пот пу но по кла па, 
ме ђу соб но су то ли ко раз ли чи ти да ни ка ко не мо гу при па да ти јед ној ис тој ан-
тро по ло шкој гру пи.“ По ли тич ке им пли ка ци је ових раз ли ко ва ња из ме ђу ти по ва 
ло ба ња би ле су не по сред не, јер су ис тра жи ва ња и во ђе на са ци љем ко ји је де-
фи ни сао сам Ма леш: „И нај по сле, по на вља мо, Ди нар ска ра са је јед на пот пу но 
фор ми ра на и са мо стал на ра са.“44 Опа сна сме ша ме ди ци не и ан тро по ло ги је у по-
след њим го ди на ма по сто ја ња Ју го сла ви је све ви ше се огле да ла у дру штве ном и 
по ли тич ком жи во ту Ју го сла ви је. По ли ти ка не бри ге се во ди ла пре ма де ло ви ма 
дру штва ко ја су сма тра на ин фе ри ор ним – ин ва ли ди ма и ду шев ним бо ле сни ци ма. 
Ре стрик тив но по ро дич но за ко но дав ство др жа ло је же ну у под ре ђе ном по ло жа ју, 
да ју ћи јој огра ни че ну прав ну спо соб ност и оне мо гу ћа ва ју ћи пре кид труд но ће. 
Би ло је пи та ње вре ме на ка да ће се ре пре сив на по ли ти ка устре ми ти ка чи та вим 
на ци о нал ним гру па ма, о че му су све до чи ли ре фе ра ти и пре да ва ња у Срп ском 
кул тур ном клу бу, као и уво ђе ње ра сно дис кри ми на тор ског за ко но дав ства спрам 
ју го сло вен ских Је вре ја.45 Кон цепт бор бе за чи сто ту ра се сна жно је ути цао на по-

43 Лаза Поповић, Поправљање р ас е, Нов а Европ а,  к њ. II ,  бр . 7, 19 21,  243.
44 Брани м ир Малеш, Неколико нап омена  о д ин арс кој  ра си, Бео гра д 1936,  5–6. З а п ри ме р 

инт ердисц иплина рног при ступа  сл ичној   пр облемат ици в ид и:  Фе дор Ми к ич, Карта индек-
са  б иолошког тип а  Југ ославиј е, Бе оград 1 93 6. 

45 Реф ерати С КК су  о бјављени у Перо  С им ић,  Искуше ња  с рпс ке елите,  Бео град  20 06. О 
а нти семитск ом  законодавству у: Небојша П оп ов ић, Је вреји  у   Срб ији 19 18 –1 941, 140 –143. 
 О  по литици  према  н ациона лним  мањина ма  у: Зо р ан Јањетовић, Д ец а  царев а, пасто рчад 
 краљев а, Беог ра д 2006 . О пол ож ају жена  у: Вера  Гудац -Д одић, П оло жа ј  жен е у Срби ји , 
 у: Жене и деца.  Србија у мод е рнизацијским процесим а 1 9.  и 20.  ве ка,  к њ. 4, Беогр ад  2 00, 
33 –55. О  репрес ивн ој ле гис лат иви с прам и нва лида:  Ан тон Скала,  Заштита абнормалне 
деце, Народна  од брана ,  год. X III,  бр. 11, 2 0.  март  193 8, а о  од носу  држа ве пре ма  њ има 
у: L jub om ir Pe tr ovi ć,  Nevidljivi geto .  Invalidi u Kraljevini Jugosl av iji 1918 –1 941,  Beogra d 
 200 7, 83–149.
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ли тич ки жи вот. Јед на ис тро ше на ге не ра ци ја по ку ша ва ла је и њи ме да учвр сти 
по ре дак ко ји се кру нио. 

Ин те лек ту ал ни, про фе си о нал ни и по ли тич ки пут др Све ти сла ва Сте фа-
но ви ћа (1877–1944) убе дљи во је све до чан ство о ути ца ју еуге нич ких иде ја на ге-
не ра ци ју ко јој је при па дао, и по ка зу је да су раз ли ке из ме ђу по ли тич ких гру па 
ба рем по овом пи та њу би ле ма ње но што би се ис пр ва мо гло прет по ста ви ти. Сте-
фа но вић је по ли тич ку ак тив ност по чео на сту ди ја ма ме ди ци не у Бе чу за јед но са 
др Ла зом По по ви ћем, ан га жу ју ћи се у со ци ја ли стич кој омла ди ни. По пре ла ску 
у Ср би ју 1903. при сту па ра ди ка ли ма, па пре ла зи у са мо стал це 1910. У ње го вој 
се би о гра фи ји ле ка ра и по ли ти ча ра од та да су сти чу го то во све окол но сти ко је су 
ути ца ле на ре цеп ци ју еуге нич ке ми сли. Узео је уче шћа у Пр вом свет ском ра ту, у 
ко јем се као ле кар пољ ских бол ни ца ис та као у бор би про тив ко ле ре. По вла чио 
се са вој ском пре ко Ал ба ни је и сам је пре ле жао тр бу шни ти фус, да би на Со лун-
ском фрон ту ра дио у Хир шфел до вој епи де ми о ло шкој ла бо ра то ри ји, за јед но са др 
Ива ни ћем. По окон ча њу су ко ба, по ста је ре пу бли ка нац и ис ти че се кри ти ци змом 
пре ма но вој др жа ви, на па да ју ћи из ме ђу оста лог и ме ди цин ски еста бли шмент 
због по ра зног ис ку ства Пр вог свет ског ра та. Убр зо исту па и из Ре пу бли кан ске 
стран ке. Уре ђу је Гла сник ле кар ске ко мо ре и осни ва дру штво за ду шев ну хи ги је-
ну. По сле ду го го ди шње по ли тич ке па си ви за ци је по но во се укљу чу је у по ли тич ки 
жи вот сре ди ном три де се тих го ди на, ушав ши у Љо ти ћев „Збор“, али и из ње га 
би ва ис кљу чен за јед но са Ве ли бо ром Јо ни ћем и Да ни лом Гре го ри ћем. 

 Јед на од рет ких кон стан ти у Сте фа но ви ће вој кри ву да вој по ли тич кој фи-
ло зо фи ји од но си ла се упра во на од нос пре ма ра сном уче њу, па се и у ње го вим 
тек сто ви ма то ком чи та вог ме ђу рат ног пе ри о да про вла чи уве ре ње „да по сто ји оно 
ду бље је дин ство, ра сни је, ин тен зив ни је, не по сред ни је, ду хов ни је, оно је дин ство 
ко је је до ју че би ло ве ра нај бо љих си но ва на ше ра се, и ко је је да нас ду жност сви-
ју нас.“46 У по тра зи за тим је дин ством Сте фа но вић је, под не сум њи вим ути ца јем 
сво је стру ке, из гра дио ви та ли стич ки при ступ по ли ти ци: „Не мо гу ће је и не при-
род но ра ди ти на кул ту ри цве та и пло да, а под се ца ти жи ле ко ре на и ста бла. И не-
мо гу ће је и не при род но ра ди ти на рас цва ту ју го сло вен ске кул ту ре а под се ца ти 
и не ги ра ти жи ле и ко ре не из ко јих је ју го сло вен ско ста бло из ра сло.“47 Ње го ви 
по ли тич ки спи си по ка зу ју ду би ну ми ли та ри за ци је и ме ди ка ли за ци је по ли тич-
ког го во ра. Ат мос фе ру око до но ше ња Ви дов дан ског уста ва Сте фа но вић на зи ва 
епи де ми јом и за кљу чу је да „у мо мен ту ка да и фор мал но из гле да да је на кра ју 
те бо ле сти, она је ствар но сти у уну тра шњо сти сво јој пре тва ра у јед но хро нич но 
зло ко је пре ти да до ве де или до ка та стро фе, или да се про ду жи у бу ду ћи жи вот 
ове не срет не зе мље, ако се од не куд не на ђе лек.“48

Сте фа но вић је је дан од ле ко ва ви део и у уче њу о ра са ма: „Као што по сто-
је су пер и ор ни ји по је дин ци, та ко, ми слим, мо гу да по сто је и су пер и ор не ра се.“49 

46 Култ слободе и  ку лтура ра да ,  Републик а, 25–26.  март 1 92 0,  у: Св е тислав Стефановић, 
Старим или нови м  пу тевима , Б еоград  2006,  29 .

47 Исто, 28.
48 У епидемији прав ље ња  устава, Република,  17. апри л  1921, у: С . Стефановић, н. д., 61.
49 Ра са  и  култура II, Идеје, 20. април  1935,  у: С. Ст ефа новић,  н. д., 324 .
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По зи вао се на ис тра жи ва ња Лу дви га Хир шфел да, ко ји се на Со лун ском фрон ту 
за јед но са Сте фа но ви ћем ба вио и из у ча ва њем „би о хе миј ског ин дек са“ – од но са 
А и Б крв них гру па у по пу ла ци ји од ре ђе не на ци о нал но сти. Хир шфелд је до шао 
до за кључ ка да крв на гру па А има пре те жно европ ски, а гру па Б азиј ско-африч ки 
ка рак тер. Сте фа но вић се ба вио „ис пи ти ва њем би о хе миј ског ин дек са код нас по 
ра зним кра је ви ма Ју го сла ви је, ко ји су об ја вље ни у Гла сни ку Цен трал ног хи ги јен-
ског за во да, и ко ји да ју до ста ин те ре сант ну сли ку. Би о хе миј ски ин декс (ко ји је 
код Ен гле за 4,3; код Не ма ца 2.8 итд) код нас да је ова кве ци фре: код Бе о гра ђа на 
2.64, за тим При мор ска ба но ви на 2.27; Зет ска 2.25; Ду нав ска 2.21; Вар дар ска 2,02; 
Мо рав ска 1.95; Дрин ска 1,92; Сав ка 1,77; Драв ска 1,61; Вр ба ска 1,29. Про сеч ни 
наш ин декс из но си 2,01 – да кле, још увек у европ ском ти пу.“50 Сте фа но вић ни је 
фе ти ши зи рао „европ ски тип“, сма тра ју ћи да и „азиј ски тип“ по се ду је од ре ђе не 
ква ли те те. При зна ју ћи тре нут ну над моћ нор диј ској вр сти европ ског ти па, упо-
зо ра вао је да по сто ји мо гућ ност да она сво ју су пре ма ти ју „усту пи дру гом, ре ци-
мо од мах, чо ве ку ди нар ског ти па.“ Ин си сти ра ју ћи на вр ли на ма ди нар ског ти па, 
по зи вао се на низ ан тро по ло шких „кри тич ких и на уч них су до ва о да ро ви ма, и 
уоп ште, о да ро ви то сти ју го сло вен ског на ро да. Про фе сор Цви јић дао је у том по-
гле ду од лич них опа жа ња и пу то ка за, ко ји да ле ко пре ла зе уже гра ни це ње го ве на-
уч не обла сти.“51 Ме ђу тим, ни Цви ји ће во уче ње ни ти ин те грал но ју го сло вен ство 
ни су пред ста вља ли до вољ но јак ко хе зи о ни фак тор за оку пља ње свих еуге ни ча ра 
под је дин ствен на уч ни и по ли тич ки бар јак, па су њи хо ве сва ђе ре ци мо о зна ча ју 
кр ви и крв них гру па за пи та ње чи сто те ра се во ђе не на стра ни ца ма де сни чар ских 
ли сто ва, али и струч них пу бли ка ци ја.52

Об и шав ши пун лук од ме ди ци не пре ко ан тро по ло ги је до по ли ти ке, Сте-
фа но вић је ин си сти рао на ва жно сти ра сног фак то ра у кул ту ри и по ли ти ци, по ста-
вља ју ћи још озбиљ ни ју ди јаг но зу ју го сло вен ској др жа ви и дру штву па у лин ске 
ере. Узрок је и да ље на ла зио у „деј ству тих отро ва, јед не кул ту ре у рас па да њу, 
уне тих у наш мла ди ор га ни зам.“53 Ме ђу тим, ни је се пре да вао пе си ми зму. За кљу-
чак до ко јег је до шао 1940, и ко ји су мно ги де ли ли, пред ста вљао је де фи ни ти ван 
пре лаз од де скрип ци је ка пре скрип ци ји и од ре ђе ну син те зу уло ге ра сне на у ке 
у дру штву: „Мо ра са да и нај о збиљ ни ји ис тра жи вач, на ро чи то у обла сти ра сне 
на у ке, да бу де пот пу но све стан да на уч но ис тра жи ва ње не мо же да иде са мо за 
сво јим чи сто на уч ним ци ље ви ма, не го се мо ра по тру ди ти да на ђе од го вор и на 
бит на жи вот на пи та ња и жи вот не за дат ке ко ји ма мо ра да слу жи и сма тра их нај-
ве ћом ду жно шћу на у ке – на до бро чо ве ка, на до бро на ро да и људ ске за јед ни це 
уоп ште. У том сми слу ра сна пи та ња има ју кул тур ни и со ци јал ни зна чај и по ста-
ју кул тур ни и со ци јал ни про бле ми свих на ро да, а и ју го сло вен ског: ра ди се о чу-
ва њу и за шти ти ра сних по зи тив них ква ли те та на ци је, о за шти ти по ро ди це ко ја 

50 Још две речи о рас но м  проблему, Време, 3. септе мб ар  193 4, у:  С.  С тефановић ,  н.  д.,  314,  327 
51 Ј угосло ве нска о бд аренос т и Југословенска меланхоли ја , Летопи с  Ма тице српске, април–

мај  1926,  у: Свет ислав С теф анови ћ,  н. д. ,  30 9. 
52 Д обар пр им ер  овакве  р ас пр аве изме ђу  Брани ми ра Ма леша,  Свети сл ава Стефа но вића 

и Сте в ан а Иван ића  даје  Ил ија Мало ви ћ, Еугеника ка о  идеоло шк и  с ас тојак фашизма у 
Србији  1930-т их  годи на, Соци ологија, 1 /2 008, 86–88.

53 Наше  в ра ћање земљи, Време, 15.  октоба р  1940, у С.  Ст ефановић ,  н . д ., 79.
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во ди о об у хва та све про бле ме за шти те мај ки и де це, и нај зад, о за шти ти здра вља 
не са мо по је дин ца не го и це лог на род ног ко лек ти ва, и то здра вља не са мо фи-
зич ког не го и здра вља ду шев ног.“54 Та кав на лаз, ме ђу тим, ни је по ма гао зе мљи 
ко ја је у то вре ме, осла бље на уну тра шњим на пе то сти ма, ср ља ла у про паст ко ју 
је до нео Април ски рат 1941. 

Еуге ни ка на ру ше ви на ма Ју го сла ви је

По оку па ци ји зе мље и ње ном раз дро бља ва њу, у ха о су ко ји је на стао на 
те ри то ри ји Ју го сла ви је, си ле Осо ви не су на сто ја ле да одр же кон тро лу по др жа ва-
ју ћи ул тра на ци о на ли стич ки ре жим у но во на ста лој Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској 
и по ку ша ва ју ћи да му на ђу пар ња ка у оку пи ра ној и ума ње ној Ср би ји. У та квим 
окол но сти ма, иде је ра сног и на ци о нал ног пре по ро да до би ле су но ви зна чај. Њи хо-
ви но си о ци, осло бо ђе ни „ба ла ста“ ин те грал ног ју го сло вен ства, до би ли су при ли ку 
да их ар ти ку ли шу и спро ве ду у прак су. Сте ван Ива нић је 30. апри ла 1941. по стао 
ко ме сар Ми ни стар ства со ци јал не по ли ти ке у ко ме сар ској вла ди на ин си сти ра ње 
Ди ми три ја Љо ти ћа. Свој про грам је огла сио 5. ју на пре ко Бе о град ског ра ди ја. У 
ње му је на бро јао про пу сте до са да шње со ци јал не по ли ти ке, под ву као ва жност 
при ме ра на ци о нал со ци ја ли стич ке Не мач ке и ис та као: „Ми ор ган ски схва та мо 
жи вот др жа ве и на род не за јед ни це. Др жа ва и на род на за јед ни ца пред ста вља ју 
ор га ни зам. Због то га тре ба те жи ти сву где да се из гра ђу је те ло с по треб ним ор га-
ни ма. У нас су по сто ја ли мно ги ор га ни без те ла“. Ис ти чу ћи ва жност но вог схва-
та ња ре да и ра да, Ива нић се по зи вао на „чо ве чан ске ре чи Хи тле ро ве“, исто вре-
ме но ис ти чу ћи до ма ћин ске прин ци пе „ста ре за дру жне Ср би је.“ На гла ша ва ју ћи 
ва жност за дру гар ства у здра вљу, Ива нић је на ја вио ства ра ње гу сте здрав стве не 
мре же, спа ја ње ку ра тив не и пре вен тив не ме ди ци не ко ја „тре ба да очу ва здра вље 
на шег на ро да, да га од бра ни од бо ле сти, да за шти ти по ро ди цу, де цу и мај ке од 
про па да ња и смрт но сти, да са вла да мно ге со ци јал не бо ле сти, да га на у чи здра вом 
и на пред ном жи во ту.“ 55 Та ко је, на ру ше ви на ма Ју го сла ви је, пот пу но пре о вла да-
ло ње го во ви ђе ње уло ге пре вен тив не ме ди ци не и окон чан ње гов ме ђу рат ни спор 
са Ан дри јом Штам па ром, бу ду ћи да је ви ше од го ва ра ло но вом „ду ху вре ме на“. 
О то ме све до чи и ано ним ни чла нак из Но вог вре ме на од 16. ју на у ко јем из ве сни 
„Ме ди цус“ ево ци ра из ла га ња Ива ни ћа, Кон стан ти но ви ћа и Пир ца са Све сло вен-
ског ле кар ског кон гре са, одр жа ног у Со фи ји 1936: „За дру гар ство је, ка ко са свим 
тач но при ме ћу је г. др Ива нић, исто риј ски и мен та ли тет ски у ду ху на шег на ро-
да... Због то га тре ба га по мо ћи свим си ла ма, јер се оно раз ви ло у је дан до са да 
не по знат си стем здрав стве не слу жбе, ко ји је по ка зао нај бо ље ре зул та те и јер је 
оно по ди гло вред ност за дру гар ства до пра вог со ци јал ног по рет ка.“56 Не ко ли ко 
да на доц ни је у истим но ви на ма огла сио се и Бра ни мир Ма леш, уви дев ши у тек-

54  О расно м  пит ањ у као култу рном и национ ал ном пробему у Југос ла ви ји, Глас југа, 23–24.  
октоба р 1940.  у:  С. Стефа но вић, н. д. , 337

55 С те ван Ив ан ић, П отр ебно  је  по дићи ч аст ра ду до највишег закона  н ародне  заједнице, 
Но во вр ем е, 6. ју н 19 41.

56  Медицус,  Може ли  се и  како решити здравствена  с лужба  на селу?, Н ово вр ем е, 16. јун  
1941. 
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сту Два на ша нај ве ћа зла да „...у на глом при ма њу над моћ не кул ту ре – у на шем 
слу ча ју у при ма њу за пад не ци ви ли за ци је – на ста ју чуд не тво ре ви не.“ Оце њу ју-
ћи ште ту од бр зог при ма ња ци ви ли за ци је и по вр шне ре цеп ци је стра них иде ја, 
он је при пи су је „ка рак те ри сти ка ма ди нар ског чо ве ка да упор но и стр пљи во гра-
ди, али још бр же раз гра ђу је.“. Као два нај ве ћа про бле ма ис ти че „се ља ка ко ји је 
на пу стио плуг и псе у до ин те лек ту ал ца … Они су на ше нај ве ће зло, зло ко је без 
ми ло сти тре ба ис ко ре ни ти. По лу ва ро ша ни на, по лу се ља ка, не до у че не по лу та не 
сва ке вр сте по треб но је што пре оне мо гу ћи ти.“57

Ре кон струк ци јом ко ме сар ске вла де од 11. ју ла 1941. сте кле су се окол но-
сти за спро во ђе ње ових иде ја у прак су про ши ре њем ком пе тен ци ја Ива ни ће вог 
ко ме са ри ја та и на на род но здра вље. Уста љу је се и оку па ци о ни ре жим, осни ва ју 
кон цен тра ци о ни ло го ри на те ри то ри ји Бе о гра да и Ср би је, са ци љем „чи шће ња“ 
зе мље од не по жељ них дру штве них гру па и „ма ње вред них“ ет нич ких за јед ни ца. 
„У ову свр ху“, пи сао је Ива нић ав гу ста 1941, „чи не се при пре ме да се осну је и 
по се бан за вод за ра сно-би о ло шка ис пи ти ва ња и за шти ту на шег на ро да од свих 
рђа вих ути ца ја на сле ђа и не пра вил них ме ша ви на. Све се ви ше осе ћа по тре ба у 
на у ци и у прак си да се људ ски на ра шта ји за шти те од не по вољ них по сле ди ца на-
след них бо ле сти и на след них ма на али и да се не гу ју ра сно би о ло шке осо би не 
и свој ства на ро да. Наш на род при па да ди нар ској ра си, јед ној од нај бо љих људ-
ских ра са. Ми то бо га то на сле ђе, Бо гом об да ре но од лич ним свој стви ма, мо ра мо 
чу ва ти, не го ва ти и уна пре ђи ва ти сви ма сред стви ма ко је по зна је и при зна је са вре-
ме на на у ка.“58 И са мо име ин сти ту ци је ко ју је на ја вио, За вод за ра сно-би о ло шка 
ис пи ти ва ња и за шти ту на ро да од рђа вог ути ца ја, од ра жа ва ло је уве ре ња Ди-
ми три ја Љо ти ћа да са мо ста ле шка др жа ва мо же би ти „ра сно-би о ло шка за шти та 
на род не жи вот не сна ге“.59 

Ме ђу тим, из гле да да Ива нић ни ка да ни је ус пео да у прак си оства ри по-
ли ти ку „за шти те на род ног здра вља свим сред стви ма.“ Не по сред но по сле на ја ве 
о осни ва њу За во да, ко ме сар ска вла да па да, а но ву вла ду обра зу је 29. ав гу ста Ми-
лан Не дић. Ива ни ћев ре сор пре у зи ма др Јо ван Ми ју шко вић, ко ји на тој функ ци ји 
оста је до но вем бра 1942. ка да га за ме њу је Сто ји мир До бро са вље вић, а го ди ну 
да на ка сни је ре сор пре у зи ма сам ми ни стар уну тра шњих по сло ва Та на си је Ди-
нић, ко ји њи ме упра вља до кра ха Не ди ће вог ре жи ма.60 Ове про ме не ни су зна чи ле 
Ива ни ће во пот пу но укла ња ње из по ли ти ке, бу ду ћи да је то ком овог пе ри о да био 
у функ ци ји др жав ног са вет ни ка и че сто се огла ша вао у Но вом вре ме ну. Ја ну а ра 
1942, пи сао је о пре сто ни ци ко ја је не ка да цве та ла „јер је Ср би ја хра ни ла ра сно, 
ет нич ки и ду хов но Бе о град“, са да је за пр ља на на род но фрон тов ском иде о ло ги јом 
и ју де о ма сон ством. За ла гао се за „из гра ђи ва ње и по ди за ње но вог на род ног ду ха, 
ко ји ће по чи ва ти на ра сним и ет нич ким осо би на ма срп ског на ро да“. Ма ја 1943, 

57 Бранимир Малеш, Два  наша  највећа зл а, Ново време, 22. јун  1941. 
58 Ново  време, 1 9. авг ус т  1941. 
59 Ц ит . п рема: Ne bo jša  Popov ,  Srpski  p op ul izam od  marginalne do dominantne pojave, Filozofi ja 

i društvo http://147.91.230.48/ifdt/izdanja/casopisi/ifdt/IV/D4/document
60 Хронологију промена у овим областима прати: Оливера Милосављевић, Потиснута 

истина. Колаборација у Србији 1941–1944, Београд 2006, 64–65.
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пи сао је у Об но ви да је „дух за дру гар ства плод на ше ра сно би о ло шке и ет нич ке 
ствар но сти, плод ду хов ног би ћа на шег.“61 Ње го ве ве ли ке пла но ве, упр кос слу ху 
Не ди ће вог ре жи ма за по ли ти ку пре по ро да се ла, оме ла је рат на ствар ност, ко ја 
је на ме та ла праг ма тич ни ја ре ше ња. Цен трал ни хи ги јен ски за вод ни је пре ра стао 
у За вод за ра сно-би о ло шка ис пи ти ва ња, бу ду ћи да је рат до нео та лас из бе гли ца 
и те шке за ра зне бо ле сти. Ста ри не при ја тељ, ти фус, вра тио се у пу ном за ма ху. 
По све ће на бор би про тив за ра за, срп ска пре вен тив на ме ди ци на то ком ра та ни је 
ус пе ла да до сег не екс пе ри мен тал ни не мач ки узор, ко јем је Ива нић те жио.62 

При ти снут ре ал но сти ма, Не ди ћев ре жим ипак ни је од у стао од ко ре ни те 
кон зер ва тив не ре во лу ци је, али је пре у сме рио сред ства и на по ре ка пре ва спи та ва-
њу омла ди не, ра ди је но пре ма ду го роч ним еуге нич ким екс пе ри мен ти ма. У то ме 
је Ми ни стар ство про све те мо гло да се осло ни на по моћ ме ђу рат них еуге ни ча ра. 
Бра ни мир Ма леш, по ста вљен за на чел ни ка оде ље ња за ви со ко обра зо ва ње и на-
род ну кул ту ру у ми ни стар ству Ве ли бо ра Јо ни ћа, пи сао је: „На ци ја пак оче ку је 
еуге нич ки бо ље по ко ле ње ко је ће и по бро ју (ви сок на та ли тет) и по ква ли те ту 
(фи зич ко и ду шев но здра вље, ви со ко раз ви је на со ци јал на и на ци о нал на свест) 
има ти не сум њи ву пре ва гу у би о ло шкој и кул тур ној бор би са оста лим на ци ја ма.“63 
У ме ђу вре ме ну, тре ба ло је ра ди ти на ин те грал ном вас пи та њу по сто је ћег на ра-
шта ја, у ко је свр хе је у Сме де рев ској Па лан ци осно ван За вод за пре ва спи та ва ње 
срп ске омла ди не. У овој уста но ви, ко јом је ру ко во дио Ми ло ван По по вић, при нуд-
но др жа ној омла ди ни др жа ли су пре да ва ња број ни ин те лек ту ал ци из Бе о гра да, 
укљу чу ју ћи и Ма ле ша и Ива ни ћа. У овој по ли ти ци об но ве кул ту ре пред ња чио је 
Све ти слав Сте фа но вић, ко ји се по чет ком оку па ци је ис та као тек сто ви ма у ко ји ма 
је кри ти ко вао ра зор но деј ство ју де о ма сон ства и хва лио до ме те за пад но е вроп ске 
фа ши стич ке ре во лу ци је.64 У тим да ни ма Све ти слав Сте фа но вић по ста је гор љи-
вих при ста ли ца ор ган ске Ср би је и на ја вљу је „јед но ра ди кал но пре чи шћа ва ње 
и од ба ци ва ње све га тог не при род ног и ап сурд ног стра ног по ли тич ког ба ла ста 
ко ји са срп ском се љач ком на род ном и жи вот ном ствар но шћу ни ка кве ве зе не-
ма. И за то смо за ор ган ско до гра ђи ва ње и из гра ђи ва ње Но ве Ср би је.“65 Бу ду ћи 
да се по ред ме ди цин ске и по ли тич ке ка ри је ре у ме ђу рат ном пе ри о ду ис ти цао и 
сво јим ли те рар ним де лом, Не ди ћев ре жим му је дао при ли ку да се ис так не ка-
да је сре ди ном 1942. до шао на че ло Срп ске књи жев не за дру ге и уче ство вао у 
ње ном глај хшал то ва њу и под во ђе њу под ре сор Ми ни стар ства про све те и ве ра, 

61 Цит. према: О. Милосављевић, н. д., 201, 301.
62 О ак тив но сти Цен трал ног хи ги јен ског за во да то ком ра та: Дра го љуб Ђо кић, Пре драг До-

ви ја нић, Ин сти тут за за шти ту здра вља Ср би је „др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“. Осам-
де сет го ди на у слу жби здра вља на ро да, Бе о град 2000, 127–134. При мер рат не пу бли ка-
ци је био је Под сет ник о пе гав цу за ле ка ре и по моћ но са ни тет ско осо бље, ЦХЗ, Бе о град 
1943, као и се ри ја пла ка та о опа сно сти ма од за ра зних бо ле сти. ЦХЗ ни је пре ки дао сво ју 
ак тив ност прак тич но све до је се ни 1944, ка да је ње гов рад на крат ко дис кон ти ну и ран, у 
скло пу ре фор ме по сле рат ног си сте ма здрав стве не за шти те. То ком ра та њи ме су ру ко во-
ди ли др Бо го љуб Кон стан ти но вић, др Ми ли во је Ран ков и др Ми лош Ла за ре вић.

63 Но во вре ме, 23. сеп тем бар 1941. 
64 Ње го ве тек сто ве у Но вом вре ме ну из ју ла 1941. ре про ду ку је О. Ми ло са вље вић, н. д., 147, 152.
65 Из гра ђи ва ње Но ве Ср би је као се љач ке др жа ве, Срп ски на род, Бо жић 1942, у: С. Сте фа-

но вић, н. д., 83.
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ко јим су упра вља ли Ве ли бор Јо нић и Вла ди мир Вел мар-Јан ко вић. Сте фа но вић 
ни је про пу стио да об зна ни са мо ра зу ме ва ње сво је уло ге да „бра ни тра ди ци је срп-
ске књи жев но сти, иако јед но мут но и ха о тич но вре ме ни је би ло мно го скло но 
ра сном и на ци о нал но обе ле же ном срп ском пи сцу и чи стој и на род ској срп ској 
ре чи.“66 Та ко су се го то во сви пред став ни ци ме ђу рат ног еуге нич ког по кре та на-
шли у по зи ци ја ма ин сти ту ци о нал не мо ћи, на ко ји ма су оста ли до из ма ка 1944, 
ко ја је до не ла ра ди ка лан пре о крет. Све ти слав Сте фа но вић је стре љан, као и Ср-
би слав Ђо кић и Ђу ра Ко тур, по моћ ни ци ми ни стра со ци јал не по ли ти ке. Бра ни-
мир Ма леш и Сте ван Ива нић су ус пе ли да еми гри ра ју, а у зе мљи су про гла ше ни 
рат ним зло чин ци ма.67

У но вој Ју го сла ви ји

Би ло би ис хи тре но за кљу чи ти да је по бе дом по кре та от по ра пред во ђе-
ним Ко му ни стич ком пар ти јом Ју го сла ви је ста вље на тач ка на би о по ли тич ку ди-
мен зи ју мо дер ни за ци је ју го сло вен ског дру штва. Исти на, ко му ни зам је до нео 
ра ди кал но дру га чи ји кон цепт ре ше ња на ци о нал ног пи та ња, па ти ме и ра ди кал-
но дру га чи је схва та ње ра сног про бле ма.68 Фи зич ки су укло ње ни нај ви ђе ни ји 
за го вор ни ци еуге нич ке ми сли, ма да су не ки од про та го ни ста бор бе за очу ва ње 
на род ног здра вља, по пут Ан дри је Штам па ра, не са мо оста ли на сце ни, већ су 
са успе хом по ста вља ли те ме ље по сле рат не ме ди цин ске за шти те. Из гра ђи ва ли 
су је, ме ђу тим, на дру га чи јим осно ва ма и уз са свим дру га чи ју ре то ри ку, па је 
та ко и сам тер мин еуге ни ка за јед но са кон цеп том ра сне чи сто те не стао из ју го-
сло вен ског ме ди цин ског дис кур са. Но ви склоп со ци јал но ме ди цин ских иде ја и 
пра те ћи сет јав но здрав стве них ме ра ни је био за сно ван на очу ва њу ра се, али је 
ба шти нио мно ге еле мен те ми ли та ри зо ва ног ме ди цин ског дис кур са. Го во ри ло се 
о „здрав стве ном фрон ту“ у ко јем је со ци јал на ме ди ци на пред ста вља ла „бор бе-
ну опе ра ци ју са стра те гиј ским ци љем“. Тај је циљ био „бор ба за здра вље ши ро-
ких ма са на ро да као усло ва за сре ћу по је дин ца и це лог на ро да, очу ва ње здра ве 
и сна жне рад не сна ге о ко јој ови си из град ња со ци ја ли стич ког дру штва и здра ве 
и сна жне бра ни о це на ше зе мље“.69 По тре ба за су зби ја њем епи де ми ја до ве ла је 
до цен тра ли за ци је си сте ма здрав стве не за шти те и ства ра ња Ко ми те та за за шти-
ту на род ног здра вља.70 Здрав стве не при ли ке су у пр вим по сле рат ним го ди на ма 

66 Срп ска сце на, 1.јул 1942, у: О. Ми ло са вље вић, н. д., 239.
67 Њи хо ви до си јеи су до ступ ни у Ар хи ву Ју го сла ви је, Фонд 110 (Др жав на ко ми си ја за 

утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, АЈ, ф 110, фасц. 85 (Ма леш) и 100 
(Ива нић).

68 До ду ше, не за сва ку ет нич ку гру пу. Не мач ка ма њи на је укло ње на из Ју го сла ви је, и то на 
осно ву про јек та ко ји је још пре ра та об ли ко вао Ва са Чу бри ло вић, а за тим га при ла го дио 
за по тре бе но вих вла сти. Ви ди Va sa Ču bri lo vić, Ma njin ski pro blem No ve Ju go sla vi je, He re-
ti cus, 1, Be o grad 2007, 377–391.

69 О пр вим по сле рат ним про гра ми ма ме ди цин ске за шти те уз ана ли зу је зи ка ко јим се она 
спро во ди ла у де ло ви ди Са ња Пе тро вић-То до си је вић, За без и ме не. Де лат ност УНИ-
ЦЕФ-а у ФНРЈ 1947–1954, Бе о град 2008, 141–8. 

70 Ви ше у: Ива на До бри во је вић, При лог про у ча ва њу здрав стве не кул ту ре у Ју го сла ви ји 
1945–55, у: Исто ри ја ме ди ци не, фар ма ци је и на род не ме ди ци не, Бе о град/За је чар 2007, 136.
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би ле ве о ма те шке, и по бољ ша ва ле су се тек по сте пе но. Ам би ци о зни пла но ви су 
тек де ли мич но спро во ђе ни у прак су. Иако је на че ло оп штег здрав стве ног оси гу-
ра ња ве о ма бр зо про кла мо ва но, тре ба ло је вре ме на да за жи ви и да се љу ди поч-
ну њи ме истин ски ко ри сти ти. Ка пи лар на мре жа до мо ва здра вља тре ба ло је тек 
да по кри је чи та ву зе мљу, а би ло је по треб но и пре вла да ти от по ре. У се о ским 
сре ди на ма овој ак тив но сти ста јао је на пу ту тра ди ци о на ли зам. У град ским пак 
сре ди на ма, не по вер љи вим спрам пар тиј ских кам па ња, вак ци на ци је су до жи вља-
ва не као ин ва зи ја сум њи вих мо ти ва. Де ца су са кри ва на од здрав стве них еки па, 
уз об ја шње ње да се ра ди о „ру ским вак ци на ма“ ко је иза зи ва ју обо ље ња, уме сто 
да их спре ча ва ју.71 Сли ка бо ле сти као не при ја те ља и не при ја те ља као бо ле сти је 
та ко над жи ве ла Кра ље ви ну.

 Вре ме ном се си ту а ци ја по бољ ша ва ла, пре све га за хва љу ју ћи ус пе си ма 
пре вен тив не ме ди ци не у су зби ја њу за ра зних бо ле сти. Ста ри про тив ник, ти фус, 
иза зи вао је по себ ну па жњу. Ње го во су зби ја ње је би ло по себ но по гла вље со ци-
јал не ме ди ци не, ко ме је при пи си ва на огром на ва жност на те ме љу Ле њи но вог 
ци та та из вре ме на гра ђан ског ра та: „И тре ћи бич се над но си над на ма – уш, пе-
га вац ко ји ко си на шу вој ску ... Уши ће да по бе де со ци ја ли зам ако со ци ја ли зам 
не по бе ди ти уши ... Тре ба збри са ти пе га вац са ли ца ру ске зе мље, јер је он по сле-
ди ца не кул ту ре, бе де, мрач ња штва и за о ста ло сти.“72 Ју го сло вен ски ко му ни сти 
се ни су са ма њим жа ром ба ци ли у бор бу про тив ти фу са, тим пре што је ти фус 
пред ста вљао је дан од нај ва жни јих узро ка мор та ли те та у пар ти зан ској вој сци. 
То ком ра та, про тив ње га се бо ри ло го то во на исти на чин као и то ком Пр вог свет-
ског ра та, про це сом дез ин фек ци је и дез ин сек ци је, од но сно про ку ва ва њем оде ће 
во де ном па ром. Ин стру мент у ко јем се оде ћа ку ва ла, па тен ти ран то ком епи де ми-
је пе гав ца 1915. под на зи вом „срп ско бу ре“, сте као је сво ју но ву при ме ну и име 
– „пар ти зан ско бу ре“. Се ћа ње на раз о ран ис ход епи де ми је ти фу са из 1915. рас па-
љи ва ло је ма шту екс тре ми ста. На су ђе њу Дра го љу бу Ми ха и ло ви ћу, пред сед ник 
су да је пи тао оп ту же ног: „Је ли вам по зна то да је је дан ваш ко ман дант тра жио 
ти фу сне ба ци ле за уби ја ње из да ји ца?“ Оп ту же ни: „Има сва ко ја ких бу да ла. А да 
ли сам ја дао ти фу сне ба ци ле? Ко би тo смео да да?“ ... Пред сед ник: „Го во ри ло 
се и о бак те ри о ло шком ра ту.“ Оп ту же ни: „Го во ри ло се, али ни ко ни је смео да му 
при сту пи, због се бе. То је не мо гу ће.“73 Ме ђу тим, и без рат не упо тре бе, ти фус се 
ши рио у свим вој ска ма. Тек у за вр шној фа зи ра та са ве зни ци су снаб де ли пар ти-
за не син те тич ким ин сек ти ци дом ДДТ-ом, чи ме је по стиг нут ве лик на пре дак у 
су зби ја њу ти фу са. Ова је бо лест по ста ла са став ни део пар ти зан ске мар ти ро ло ги-
је и на шла сна жан од раз у по сле рат ној по пу лар ној кул ту ри. Хр ват ски ре ди тељ 
Ва тро слав Ми ми ца је 1963. сни мио ани ми ра ни филм Ти фу са ри, чи ја су те ма 
би ле ха лу ци на ци је обо ле лих пар ти за на. Шест го ди на доц ни је, у фил му Вељ ка 
Бу ла ји ћа Бит ка на Не ре тви, у дра ма тич ној сце ни пар ти зан Бо шко (Фа би јан Шо-
ва го вић), обо лео од ти фу са ска че у ре ку уз по клич: „Ти фу са ри, за мном! Пре ко 
во де до сло бо де!“ 

71 Ове от по ре ана ли зи ра С. Пе тро вић-То до си је вић, н. д., 158–161.
72 Bo ško Živ ko vić, Mi loš Ara nic ki, Pe ga vac i re ku rens u NR Bo sni i Her ce go vi ni, Sa ra je vo 1947, 5.
73 Из дај ник и рат ни зло чи нац Дра жа Ми ха и ло вић пред су дом, ре принт, Бе о град 2005, 276.
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До тог вре ме на, ти фус је већ пре стао би ти сва ко днев но ис ку ство. Ју го-
сло вен ска ме ди ци на се у по сле рат ном пе ри о ду око ри сти ла се ри јом ве о ма зна-
чај них фар ма це ут ских от кри ћа, те та ко у ши ру упо тре бу ула зе ан ти би о ти ци, па 
по ред ти фу са не ста ју и дру га ин фек тив на обо ље ња, не ка бр же, а не ка спо ри је. 
Вре ме ном се по ка за ло да си стем оп ште здрав стве не за шти те са на гла ском на 
пре вен тив ну ме ди ци ну да је ре зул та те. Ове су ме ре би ле ком пле мен тар не са хи-
ги јен ским ме ра ма спро во ђе ним ка ко у си сте му оба ве зног шко ло ва ња, та ко и то-
ком слу же ња оба ве зног вој ног ро ка. Ме ђу тим, по сто ја ла су и огра ни че ња ко је 
су до ла зи ла за јед но са со ци ја ли змом. Та ко су сви има ли прав но на здрав стве ну 
за шти ту, али је др жа ва мо гла са мо де ли мич но да је обез бе ди. Дра ме ко је су на-
ста ја ле услед овог де фек та та ко ђе су на шле од раз у ју го сло вен ској ки не ма то гра-
фи ји, по себ но мо тив ку по ва ња стреп то ми ци на за ту бер ку ло зу на цр ном тр жи шту 
(Бал на во ди, 1987). Не ста ши цу ле ко ва мо жда је нај бо ље до ча рао Да ни ло-Ба та 
Стој ко вић у фил му Бал кан ски шпи јун (1984), у за вр шној сце ни у ко јој уми ре од 
ср ча ног уда ра, а на пи та ње где му сто ји ни тро гли це рин кроз зу бе од го ва ра: „Не-
ма га у апо те ка ма“. 

Већ ка да је из гле да ло да ми ли та ри за ци ја ме ди цин ског дис кур са, као и 
еуге ни ка, од ла зе у област кул тур не ме та фо ре, а за тим и у исто ри ју, Ју го сла ви ју је 
за хва ти ла епи де ми ја ве ли ких бо ги ња, нај ве ћа у Евро пи по сле Дру гог свет ског ра-
та и јед на од по след њих на све ту. Она је на дра ма ти чан на чин под се ти ла на ка ко 
тан ком ле ду се пле ше, и ста ви ла ју го сло вен ску ме ди ци ну на те жак тест. Бо лест 
је уоче на у про ле ће 1972, а пр ви ре ги стро ва ни слу чај је био три де се то го ди шњи 
учи тељ са Ко со ва, Ља тиф Му жић. Убр зо је обо ле ло још 175 љу ди, од ко јих је 35 
пре ми ну ло, углав ном на те ри то ри ји Ср би је. По ме на је вред но да се сма тра да 
је бо лест на Ко со во до шла пре ко хо до ча сни ка Ибра хи ма Хо ти ја, ко ји се вра ћао 
из Ме ке и Баг да да.74 Он је и за ра зио Му жи ћа, ко ји је пре нео бо лест у Ча чак, па 
у Бе о град, бу ду ћи да ле ка ри ни су мо гли да уста но ве де фи ни тив ну ди јаг но зу, па 
су га сла ли из уста но ве у уста но ву. По вра так ве ли ких бо ги ња, од но сно ва ри о ле 
ве ре за ко ју се сма тра ло да је не ста ла са тла Ју го сла ви је то ком ма сов них пел цо ва-
ња 30-их го ди на из не на дио је ле ка ре, а за стра шио ста нов ни штво. Ал тер на тив не 
те о ри је о по ре клу ове епи де ми је ко је су кру жи ле у ју го сло вен ској јав но сти до-
бар су по ка за тељ ду го веч но сти ме та фо ре о не при ја те љу као бо ле сти и бо ле сти 
као не при ја те љу. Па ни ка ко ја је за вла да ла сми ри ла се тек огром ном опе ра ци јом 
ма сов ног вак ци ни са ња ко јој је под врг ну то 18.000.000 љу ди у Ју го сла ви ји. Ова 
бо лест је та ко ђе ове ко ве че на у ју го сло вен ској ки не ма то гра фи ји фил мом Го ра на 
Мар ко ви ћа Ва ри о ла ве ра (1982). 

Њој ве ро ват но ду гу је нео бич ну по пу лар ност и Бе сни ло Бо ри сла ва Пе ки ћа, 
жа нр-ро ман из 1983. чи ја је рад ња сме ште на на лон дон ском аеро дро му из ло же-

74 A. M. Beh be ha ni, The small pox story: li fe and de ath of an old di se a se, Mic ro biol Rev. 1983 
De cem ber; 47 (4): 487–8; F. Fen ner et alia, Small pox and its era di ca tion, Ge ne va 1988, 1092; 
Lju bin ko Stoj ko vic (prir.), Va ri o la u Ju go sla vi ji 1972, Lju blja na 1974; Da vid Ko plow, Small-
pox. The fi ght to era di ca te a glo bal sco ur ge, Ber ke lez, 2003. S. Li tvi njen ko, B. Ar sić, S. Bor ja-
no vić, Epi de mi o lo gi cal aspects of small pox in Yugo sla via in 1972, World He alth Or ga ni za tion, 
WHO/SE/73.57; Сте ван Ли тви њен ко, Три де сет го ди на од епи де ми је ве ли ких бо ги ња у Ју-
го сла ви ји, Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство, но вем бар–де цем бар 2002, 357–360. 
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ном епи де ми ји бе сни ла, а ко ји је ју го сло вен ска пу бли ка при ми ла да ле ко бо ље од 
дру гих, за го нет ни јих и зах тев ни јих ра до ва овог сјај ног пи сца.75 У ро ма ну Пе кић 
ко ри сти бе сни ло и као ме та фо ру, од но сно као ди јаг но зу људ ској ци ви ли за ци ји. 
Ка ко је сам пи сао, „бе сни ло је мо ја ви зи ја кра ја све та ко ја при лич но пра вед но 
од го ва ра оно ме што смо ми у сво јој ан тро по цен трич ној охо ло сти од ње га на пра-
ви ли ка да нам га је при ро да да ла у при вре ме ни на јам.“ Ис тан ча не па жње за там-
не стра не мо дер ни за ци је, Пе кић је умео да упо зо ри и на ње ну би о по ли тич ку ди-
мен зи ју: „Мо ра ли би смо јед ном пре ста ти да на ци о нал но пи та ње тре ти ра мо као 
те ра пе ут ско и да се њи ме ба ви мо као не ком вр стом „на род не ме ди ци не.“76 

Пе ки ће ва упо зо ре ња ни су би ла бес пред мет на. „Бе сни ло“ се при бли жа-
ва ло Ју го сла ви ји у дру гој по ло ви ни 80-их са про ду бљи ва њем еко ном ске и отва-
ра њем по ли тич ке кри зе си сте ма. Ње го ве пр ве ма ни фе ста ци је по ја ви ле су се у 
кул ту ри, кроз мо ти ве ко ји су пре у зи ма ни из про шло сти, по пут пред ста ве Бо ри-
сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за Ва љев ска бол ни ца (1989), по зо ри шне адап та ци ја 
тре ћег де ла ро ма на Вре ме смр ти До бри це Ћо си ћа. Епи де ми ја пе гав ца из 1915. 
ре кре и ра на је у пред ста ви за јед но са те зом о ње ном „уво зном“ по ре клу. Мо тив 
бо ле сне на ци је по ста јао је за бри ња ва ју ће оп ште ме сто. Син те зу овог ме ди цин-
ско-исто риј ско-по ли тич ког дис кур са дао је у ин тер вјуу Дан ко По по вић, пи сац 
Књи ге о Ми лу ти ну: „Бо лест је у Ср би ју до шла са стра не“.77 Из кон тек ста ни је 
ја сно да ли је ми слио на ти фус, ко му ни зам или Ју го сла ви ју. У исто вре ме, на 
Ко со ву је за вла да ла нео бич на ма сов на хи сте ри ја о „уве зе ном обо ље њу“ ба зи ра-
на на уве ре њу да срп ске вла сти тру ју ал бан ску де цу у шко ла ма.78 Ју го сла ви ја 
се рас па да ла и по чео је гра беж за те ри то ри ја ма ко ји је на нео мно го зла љу ди ма 
ко ји су на њи ма жи ве ли.

*
Мно ги до ма ћи, а и стра ни ана ли ти ча ри по гре шно су и по јед но ста вље-

но ока рак те ри са ли рат у бив шој Ју го сла ви ји при ми тив ним су ко бом по кре ну тим 
древ ним мр жња ма. Ни ти су мр жње би ле древ не, ни ти су коб при ми ти ван. Во ђен 
нај са вре ме ни јим оруж јем ко је се мо гло на ћи у ар се на лу Ју го сло вен ске на род не 
ар ми је, тај је су коб био од већ мо де ран. У ње му се огле да упра во пер вер зи ја мо-
дер ни за ци је, чи је је би о по ли тич ки аспект пра ћен у овом ра ду. Њи ме се за вр ша ва 
дво ве ков ни ци клус ре фор ми „пре ко ко ле на“, ко ји ма се на сто ја ло убр за но тран-
сфор ми са ти јед но за о ста ло дру штво. До си теј Об ра до вић је, пун на де, на по чет-
ку овог пу та на пи сао: „Да ни су се Евро пеј ци усу ди ли ми сли сво је по пра вља ти и 
ум на у ком про све шта ва ти, оста ли би до да нас у пр вој глу по сти и вар вар ству и 
би ли би по доб ни бед ним на ро дом афри кан ским.“ Две ста го ди на ка сни је, по сле 

75 Раст ко Ра до и чић, Бо лест као ро ман – од нос те мат ске гра ђе и ком по зи ци је у ро ма ну Бе-
сни ло Бо ри сла ва Пе ки ћа, Збор ник Бе о град ске отво ре не шко ле, Бе о град 2004, 175–186. 

76 Бо ри слав Пе кић, Вре ме ре чи, Бе о град 1993, 92, 15.
77 Дан ко По по вић, Вре ме ла жи, Бе о град 1990, 49. Кри тич ки при ступ Ћо си ће вој и По по ви-

ће вој те зи о дру штве ној бо ле сти у: Ni ko la Ber to li ni, Vre me in ku ba ci je, Sa ra jev ske sve ske, 
4/2003, 87–115.

78 Oва епи зо да је де таљ но ана ли зи ра на у: Ju lie A. Mer tus, Ko so vo. How Myths and Truths 
Star ted a War, Ber ke ley 1999, 176–204.
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два свет ска ра та, Аушви ца и Хи ро ши ме, ме ђу на род ни кри вич ни три бу на ли су-
де за зло чи не по чи ње не у бив шој Ју го сла ви ји, Ру ан ди и Си је ра Ле о неу. Упра во 
је на у ка да ла је дан од кључ них до при но са ова квом раз во ју, из да ју ћи свој про-
све ти тељ ски, ху ма ни стич ки и еман ци па тор ски аспект. У пре ла зу од бор бе за 
за шти ту по је ди на ца до бор бе за ја ча ње ко лек ти ва, ис трај ност би о по ли тич ких 
тен ден ци ја пред ста вља мрач ну стра ну ју го сло вен ске (не)до вр ше не мо дер ни за-
ци је, по ка зу ју ћи да не по сто је са мо „раз ли чи ти пу те ви до мо дер но сти“, већ и 
број не стран пу ти це.
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Vla di mir Pe tro vić

FROM FIGHT AGA INST THE DE SE A SE TO FIGHT 
FOR THE PRE SER VA TION OF THE RA CE

Bi o po li ti cal di men sion of (un)fi  nis hed mo der ni za tion 
of Ser bian and Yugo slav so ci ety

Sum mary

The ar tic le aims to con tri bu te to the un der stan ding of spe ci fi c con di ti ons of the 
re cep tion of euge nic tho ught and prac ti ce in the tran si tion from Ser bian to Yugo slav con-
text. By the end of the in ve sti ga ted pe riod, Yugo sla via had ex pe ri en ced dis so lu tion ac com-
pa nied by an ex tre mely vi o lent ci vil war in which the no tion of “cle an sing” was not just 
wi dely used by all par ti ci pa ting si des, but was put to ge no ci dal prac ti ce. The pre sen ta tion 
ma in ta ins that such a de ve lop ment, alt ho ugh a mat ter of ge ne ral Euro pean trend, was al so 
re fl ec ting the fe a tu res of lo cal con text, so me of which co uld be tra ced back thro ugh the 
dyna mics of the in sti tu ti o na li za tion and do me sti ca tion of the no tion of “ra cial hygi e ne”. 
In or der to track tho se tra its, the in fra struc tu ral chan ges from the in tro duc tion of the sys-
tem of he al thca re in pre-1914 Ser bia to its adjust ment to the Yugo slav post-1918 con text 
are exa mi ned. Wit hin a ge ne ral con text of tran si tion from et hnic ho mo ge ne ity to di ver sity, 
par ti cu lar emp ha sis is put on Ser bian war ti me ex pe ri en ce. The 1915 typhoid epi de mics (al-
le gedly bro ught in by fo re ign pri so ners) was seen as an event in which fi g hting the enemy 
was strongly co u pled with the fi ght aga inst the con ta gi o us di se a ses. Per ce i ving the enemy 
as the di se a se, and the di se a se as the enemy, was fre qu ently em ployed in the post war pe-
riod. The web of me di cal in sti tu ti ons (Mi ni stry of Na ti o nal He alth, Chi ef Sa ni tary Co un cil, 
School of Na ti o nal He alth, and Cen tral In sti tu te for Hygi e ne) was set to co ver the en ti re 
co un try, re ach its po pu la tion and al ter its con di tion. The dri ve to ma in tain and im pro ve 
the na ti o nal “bi o lo gi cal ca pi tal” was vo i ced in the com ba tant wor ding of “cle an sing” the 
na tion. The in he rent in sta bi lity of the po li ti cal con di ti ons in in ter war Yugo sla via was cha-
rac te ri zed by in ter et hnic and in ter class con fl icts, as well as strong po la ri za tion bet we en 
the ur ban and ru ral po pu la ti ons. Al ter na ti ve po li ti cal agen das in the new sta te co in ci ded 
with the for ma ti ve pe riod of a num ber of hu man sci en ces. The re fo re, the re cep tion, in sti-
tu ti o na li za tion and do me sti ca tion of euge nic tho ught and prac ti ce we re he a vily in fl u en ced 
by the lo cal anthro po lo gi cal pro duc tion of know led ge. De fi  ning con cepts such as et hnic 
“tra its”, na ti o nal “cha rac ter”, anthro po lo gi cal “types” and to so me ex tent even “ra ce” we-
re adop ted du ring the pe riod in which po li ti cal agen das cal led for a syste ma tic over vi ew 
and con trol over the ot her wi se cha o tic and ge ne ti cally, et hni cally, lin gu i sti cally, cul tu rally 
and hi sto ri cally di ver se po pu la ti ons that in ha bi ted Yugo sla via. Me di cal and anthro po lo gi-
cal le gi ti mi za tion of “cle an sing”, re fl ec ted in the shif ting in ter war di sco ur ses of in clu sion, 
ex clu si on, mi xing and pre ser va tion, char ted the ter ri tory for the atro ci o us ho mo ge ni za tion 
pro jects exer ci sed in the Se cond World War, and so me of tho se ten den ci es per si sted in 
the post war pe riod. The ir in fl u en ce in cul tu re and po li tics in tra ced un til the col lap se of 
the sta te. Per si sten ce of bi o po li ti cal ten den ci es in Yugo slav po li tics is seen as a dan ge ro us 
aspect of its (un)fi  nis hed mo der ni za tion.
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ДРА ГАН НО ВА КО ВИЋ, ви ши на уч ни са рад ник
Ми ни стар ство ве ра Вла де Ре пу бли ке Ср би је
Бе о град, Не ма њи на 12 

ИСЛАМСКA ЗАЈЕДНИЦA И НА ЦИ О НАЛ НО 
ОПРЕ ДЕ ЉЕ ЊЕ МУ СЛИ МА НА 

У СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОЈ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ

АПСТРАКТ: У члан ку је пред ста вљен од нос Ислам ске за јед ни це пре ма при-
зна ва њу и ка сни јој афир ма ци ји му сли ман ске на ци је то ком по сто ја ња со ци-
ја ли стич ке Ју го сла ви је. Сло же ност си ту а ци је и усло вље ност раз ли чи тих 
про це са ути ца ли су на од лу ку да се раз мо три ори ги нал на мул ти ре ли ги о зност 
ју го сло вен ске за јед ни це и при пад ност раз ли чи тих на ро да и ет нич ких гру па 
исла му. Бу ду ћи да је зва нич но др жав но-пар тиј ско при зна ва ње му сли ман ске 
на ци је по го до ва ло ства ра њу ат мос фе ре ко ја је усло ви ла по кре та ње исе ља ва-
ња Ср ба и Хр ва та пре ма ма ти ца ма, ис ка за ни су ре зул та ти по пи са ста нов-
ни штва из ко јих је про из ла зи ло стал но по ве ћа ва ње му сли ман ске по пу ла ци је 
у цен трал ној ју го сло вен ској ре пу бли ци на ште ту дру га два кон сти ту тив на 
на ро да. Ме ђу за ви сност и спе ци фич ни од но си ко је је та вер ска за јед ни ца 
има ла са др жа вом, до при не ли су опре де ље њу о укљу чи ва њу и тог пи та ња 
у ана ли зу. У из ра ди ра да ко ри шће на је ар хив ска гра ђа ре пу блич ке и са ве зне 
ко ми си је за од но се са вер ским за јед ни ца ма.

За вр ше так Дру гог свет ског ра та и осло бо ђе ње зе мље Ислам ска вер ска 
за јед ни ца (ИВЗ) до че ка ла је у пот пу ном ор га ни за ци о ном ра строј ству. За кон о не-
ва жно сти прав них про пи са до не тих пре 6. апри ла 1941. и за вре ме не при ја тељ ске 
оку па ци је, ста вио је ван сна ге За кон о Ислам ској вер ској за јед ни ци, Устав ИВЗ 
из 1936. го ди не, као и оста ла нор ма тив на ак та ко ја су ре гу ли са ла уну тра шњу ор-
га ни за ци ју и оста ла пи та ња од ва жно сти за нор мал но функ ци о ни са ње вер ске за-
јед ни це. За хва љу ју ћи по мо ћи др жа ве, рас пи са ни су и спро ве де ни из бо ри за све 
ор га не ИВЗ на под руч ју НР Бо сне и Хер це го ви не, Ср би је, Ма ке до ни је, Цр не Го ре 
и АО Ко со во и Ме то хи ја. Из бо ри су одр жа ни уз ве ли ке те шко ће због не а жур них 
би рач ких спи ско ва, не сна ла же ња ни жих ор га на и смет њи по је ди них ути цај них 
при пад ни ка ИВЗ не спрем них да при хва те но ву власт и ис ка за ну же љу ве ћег де-
ла ИВЗ да кон со ли ду је и уре ди од но се са др жа вом. 

Пр ва сед ни ца Вр хов ног ва куф ског са бо ра, на ко јој је ус по ста вље на вер-
ти кал на ор га ни за ци ја ИВЗ, одр жа на је 26. и 27. ав гу ста 1947. у Са ра је ву. Усво јен 
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је Устав ИВЗ и по ње го вим од ред ба ма за но вог ре ис ул уле му иза бран Ибра хим 
Фе јић и чла но ви Вр хов ног ислам ског ста ре шин ства. Пре да ја мен шу ре но во и-
за бра ном ре и су оба вље на је 12. сеп тем бра 1947. у Га зи Ху срев бе го вој џа ми ји.1 
Oрганизациону струк ту ру ка рак те ри са ло је је дин ство ИВЗ на те ри то ри ји це ле 
Ју го сла ви је и фор ми ра ње ре пу блич ких те ла пре ма фе де ра тив ном устрој ству но-
ве др жа ве. Кон сти ту и са ње ре пу блич ких ор га ни за ци ја пра ти ли су мно го број ни 
про бле ми, ко ји су са вла да ни за хва љу ју ћи ве ли ком ан га жо ва њу вр хов них ор га на. 
Ва куф ски са бо ри ре пу бли ка до не ли су ве ћи ну нор ма тив них ака та, за сек то ре вер-
ског жи во та, пре не те но вим Уста вом на ре пу блич ка те ла ИВЗ.2 

Уста вом из 1947. ус по ста вље на ор га ни за ци ја ни је се бит ни је ме ња ла до 
кра ја со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Цен трал не ор га не, са се ди штем у Са ра је ву, 
пред ста вља ли су ре ис ул уле ма као вр хов ни по гла вар, Вр хов ни са бор и Вр хов-
но ста ре шин ство. Вр хов ни са бор као нај ви ше за ко но дав но и уред бо дав но те ло 
са чи ња ва ли су пред став ни ци иза бра ни у ре пу блич ким ор га ни за ци ја ма, док је 
Вр хов но ста ре шин ство, као из вр шни и опе ра тив ни ор ган, у по чет ку би ра но од 
Вр хов ног са бо ра, а у ка сни јој фа зи по пу ња ва но на па ри тет ном прин ци пу уз оба-
ве зну по твр ду вр хов ног по гла ва ра. По себ не ор га ни за ци је Ислам ске за јед ни це са 
са бо ри ма и ста ре шин стви ма де ло ва ле су у ре пу бли ка ма и њи хо ва се ди шта би ла 
су у Са ра је ву – за БиХ, Хр ват ску и Сло ве ни ју, Ско пљу, Ти то гра ду и При шти ни 
за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је.3 За хва љу ју ћи па ри тет ној за сту пље но сти, 1990-
их го ди на Ал бан ци су чи ни ли ап со лут ну ве ћи ну у Вр хов ном са бо ру и Вр хов ном 
ста ре шин ству што је 1991. омо гу ћи ло из бор при пад ни ка те на ци о нал не ма њи не 
за вр хов ног по гла ва ра.4

Ет нич ки са став ислам ских вер ни ка 
у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји

Со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја са шест ре пу бли ка и две ауто ном не по кра-
ји не пред ста вља ла је ори ги нал ну и пре по зна тљи ву ви ше на ци о нал ну и ви ше-
кон фе си о нал ну за јед ни цу. При пад ни ци исла ма би ли су ра су ти на те ри то ри ји 
це ле др жа ве, али су њи хо ве глав не кон цен тра ци је би ле у Бо сни и Хер це го ви ни, 
де ло ви ма Цр не Го ре, Ра шкој обла сти (Сан џа ку), Ко со ву и Ме то хи ји и за пад ној 
Ма ке до ни ји. Те ри то ри ју Сло ве ни је и Хр ват ске му сли ма ни ин тен зив ни је на се-
ља ва ју од по ло ви не про шлог ве ка за по шља ва ју ћи се у ин ду стриј ским по го ни ма 
и руд ни ци ма. Цен трал на Ср би ја и Вој во ди на ни су би ле атрак тив не за на се ља ва-

1 Не ко ји по да ци о ра ду Вр хов ног ислам ског стар је шин ства у ФНРЈ, Гла сник Вр хов ног 
ислам ског стар је шин ства, 1–3, Са ра је во 1951, 67–75.

2 Ви де ти, Гла сник ВИС-а, 4–7, 1950, 189–192 и Ар хив Ју го сла ви је, Са ве зна ко ми си ја за 
вер ска пи та ња, 144–4-84, Ар хив Ср би је, Зе маљ ска ко ми си ја за вер ска пи та ња НРС, Г-21, 
Ф-7.

3 Д. Но ва ко вић, Pro ces ses in tern or ga ni za ti o nal con so li da tion of Isla mic re li gi o us Com mu ni tiy 
in So ci a list Yugo sla via, „Islam at the Bal kans in the Past, To day and the Fu tu re“, Ниш 2007, 
67–82. 

4 Д. Но ва ко вић, Ислам ска за јед ни ца у функ ци ји оства ри ва ња ал бан ских на ци о нал них ин те-
ре са – Ус по ста вља ње ал бан ске до ми на ци је над Ислам ском за јед ни цом у Со ци ја ли стич кој 
Ју го сла ви ји, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, књ. I, Бе о град, 173–188.
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ња ислам ског жи вља, али су у број ним гра до ви ма жи ве ле ве ће или ма ње гру пе 
ислам ских вер ни ка.

Ислам ској ре ли ги ји у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји при па да ли су му сли-
ма ни сло вен ског по ре кла, Ал бан ци, Тур ци и део Ро ма. Вер ни ке сло вен ског по-
ре кла са чи ња ва ли су му сли ма ни у БиХ, Ср би ји и Цр ној Го ри, По ма ци, Тор бе ши 
и Го ран ци. Глав ни на По ма ка жи ви у Бу гар ској, а ма ња ску пи на до се ли ла се у 
око ли ну Ку ма но ва по сле 1878. го ди не.5 Тор бе ши су срп ског по ре кла и на ста ње-
ни су у до ли ни Ра ди ке, око ли ни Ки че ва, Ма ке дон ског Бро да, Те то ва, Го сти ва ра 
и Де бра. Њи хо ва на се ља по сто је и у око ли ни Ку ке ша и Пе шко по је у Ал ба ни ји. 
Го во ре ма ке дон ским, а де ли мич но ме ша ви ном срп ског и ма ке дон ског је зи ка. Бли-
зи на и ја ки кул тур ни и дру ги ути ца ји до при не ли су при ма њу по је ди них оби ча ја, 
као и на род не но шње од Ал ба на ца.6 Го ран ци на се ља ва ју те ри то ри ју по ко јој но-
се име раз де ље ну из ме ђу Ју го сла ви је и Ал ба ни је. Го во ре срп ски и ме ша ви ном 
срп ско-ма ке дон ског је зи ка и жи ве у ком пакт ним на се љи ма и се ли ма.7 Ве ћи на 
Ал ба на ца на се ља ва Ко со во и Ме то хи ју, три оп шти не на ју гу цен трал не Ср би је, 
за пад ну Ма ке до ни ју и део при мор ских и не ке пла нин ске обла сти у Цр ној Го ри. 
Не ка да број но ет нич ко тур ско ста нов ни штво скон цен три са но је у не ко ли ко се ла 
у бли зи ни При зре на и де ло ви ма Ре пу бли ке Ма ке до ни је око Би то ља. Му сли ман-
ско ром ско ста нов ни штво при сут но је у гра до ви ма Ср би је, Ма ке до ни је, БиХ и 
Цр не Го ре, а за хва љу ју ћи по зна тој по кре тљи во сти, ма ње на се о би не би ле су ус-
по ста вље не и у по је ди ним де ло ви ма Хр ват ске и Сло ве ни је.

Ста ти стич ки по да ци о му сли ма ни ма 
у Бо сни и Хер це го ви ни

По у зда них по да та ка о бро ју му сли ма на у бив шој цен трал ној ју го сло вен-
ској ре пу бли ци за вре ме осман ске вла да ви не не ма, јер су та да шње ста ти сти ке 
би ле ве о ма не по у зда не због ис ка зи ва ња по да тка са мо о бро ју му шка ра ца, као и 
чи ње ни це да је по јам Бо сне до аустро у гар ске упра ве об у хва тао и те ри то ри је не-
ких су сед них зе ма ља. Пр ви по пис тур ска упра ва из вр ши ла је 1851, а ре зул та те је 
пу бли ко вао не мач ки кон зул у Са ра је ву Ото Блау у књи зи об ја вље ној у Бер ли ну 
1877. Пре ма тим по да ци ма, ко ји су ра ди објек тив но сти због укљу че но сти са мо 
му шке по пу ла ци је мно же ни са два, у Бо сни, без Хер це го ви не, би ло је 350.898 
му сли ма на и 530.648 пра во слав них и ка то лич ких хри шћа на. Дру ги по пис тур-
ска упра ва оба ви ла је 1871. и пре ма ње му у Бо сни је би ло 619.000 му сли ма на, 
452.624 пра во слав них и 157.768 ка то ли ка.8 

Аустро у гар ска упра ва из вр ши ла је че ти ри по пи са ста нов ни штва, ко ји 
су пр вих го ди на по ка зи ва ли од ре ђе но сма њи ва ње му сли ман ског ста нов ни штва 
због од ла ска у Осман ско цар ство, а по сле анек си о не кри зе од лив срп ске по пу-

5 Ислам и Му сли ма ни у Бо сни и Хер це го ви ни, по гла вље „По ма ци“, Са ра је во 1977, 33–34.
6 Исто, по гла вље „Тор бе ши“, 34–35. 
7 Исто, по гла вље „Му сли ма ни срп ско хр ват ског је зи ка“, 35–37.
8 А. На ме так, Ста ти стич ки по да ци о бро ју ста нов ни штва у Бо сни и Хер це го ви ни у по-

сљед њих сто ти ну го ди на, с осо би тим об зи ром на му сли ма не, Гла сник ВИС-а, 1958/3–5, 
139–156. 



463 Драган Новаковић Историја 20. века, 2/2008

ла ци је, исе ља ва не у ма ти цу под при ти ском. Пре ма пр вом по пи су из 1879. у Бо-
сни и Хер це го ви ни пра во слав них је би ло 42,86%, му сли ма на 38,72% и ка то ли ка 
18,07%. На ред ни по пис оба вљен 1885. по ка зао је сле де ће: пра во слав ни 42,76%, 
му сли ма на 36,88% и ка то ли ка 19,88%. По пис из 1895. го ди не утвр ђу је да је пра-
во слав них би ло 42,94%, му сли ма на 34,99% и ка то ли ка 21,31%. По след њи по пис 
из 1910. дао је сле де ће по дат ке: пра во слав них 43,49%, му сли ма на 32,25% и ка-
то ли ка 22,87%.9 

То ком Пр вог свет ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни је стра да ло око 
200.000 Ср ба, али то ни је бит ни је ути ца ло на де мо граф ску струк ту ру, јер је пр-
ви по пис одр жан у Кра ље ви ни СХС 1921. го ди не ипак по ка зао зна чај ну ве ћи ну 
пра во слав ног срп ског на ро да.10 Пре ма ре зул та ти ма по пи са из те го ди не, на те ри-
то ри ји Бо сне и Хер це го ви не по пи са но је укуп но 1.861.323 ста нов ни ка, од че га 
пра во слав них 829.164 или 43,87%, му сли ма на 588.247 или 31,12% и ка то ли ка 
443.914 или 23,48%.11 На ред ни по пис, оба вљен 1931. го ди не, да је те шко упо тре-
бљи ве по дат ке јер ни су ис ка за ни за Бо сну и Хер це го ви ну као це ли ну због по де-
ље но сти на ви ше ба но ви на.

Пр ви по пис ста нов ни штва у Со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, из вр шен 1948, 
омо гу ћа вао је му сли ма ни ма да се из ја сне као Ср би, Хр ва ти или „нео пре де ље-
ни му сли ма ни“. Пре ма ре зул та ти ма тог по пи са у Бо сни и Хер це го ви ни би ло је 
Ср ба 1.067.728 или 41,62%, нео пре де ље них (му сли ма на) 890.094 или 34,71% и 
Хр ва та 580.790 или 22,61%.12 Исти по пис по ка зу је да се 96.036 му сли ма на из ја-
сни ло као Ср би – му сли ма ни и Хр ва ти – му сли ма ни, од че га као Ср би 74,06%, а 
Хр ва ти 25,94%.13 На ве де ни ре зул та ти по ка зу ју да по сле ди це ра та ни су бит ни је 
ути ца ле на му сли ман ску по пу ла ци ју, чи је се број по ве ћао у ап со лут ном и про-
цен ту ал ном из но су. 

Ме то до ло ги ја при ме ње на при ли ком по пи са 1953. пру жа ла је мо гућ ност 
му сли ма ни ма опре де љи ва ње у на ци о нал ном сми слу као „Ју го сло ве ни – нео пре-
де ље ни“ или при пад ни ци Ислам ске вер ске за јед ни це. Ре зул та ти су по ка за ли 
998.698 нео пре де ље них Ју го сло ве на, у ко је тре ба убро ја ти и Ју го сло ве не ко ји 
ни су би ли при пад ни ци ислам ске ве ре. Ме ђу нео пре де ље ним Ју го сло ве ни ма био 
је 935.081 при пад ник Ислам ске вер ске за јед ни це, од ко јих Ср ба 56.871, Хр ва та 
19.986, Сло ве на ца 186, Ма ке до на ца 12.863 и Цр но го ра ца 56.537.14 

Оба вље ни по пис 1961. омо гу ћа вао је му сли ман ском ко лек ти ви те ту из ја-
шња ва ње као Му сли ма ни (ет нич ка при пад ност), Ју го сло ве ни – на ци о нал но нео-
пре де ље ни или као Ср би, Хр ва ти, Цр но гор ци и Ма ке дон ци. Пре ма ре зул та ти ма 
у БиХ је те го ди не би ло 1.276.459 Ср ба или 43,30%, Му сли ма на 842.248 или 
25,70% и Хр ва та 711.665 или 21,72%, Из не те ре зул та те тре ба узе ти са ре зер вом, 

9 М. Јев тић, Од ислам ске де кла ра ци је до вер ског ра та у БиХ, Пр ња вор 1995, 25. 
10 Т. Бо га вац, Ет нич ка сли ка Бо сне и Хер це го ви не пре и по сле Деј то на, Исто ри ја 20. ве ка, 

1996/2, 95.
11 Исто, 96.
12 А. На ме так, н. д., 154–156. 
13 Т. Бо га вац, н. д., 98. 
14 М. Џе ма лу ди но вић, Ко ли ко има у Ју го сла ви ји му сли ман ског ста нов ни штва, Та квим, го-

ди шњак Удру же ња уле ме, 1967. го ди на, 108–118. 
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јер се део му сли ман ске по пу ла ци је нај ве ро ват ни је из ја снио као Ју го сло ве ни – на-
ци о нал но нео пре де ље ни, ко јих је у БиХ би ло 275.883, од но сно 8,4%.15 

Пр ва три по пи са ста нов ни штва у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји по ка за ла 
су зна чај ну број ча ну пред ност Ср ба у цен трал ној ре пу бли ци и по ред пре ци зних 
по да та ка о њи хо вом стра да њу то ком ра та и чи ње ни це да је пр вих по сле рат них 
го ди на ко ло ни за ци јом у Вој во ди ну пре се ље но око 100.000 пра во слав них жи те-
ља. При зна ва ње му сли ма на за на ци ју 1970-их го ди на зна чај но је до при не ло хо-
мо ге ни зо ва њу тог ко лек ти ви те та, по ра сту му сли ман ског на ци о на ли зма и ства-
ра њу ат мос фе ре ко ја ни је по го до ва ла раз во ју и кул тур ној афир ма ци ји срп ског 
и хр ват ског на ро да у БиХ. За хва љу ју ћи тим окол но сти ма и ви со ком на та ли те ту 
при пад ни ка исла ма, два на ред на по пи са 1971. и 1981. по ка за ла су стал ни по-
раст му сли ман ске, а сма ње ње срп ске и хр ват ске по пу ла ци је. Пра ви ла утвр ђе на 
за по пис 1971. пр ви пут су пред ви де ла мо гућ ност да се му сли ма ни из ја сне као 
на ци ја, што је да ло сле де ће ре зул та те: Му сли ма ни – 1.482.430 или 39,6%, Ср би 
– 1.393.148 или 37,2% и Хр ва ти – 772.491 или 20,6%. По сле де сет го ди на у цен-
трал ној ју го сло вен ској ре пу бли ци Му сли ма на је би ло 1.600.323 – 37,5%, Ср ба 
1.305.255 – 32% и Хр ва та 767.247 – 20,4%.16 Ре зул та ти по след њег по пи са 1991. 
го ди не ис ка зу ју број ча ну пре моћ Му сли ма на у од но су на Ср бе за ско ро де сет 
ин дек сних по е на: Му сли ма ни 1.905.829 – 42,25%, Ср би 1.369.258 –31,33% и Хр-
ва ти 755.895 – 16,68%.17 Пре ци зним из ра чу на ва њем до шло се до по ра жа ва ју ћег 
по да тка да је за 30 го ди на број Ср ба у БиХ у ап со лут ним из но си ма по ве ћан са мо 
за 6.619 или 0,47%. Уко ли ко се на Ср бе при ме ни про сеч на сто па по ра ста ста нов-
ни штва у тој ре пу бли ци, за 30 го ди на њи хов број тре ба ло је да из но си 1.952.000, 
а са Ју го сло ве ни ма, ко ји су нај че шће би ли Ср би, 2.112.000. 

Од но си Ислам ске вер ске за јед ни це са др жа вом

Од но си Ислам ске вер ске за јед ни це и др жа ве од до но ше ња пр вог Уста ва и 
из бо ра вр хов ног по гла ва ра 1947. до кра ја 1991. мо гу се по де ли ти на три пе ри о да. 
Пр во раз до бље, обе ле же но до ми на ци јом др жа ве, тра ја ло је два де се так го ди на и 
за вр ши ло се зва нич ним при зна ва њем му сли ман ске на ци је и до но ше њем но вог 
Уста ва ИЗ 1969. Дру ги пе ри од ка рак те ри ше про цес по сте пе не еман ци па ци је ИЗ 
од др жа ве и за вр ша ва се смр ћу Ј. Б. Ти та и ве ли ким де мон стра ци ја ма са по зи ци-
ја ал бан ског на ци о на ли зма и се па ра ти зма на Ко со ву и Ме то хи ји. Сла ба кон тро-
ла др жа ве, ве ли ке сло бо де и све че шћа по ли ти за ци ја ИЗ до ми ни ра ју у тре ћем 
раз до бљу, ко је је окон чан рас па дом со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. 

Не по сред но по сле из бо ра за све ор га не ИВЗ, 16. сеп тем бра 1947. вр хов-
ног по гла ва ра и нај ви ше функ ци о не ре ИВЗ при мио је Ј. Б. Ти то. Од го ва ра ју ћи 
на из ра зе по др шке со ци ја ли стич кој вла сти мар шал је ис та као: „До зво ли те ми 
да вам нај ср дач ни је за хва лим на из ра зи ма ло јал но сти и сим па ти ја ко је сте са-
да ов дје из го во ри ли. Ме не на ро чи то ра ду је што је у ва шој из ја ви из ра же но оно 

15 Ста ти стич ки го ди шњак, СФРЈ, Бе о град 1963.
16 htp:/gro up/hr. soc. po vi jest
17 Т. Бо га вац, н. д., 99. Ви ше о овој те ми, Д. Бре зник – М. Сен тић, Са став и раз ви так ста-

нов ни штва у Ју го сла ви ји пре ма на ци о нал ној при пад но сти, Бе о град 1974. 
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у што смо се ми одав но увје ри ли да му сли ман ско ста нов ни штво на ше зе мље, 
по сли је свих пат њи ко је је из др жа ло, за и ста ра зу ми је дух но вог вре ме на и да са-
ра ђу је на из град њи и ства ра њу но ве су тра шњи це на ше зе мље“.18 

Та ко је за по чео пр ви пе ри од у од но си ма, чи ји по че так ка рак те ри ше пот-
пу на уса гла ше ност о свим пи та њи ма и не дво сми сле на по др шка ру ко вод ста ва 
ИВЗ ме ра ма но ве вла сти, укљу чу ју ћи и оне ко је су би ле ди рект но упе ре не про-
тив ви тал них ин те ре са ре ли ги је и вер ни ка. Јав но су по др жа на устав на ре ше ња о 
одво је но сти ре ли ги је од др жа ве и пре во ђе њу вер ских уве ре ња у сфе ру при ват но-
сти чи ме је не ги ран те мељ ни прин цип исла ма о по ве за но сти ве ре и по ли ти ке.19 
Но во ру ко вод ство ни је отво ре но ис ту пи ло про тив аграр не ре фор ме, ко ја је ИВЗ 
до ве ла у пот пу но за ви сан по ло жај од др жав не по мо ћи. За тва ра ње мек те ба, као 
основ них уста но ва за вер ско вас пи та ње му сли ман ске омла ди не, по др жа но је уз 
обра зло же ње да ће омо гу ћи ти еман ци па ци ју мла де жи и ње но бр же укљу чи ва ње 
у са вре ме ни жи вот.20 От пор ни је пру жен ни за ко ну о на ци о на ли за ци ји, ко ји је 
на нео ве ли ку ште ту ИВЗ, због од у зи ма ња по слов ног про сто ра од чи јих при хо да 
су из др жа ва не џа ми је и фи нан си ран рад вер ске за јед ни це.21 

По че так дру гог пе ри о да ка рак те ри ше до но ше ње два ва жна ак та и ве ли-
ка де цен тра ли за ци ја ју го сло вен ске фе де ра ци је. Устав ним аманд ма ни ма из 1969. 
уре ђе ње од но са са вер ским за јед ни ца ма пре не то је на ре пу бли ке и по кра ји не, а 
моћ на Са ве зна ко ми си ја би ла је јед но вре ме уки ну та, да би ка сни је об но вље на 
као рад но те ло за ко ор ди на ци ју и ускла ђи ва ње ста во ва. Исте го ди не Ислам ска 
за јед ни ца до не ла је Устав, ко јим је учвр шће на ор га ни за ци ја, пре ци зни је ре гу-
ли са ни од но си из ме ђу раз ли чи тих ор га на и ус по ста вље на ди сци пли на вер ских 
слу жбе ни ка. 

Од нос из ме ђу др жа ве и ИЗ у овом пе ри о ду обе ле жа ва њи хо во по сте пе но 
пре но ше ње из сфе ре ви со ке по ли ти ке у над ле жност број них ко ми си ја за од но се 
са вер ским за јед ни ца ма, ко је су по све ћи ва ле све ве ћу па жњу сво јој те ри то ри ји 
за не ма ру ју ћи ин те ре се це ли не. Та кве окол но сти, у ко ји ма ви ше ни је по сто ја ла 
уса гла ше на по ли ти ка пре ма вер ским за јед ни ца ма ни ор ган са устав ним овла шће-
њи ма да је спро во ди на те ри то ри ји це ле Ју го сла ви је, омо гу ћи ле су Ислам ској за-
јед ни ци по сте пе но осло ба ђа ње од стал них ко ор ди на ци ја са др жав ним ор га ни ма 
и по кре та ње про це са ин тен зи ви ра ња вер ског жи во та на свим сек то ри ма. 

Др жав ни ор га ни уочи ли су про ме ну по ли ти ке ИЗ, али су усва ја не оце не 
би ле у гра ни ца ма уста ље них сте ре о ти па о до брим и ста бил ним од но си ма.22 Крај 

18 Мар шал Ти то при мио прет став ни ке Ислам ске вјер ске за јед ни це, Гла сник ВИС-а, 1950/1–
3, 7–8. 

19 На ступ ни го вор ре ис ул уле ме Ислам ске вјер ске за јед ни це у ФНРЈ Ибра хим еф. Фе ји ћа 
одр жан при го дом при ма ња мен шу ре 12. сеп тем бра 1947. го ди не у Га зи Ху срев бе го вој џа-
ми ји у Са ра је ву, Гла сник ВИС-а, 1950/1–3, 21–22. 

20 Х. Ђи кић, По во дом об у ста ве ра да у мек те би ма, Гла сник ВИС-а, 1952/1–4, 25–31. 
21 Из вје штај Са бор ског од бо ра са за сје да ња 21. ја ну а ра 1951. го ди не, Гла сник ВИС-а, 

1951/1–3, 84. 
22 Ин фор ма ци ја о не ким пи та њи ма од но са и ак тив но сти вер ских за јед ни ца у СР Ср би ји. 

Ма те ри јал Ре пу блич ке ко ми си је, Бе о град, ја ну ар 1969. Ори ги нал се чу ва у Ар хи ву Ми ни-
стар ства ве ра, Ин фор ма ци ја о не ким ак ту ел ним по ја ва ма и про це си ма уну тар вјер ских 
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дру гог пе ри о да обе ле жен је оштрим осу да ма по зна тог те о ло га Х. Ђо за и бе о град-
ског муф ти је Х. Ју суф спа хи ћа 1979. ко је су до ве ле до пен зи о ни са ња пр вог, а па-
си ви зи ра ња дру гог и из ну ђе них сме на у Удру же њу ил ми је и ре дак ци ја ма не ких 
ча со пи са.23 Искре но жа ле ћи због смр ти мар ша ла Ти та, ре ис ул уле ма и пред сед-
ни ци ре пу блич ких ста ре шин ста ва при су ство ва ли су цен трал ној ко ме мо ра ци ји 
у Бе о гра ду, а вр хов ни по гла вар и са хра ни.24 Раз ло га за ве ли ку жа лост би ло је 
до вољ но, јер је за вре ме вла да ви не Ј. Б. Ти та Ислам ска за јед ни ца по сти гла им-
по зант не ре зул та те у ор га ни за ци ји вер ског жи во та, из град њи вер ских обје ка та 
и ка дров ској об но ви. 

Тре ћи пе ри од у од но си ма из ме ђу др жа ве и Ислам ске за јед ни це ве о ма је 
ком плек сан, јер га ка рак те ри ше све отво ре ни ји иступ ИЗ на по ли тич кој сце ни и 
ви ше ме ра др жав них ор га на пред у зе тих ра ди за у ста вља ња тих про це са. Исту па ју-
ћи на сед ни ци ЦК СК БиХ 16. но вем бра 1982. Хам ди ја По зде рац је из ре као не у о-
би ча је но оштру кри ти ку по ли ти ке ИЗ: „Дје лат ност му сли ман ских на ци о на ли ста 
све је агре сив ни ја и са идеј ног ста но ви шта ор га ни зо ва ни ја. Ин тен зив но ра де на 
ства ра њу ’пред у сло ва’ за исла ми за ци ју БиХ ко јој тре ба да прет хо ди ства ра ње 
обра зо ва них и ути цај них мла дих има ма ко ји би мо гли по ве сти џе мат“.25 На ред ну 
1983. обе ле жа ва хап ше ње и су ђе ње му сли ман ским на ци о на ли сти ма, ме ђу ко ји-
ма су би ла и три слу жбе ни ка Ислам ске за јед ни це. Имам из Сто ца Ха сан Чен гић, 
про фе сор Га зи ху срев бе го ве ме дре се Џе мал Ла тић и имам из Во го шћа Му ста фа 
Спа хић осу ђе ни су на де сет, шест и пет го ди на за тво ра.26 Је дан од нај у ти цај ни јих 
те о ло га, ко ји је ви со ко обра зо ва ње са док то ра том сте као на ка ир ском Ел Аз ха ру, 
др Ах мед Смај ло вић, сме њен је мар та 1985. са свих функ ци ја и од стра њен из вр-
хо ва вер ске за јед ни це на зах тев др жав них ор га на, ко ји су про це ни ли да на сту па 
са фун да мен та ли стич ких по зи ци ја и до след но спро во ди ин струк ци је до би је не 
од ме ђу на род них ислам ских ор га ни за ци ја.

Усло жња ва ње дру штве не кри зе, уво ђе ње ви ше стра нач ког си сте ма, пр ви 
сло бод ни из бо ри и по бе да на ци о нал них стра на ка, зна чај но су до при не ли мар ги-
на ли зо ва њу од но са са вер ским за јед ни ца ма и њи хо вом по сма тра њу у кон тек сту 
ре ша ва ња про бле ма са ко ји ма се су о чи ла за јед нич ка др жа ва. Пред сед ник СИВ-а 
Ан те Мар ко вић оку пио је 30. ја ну а ра 1990. пред став ни ке свих вер ских за јед ни-
ца. При сут ним ру ко во ди о ци ма де таљ но је пред ста вио про грам ре фор ми еко ном-
ског и по ли тич ког си сте ма и на го ве стио из ме не де ла Уста ва СФРЈ о људ ским 
пра ви ма.27 Дру штве на и др жав на кри за од ви ја ла се пре ма сво јим за ко ни то сти ма 

за јед ни ца и оцје на од но са с вјер ским за јед ни ца ма у СР Хр ват ској. Ма те ри јал Ре пу бли-
ч ке ко ми си је, За греб, ли сто пад 1976. При ме рак се на ла зи у Ар хи ву Са ве зне ко ми си је.

23 Осло бо ђе ње, Са ра је во, 26. ок то бар 1979, 1; исто, 28. ок то бар 1979, 3; исто, 6. но вем бар 
1979, 8; исто, 28, 29, 30. но вем бар 1979, 3. 

24 Из вје штај о ра ду Вр хов ног ислам ског стар је шин ства у 1979/80. го ди ни, Гла сник ВИС-а, 
1980/4, 161.

25 Осло бо ђе ње, Са ра је во, 16. сеп тем бар 1982, 3. 
26 Осло бо ђе ње, Са ра је во, 10. април 1983, 3; исто, 5. ав густ 1983, 4; исто, 6. ав густ 1983, 3; 

исто, 17. ав густ 1983, 4; исто, 21. ав густ 1983, 3. 
27 Ин фор ма ци ја о раз го во ру пред сед ни ка Са ве зног из вр шног ве ћа Ан те Мар ко ви ћа са по гла-

ва ри ма вер ских за јед ни ца, 30. ја ну а ра 1990. го ди не. Ма те ри јал Са ве зне ко ми си је. Ори ги-
нал се чу ва у Ар хи ву Са ве зне ко ми си је. 
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и окон ча на је кр ва вим рас па дом за јед нич ке др жа ве у ко јој уло га ИЗ још увек ни-
је до вољ но ис тра же на.

Став Ислам ске за јед ни це пре ма на ци о нал ном 
опре де ље њу му сли ма на

Због укуп ног по ло жа ја и до брих од но са са др жа вом, Ислам ска вер ска 
за јед ни ца ни је се то ком пр вог пе ри о да ак тив ни је укљу чи ва ла у по ле ми ке о на-
ци о нал ном опре де ље њу и бу дућ но сти му сли ман ског ко лек ти ви те та. На сту па ло 
се опре зно и без не по треб ног ула ска у сфе ру по ли ти ке, што је мо гло до ве сти 
до кон тра ме ра та да сна жне и ком про ми си ма не скло не др жа ве. Су прот но оче ки-
ва њи ма, у вре ме ка да су рас пра ве на пар тиј ским фо ру ми ма о том пи та њу већ 
по че ле, ИВЗ је ис ту пи ла са сле де ћим ста вом: „Реч му сли ман је у осно ви арп ска 
ри јеч му слим са пер сиј ским до дат ком (ан) на кра ју, а озна ча ва сљед бе ни ка вје ре 
исла ма. Пре ма то ме то је вјер ски ислам ски по јам и вје ра ислам у свом из вор ном 
зна че њу (Ку ра ну и ха ди су) да је ја сно и од ре ђе но ту ма че ње су шти не то га пој ма. 
Сва ко од сту па ње од тог ту ма че ња не до пу сти во је са мо рал ног и оп ће кул тур ног 
гле ди шта. Ис кри вља ва ња тог пој ма ко ја се де ша ва ју, че сто су по сље ди ца не зна-
ња, а по не кад и зло на мјер ног или тен ден ци о зног ту ма че ња“.28 

Ис ту пи Ј. Б. Ти та на Цен трал ном ко ми те ту СК Ју го сла ви је и јед ном од 
кон гре са Са ве за омла ди не, као и ста во ви ЦК СК БиХ на ко ји ма је рас пра вља но 
о том про бле му, би ли су до вољ ни ИВЗ за про ме ну ста во ва и при хва та ње те зе о 
оправ да но сти упо тре бе тер ми на му сли ман за при пад ни ке но ве на ци је.29 Осу ђу ју 
се иде је о про гла ша ва њу бо сан ских му сли ма на Тур ци ма и еле мен том оста вље ним 
од не при ја те ља са за дат ком да бу ду стал ни ре ме ти лач ки фак тор на ју го сло вен-
ским про сто ри ма. Отво ре но се ис ти че да му сли ма ни ни су ни Ср би ни Хр ва ти и 
да при зна ва њем ет нич ке по себ но сти до би ја ју мо гућ ност за све стра ни кул тур ни 
и дру ги раз вој: „Бо сан ско-хер це го вач ки Му сли ма ни по пр ви пут ста ју об је ма но-
га ма на ово сво је тло на ко ме су на ста ли и из ни кли и ко јег су уви јек на да све во ље-
ли. Они по пр ви пут и де ју ре и де фак то по ста ју рав но прав ни чла но ви брат ске 
за јед ни це ју го сло вен ских на ро да. До са да су они ви си ли ни на не бу ни на зе мљи. 
Њи хо ва кул тур на ба шти на ни је има ла од ре ђе ног ста ту са.“30

Про те ком вре ме на по чет на су здр жа ност се на пу шта, за по ста вља ју се 
од ред бе Ку ра на о ана ци о нал но сти исла ма и сви ин те лек ту ал ни и дру ги по тен-
ци ја ли ИЗ укљу чу ју у до ка зи ва ње оправ да но сти од лу ке о про гла ша ва њу до та да-
шње вер ске гру пе за по себ ну и рав но прав ну на ци ју у ју го сло вен ској за јед ни ци. 
Због осе тљи во сти пи та ња, зва нич ни ор га ни ИЗ ни су се пре ви ше екс по ни ра ли, 
већ су глав ни за да так по ве ри ли нај при зна ти јем те о ло гу Ху се и ну Ђо зу, ко ји је у 
ви ше тек сто ва об ја вље них у Та кви му и Гла сни ку ВИС-а истим или слич ним ар-
гу мен ти ма об ја шња вао зна чај те од лу ке за бу дућ ност му сли ма на, не тру де ћи се 
да чи та о ци ма пред ста ви со ци о ло шки по јам на ци је и усло ве ко је јед на ет нич ка 

28 Му сли ман, не пот пи сан текст, Та квим 1965, 65–66.
29 О уло зи СК БиХ у про це су на стан ка му сли ман ске на ци је ви де ти, М. Јев тић, Од ислам ске 

де кла ра ци је до вер ског ра та у БиХ, Пр ња вор 1995, 38–53.
30 Му сли ман као озна ка ет нич ке при пад но сти, не пот пи сан чла нак, Та квим 1966, 67–68.
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гру па мо ра ис пу ни ти ра ди до би ја ња тог ста ту са. На уч ну ар гу мен та ци ју за ме ни ло 
је при зна ње но вом со ци ја ли стич ком си сте му и хра бро сти ње го вог ру ко вод ства 
да ис пра ви ве ли ку не прав ду и кон ста ту је чи ње ни цу да су му сли ма ни по исто риј-
ском би ћу и дру гим ка рак те ри сти ка ма по се бан на род. Сли чан про цес про шли су 
сво је вре ме но Ср би и Хр ва ти, ко је за јед нич ки је зик, а раз ли чи та ре ли ги ја, ни су 
спре чи ли да фор ми ра ју два за себ на ко лек ти ви те та. Ака де ми ји на у ка и умет но сти 
и дру гим кул тур ним уста но ва ма у БиХ пре по ру че но је ор га ни зо ва ње на уч них 
ис тра жи ва ња ра ди те о риј ског оправ да ва ња од лу ке по ли тич ких фо ру ма.31 

До не та од лу ка и но ви по ло жај до при не ли су по ја ви ста во ва у ко ји ма 
су за по ста вља на кул тур на и дру га до стиг ну ћа дру га два на ро да ко ји ве ко ви ма 
жи ве у БиХ. На во ди се да му сли ма ни има ју сво ју исто ри ју, тра ди ци ју, ду хов не 
вред но сти и зна чај на кул тур на оства ре ња. Пре ко 500 го ди на њи хо ва исто риј ска 
при сут ност нај сна жни је се осе ћа у Бо сни и Хер це го ви ни, ко јој су да ли по себ-
но обе леж је: „Све што је у Бо сни спе ци фич но, ње но вла сти то, све је то дје ло 
Му сли ма на“.32 Ука зу је се на рав но прав ност му сли ман ске кул ту ре, али и на чи-
ње ни цу про же то сти исла мом и ре ли ги ји као су шти ни но во фор ми ра не на ци је: 
„Ми смо свје сни да ма ло м пред ста вља осно ву за ве ли ко М, без че га би оно зна-
чи ло пра зно име, фра зу без са др жа ја. Не ке сна ге из ве ли ко М хтје ле би, ка ко се 
чи ни, да ис кљу че из овог про це са сна ге из ма ло м, што ни у ком слу ча ју не би 
би ло оправ да но“.33 

Утвр ђе но по сто ја ње на ци је у те о ри ји и прак си и са успе хом су зби је на 
по вре ме на оспо ра ва ња, омо гу ћи ли су по чет ком на ред ног пе ри о да об ја вљи ва ње 
ви ше чла на ка у ко ји ма се отво ре но пи ше о за о ста ло сти му сли ман ских ма са и 
ука зу је на по тре бу укљу чи ва ња у про це се обра зо ва ња и кул тур ног пре по ро да.34 
За о ста ја ње про из ла зи из чи ње ни це да су ислам у на ше кра је ве до не ли дер ви ши, 
чи ја је те о ло шка кон цеп ци ја фа во ри зо ва ла смрт и ахи рет, а пот пу но за по ста вља ла 
ства ра ла штво и ис пу ња ва ње Ала хо ве од ред бе о чо ве ку као бо жи јем на ме сни ку, 
ко ме је при ро да са це ло куп ним бо гат стви ма по ве ре на на упра ву. На ве де ним узро-
ци ма тре ба при кљу чи ти и по да так да је ве ков на де ка ден ци ја исла ма за хва ти ла 
и ју го сло вен ске про сто ре и ус пе ла да ислам, као ства ра лач ку ре ли ги ју, пре тво-
ри у об ред ну фор му окре ну ту не бу, а не зе мљи. Бу ду ћи да ислам ско бу ђе ње има 
гло бал ни ка рак тер, но ве сна ге тра же од му сли ма на да кри тич ки раз мо тре фа зу 

31 Х. Ђо зо, Му сли ман, Гла сник ВИС-а, 1968/11–12.
32 Исто, 478.
33 Х. Ђо зо, Ислам и Му сли ма ни, Гла сник ВИС-а, 1970/5–6, 205. Те зу о нео дво ји во сти му-

сли ман ске на ци је и исла ма исти аутор из нео је још ја сни је у тек сту Из ла же ње из уских 
окви ра на шег по сто ја ња: „На ше по сто ја ње и раз вој у овим кра је ви ма би ло је а и да нас 
је нај у же по ве за но са Исла мом. На ста ли смо ка да је Ислам, до шао у ове кра је ве. У то ку 
пе то ве ков ног по сто ја ња, Ислам је пред ста вљао основ ни фак тор у на шем раз во ју. Под ње-
го вим ути ца јем ми смо се исто риј ски фор ми ра ли и по твр ди ли у ра зним гра на ма жи во та 
и ра зним људ ским ак тив но сти ма. До са да смо се исто риј ски ис по ља ва ли ис кљу чи во у 
ви ду вјер ског по сто ја ња. Све глав не и спе ци фич не озна ке на шег ин ди ви ду а ли те та, но се 
оби љеж ја Исла ма, јер су под ње го вим ути ца јем и на ста ле као та кве“, Гла сник ВИС-а, бр. 
3–4, 1970, 1. О од но су ре ли ги је и на ци је ви де ти, Н. Ду ган џи ја, Ре ли ги ја и на ци ја, За греб 
1983. године.

34 Х. Ђо зо, Про блем оп ће за о ста ло сти, Гла сник ВИС-а, бр. 11–12, 1970, 543–551.
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де ка ден ци је и сло бод но, без ком плек са, утвр де ме сто сво јих на ро да у са вре ме-
ном све ту.35 Од го вор ни за да ци сто је и пред му сли ма ни ма у Ју го сла ви ји, ко је је 
но ви по ло жај вра тио у жи вот и при мо рао да се отрг ну од ле тар ги је и ма шта ња 
о слав ној про шло сти: „На ма је са да са свим очи то да ми не жи ви мо са мо у об-
ре ди ма, да се на ше по сто ја ње не сми је огра ни чи ти са мо на уски круг вјер ске дје-
лат но сти. На ше по сто ја ње има чи тав низ ком по не на та. Све те ком по нен те 
мо ра ју би ти јед на ко за сту пље не у на шим ак тив но сти ма. У бор би за оп ста нак 
не сми је мо за не ма ри ти ни јед не људ ске ак тив но сти“.36 

Па жљи вом ана ли зом ста ња му сли ман ског ко лек ти ви те та до шло се до 
за кључ ка о по сто ја њу две гру пе и по тре би пред у зи ма ња ме ра ра ди спре ча ва ња 
евен ту ал ног су ко ба. Ста ра ге не ра ци ја са чу ва ла је ислам и пре ко ње га са мо бит-
ност му сли ман ске на ци је, али је пре ви ше при вр же на фа та ли зму и ми сти фи ка ци-
ји ре ли ги је. Мла де сна ге ка рак те ри ше но ви од нос пре ма ве ћи ни пи та ња, јер су 
пра вил но про це ни ле да ислам тре ба де ми сти фи ко ва ти, а при пад ност ре ли ги ји 
по твр ђи ва ти ак ци јом и ства ра лач ким ра дом. Му сли ман ни је оли че ње при ми ти ви-
зма и оп ште за о ста ло сти и мо ра би ти ак тив ни уче сник у зби ва њи ма дру штве не 
за јед ни це. На ве де не за дат ке мо же са успе хом из вр ши ти са мо ако је струч но оспо-
со бљен и кул тур но и ду хов но до ра стао усло ви ма жи во та у са вре ме ном све ту.37 
Ства ра лач ка сим би о за ба зе ко ју чи не ста ри и над град ње, пред во ђе не мла дим на-
ра шта ји ма, пред ста вља је ди но оправ да но ре ше ње: „Као за кљу чак мо гли би смо 
кон ста то ва ти, да из ба зе и из над град ње из ра ста ју вр ло по зи тив не сна ге ко је 
се при бли жа ва ју, иду у су срет јед ни дру гим и ко је ће се не гдје су сре сти. Те шко 
је ре ћи ко ли ко ће про цес при бли жа ва ња тра ја ти, али је по себ но ва жно да је он 
ту. Све се ви ше утвр ђу је спо зна ја да се не мо же гра ди ти без ба зе, али да и ба за 
мо ра би ти здра ва и со лид на, ка ко би мо гла из др жа ти над град њу у но вом са вре-
ме ном сти лу, не на је дан или два спра та не го на два де сет и ви ше“.38

Се ри јом тек сто ва об ја вље них у штам пи, Ислам ска за јед ни ца је на сто ја ла 
да до при не се што ве ћем успе ху по пи са ста нов ни штва 1971. ко ји је пр ви пут омо-
гу ћа вао ислам ским вер ни ци ма пре ци зно на ци о нал но из ја шња ва ње. Вер ни ци су 
отво ре но по зи ва ни да пре у зму од го вор ност за сво ју суд би ну и не до зво ле нео пре-
де ље ним да их збу не, дез о ри јен ти шу и та ко не по треб но сма ње број му сли ма на. 
На во ди се по сто ја ње ко ле бљи ва ца и ши ћар џи ја и њи хо во де ло ва ње по ве зу је са 
хе ге мо ни стич ко-шо ви ни стич ким сна га ма у ју го сло вен ском дру штву. Оправ да ње 
да на ци о нал ност ни је ко шу ља ко ја се ме ња ни је при хва тљи во, јер је сво је вре ме-
но из бор био знат но огра ни чен: „Са да, ка да има ју мо гућ ност, да се из ја сне за 
оно што је су, те шко им се чи ни ми је ња ти. Не ма ту ни чег не у год ног. Мно ги су 
се ра ни је би ли опри је дје ли ли, не ко за срп ску, не ко за хр ват ску на ци о нал ност. Ја 
сам се исто та ко био на ци о нал но опри је дје лио за хр ват ство, али из ина та, јер 
сам осје ћао да ми се же ли на мет ну ти дру го. За што са да не бих ко ри го вао и пи-
сао се она ко ка ко за и ста осје ћам“.39 

35 Х. Ђо зо, Но ве сна ге, Гла сник ВИС-а, бр. 3–4, 1971, 129–134.
36 Х. Ђо зо, Ислам и дру штве на ан га жо ва ност, Гла сник ВИС-а, 4–5–6, 1968, 154.
37 Х. Ђо зо, Но ве сна ге, Гла сник ВИС-а, бр. 3–4, 1971.
38 Х. Ђо зо, Из ла же ње из уских окви ра на шег по сто ја ња, Гла сник ВИС-а, бр. 3–4, 1970, 9.
39 Ху се ин Ђо зо, Но ве сна ге, Гла сник ВИС-а, 1971/3–4, 131.
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По пис је до нео ре зул та те оче ки ва не од Ислам ске за јед ни це, а зна ча јан 
до при нос кон сти ту и са њу и афир ма ци ји но ве на ци је да ли су и мла до му сли ма ни 
су ђе ни од 1946. до 1949. го ди не, об ја вљу ју ћи под псе у до ни мом ви ше тек сто ва у 
ислам ској штам пи.40 Бри гу о му сли ман ској на ци ји пре у зи ма ју др жа ва и пар ти ја, 
та ко да Ислам ска за јед ни ца ви ше ни је има ла по тре бу за отво ре ни јим ан га жо ва-
њем, већ је на ред них 20 го ди на, од но сно ве ћи део дру гог и тре ћег пе ри о да, му дро 
и стр пљи во скла па ла и афир ми са ла му сли ман ски кул тур ни оквир.41 На ве де ни 
про це си и по ли тич ко-ду хов на кли ма у БиХ по кре ну ли су ег зо дус Ср ба и Хр ва та 
пре ма ма ти ца ма, ко ји је тра јао до кра ја со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. 

Усло жња ва ње укуп не дру штве не си ту а ци је и хо мо ге ни зо ва ње го то во 
свих ју го сло вен ских на ро да од лу чу ју ће су до при не ли мак си мал ном укљу чи ва њу 
Ислам ске за јед ни це на кра ју тре ћег пе ри о да у по ле ми ке ко је су пра ти ле април ски 
по пис ста нов ни штва из 1991. Де мо кра ти за ци ја дру штва омо гу ћи ла је ислам ској 
штам пи об ја вљи ва ње ве ли ког бро ја тек сто ва и ин тер вјуа са му сли ман ским ин-
те лек ту ал ци ма и струч ња ци ма за ста ти сти ку, у ко ји ма је осу ђе на ра ни ја власт 
због спо рог при зна ва ња му сли ман ске на ци је и лу та ња ка рак те ри стич на за пр ва 
три по пи са. Уме сто ода ва ња при зна ња за афир ма ци ју но ве на ци је, ко му ни стич-
ки си стем осу ђу је се као по глед на свет, ко ји је ин кор по ри рао не ке ви зан тиј ске 
сте ре о ти пе и не га ти ван од нос пре ма исла му. Му сли ман ски ин те лек ту ал ци, са да 
под окри љем ИЗ, на сто је да до ка жу да је основ ну пре пре ку бр жој афир ма ци ји 
му сли ма на и пра вил ни јем вред но ва њу њи хо ве кул ту ре пред ста вља ла до ми ни ра ју-
ћа ве ли ко срп ска иде ја у свим го ди на ма од Дру гог свет ског ра та: „По ли ти ка тог 
си сте ма бри ну ла се, умје сто по тре ба ма и ин те ре си ма свих гра ђа на, углав ном о 
сво ме на ро ду чи ме је угро жа ва ла и угро жа ва оста ле на ро де. Ни је се, на жа лост, 
мо гло оте ти ути ску да се та по ли ти ка по нај ви ше бри ну ла ка ко да оспо ри пра ва 
дру гих на ро да ако их не ус пи је под чи ни ти сво јој во љи док је Му сли ма не по ку ша-
ва ла ис ко ри је ни ти“.42 Пре ко 20 го ди на Ака де ми ја, кул тур не уста но ве и ин те лек-
ту ал ци – му сли ма ни до ка зи ва ли су по сто ја ње му сли ман ске кул ту ре не за ви сне и 
пот пу но еман ци по ва не од ре ли ги је, као свог су штин ског окви ра, да би но ви усло-
ви и од нос сна га омо гу ћи ли бри са ње то мо ва књи га и вра ћа ње исла ма на ве ли ка 
вра та. Опре зни ји ин те лек ту ал ци ука зи ва ли су на уло гу исла ма у ар ти ку ла ци ји 
на ци о нал ног опре де ље ња му сли ма на, али и на по нов на оспо ра ва ња њи хо ве на-
ци о нал не све сти и кул ту ре.43 На уч ни ци ди рект ни је укљу че ни у по ли ти ку ја сно 
су ука за ли: „Ислам је од и грао нај бит ни ју уло гу у фор ми ра њу, пр во, ет ни ци те та 
Му сли ма на, а за тим је био осно ва њи хо вог на ци о нал ног иден ти фи ци ра ња“.44 

40 Нај зна чај ни је де ло ве Ислам ске де кла ра ци је А. Изет бе го вић је у два тек ста под псе у до-
ни мом об ја вио 1972. го ди не у Та кви му. Ви де ти тек сто ве, Ислам ски пре по род – вјер ска 
или по ли тич ка ре во лу ци ја, 63–66; Са да шњи тре ну так му сли ман ских на ро да – про блем 
за о ста ло сти и пре по ро да, 51–61. 

41 Ви де ти: А. Пу ри ва тра, На ци о нал но по ли тич ки раз ви так Му сли ма на, Са ра је во 1972; К. 
Су ље вић, На ци о нал ност Му сли ма на, Са ра је во 1980. 

42 Р. Му ми но вић, По виј се ни усуд Му сли ма на, Ислам ска ми сао, 1991/154, 9.
43 Ин тер вју, др Е. Ћи мић, Вје ра из ме ђу свје тов ног и ду хов ног – ду хов ни, пси хо ло шки и кул-

тур ни аспек ти ре ли гиј ског фе но ме на, Ислам ска ми сао, 1989/131.
44 Раз го вор са Му ха ме дом Фи ли по ви ћем, Ислам ска ком по нен та ду ха бо сан ског – ислам ски 

при но си мул ти ла те рал но сти Бо сне, Ислам ска ми сао, 1989/120, 21. 
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Пред крај со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је Ислам ска за јед ни ца је пот пу но про-
ме ни ла ста во ве из 1970-их го ди на пре ма не ким ва жним пи та њи ма. Отво ре но се 
вр ши дис тан ци ра ње од сло вен ских ко ре на и му сли ма ни ве зу ју за бо гу ми ле, тра жи 
про гла ша ва ње бо сан ског као но вог је зи ка, раз ли чи тог од срп ског или хр ват ског и 
по чи њу пр ви на го ве шта ји о мо гу ћем кон вер тит ству му сли ма на у Бо шња ке. При-
хва та ње бо гу мил ског по ре кла има ло је за циљ ели ми ни са ње рас про стра ње ног 
ми шље ња о му сли ма ни ма као про из во ду стра не оку па ци је и спре ча ва ње мо гућ-
но сти по де ле Бо сна и Хер це го ви на из ме ђу ри вал ских на ци ја: „Хи сто риј ски из-
во ри, ме ђу тим, го во ре не у мо љи во, да су ет нич ки кор је ни Му сли ма на пре те жно 
у сред ње вје ков ном бо гу мил ству смје ште ном у Бо сни, бо гу мил ству ко је је до до ла-
ска Ту ра ка би ло из ло же но по све слич ним при ти сци ма и про го ни ма пра во слав не 
ор то док си је и ка то лич ког пап ства ка кве су тр пје ли и до жи вља ва ли Му сли ма ни 
од 1918. до 1971. од срп ско-цр но гор ских на ци о на ли стич ких сна га“.45

Пи та ње је зи ка ни је би ло спор но и од свих му сли ма на тра же но је да при-
ли ком по пи са у од го ва ра ју ћој ру бри ци упи шу „бо сан ски је зик“. Оправ да ње за 
та кав став на ђе но је у исто ри ји, јер се на вод но већ 100 го ди на у Бо сни упо тре-
бља вао тај је зик на ко ме су на ста ла зна чај на књи жев на де ла, та ко да је тре ба ло 
ис ко ри сти ти пра ва утвр ђе на за сва ки на род у Уста ву. Опре де љу ју ћи се у пи та њу 
је зи ка по зна ти му сли ман ски ин те лек ту а лац из но си сле де ће: „И да ље, по пис 1991. 
је упра во иде ал на при ли ка у по гле ду ма тер њег је зи ка да Му сли ма ни пр ви пут у 
по сљед њих сто ти ну го ди на ис ко ри сте пра во и мо гућ ност да бо сан ски је зик као 
свој ма тер њи упи шу у по пи сни цу“.46 Те о риј ске рас пра ве о је зи ку ве о ма бр зо су 
при ме ње не и у прак си. По сла нич ки клуб СДА, на сед ни ци Скуп шти не БиХ 27. 
фе бру а ра 1991, до ста вио је пар ла мен ту по себ ну „Из ја ву о на зи ву и упо тре би је-
зи ка у Скуп шти ни БиХ“, ко ја је пред ви ђа ла бо сан ски је зик.47 

Иде ја бо шња штва уочи по пи са 1991. го ди не ни је би ла ши ре при хва ће-
на, јер је глав ни за да так Ислам ске за јед ни це био спре ча ва ње опре де љи ва ња за 
ју го сло вен ство и мо ти ви са ње вер ни ка да се из ја сне као Му сли ма ни. Про це ње но 
је да упо тре ба два на зи ва мо же иза зва ти за бу ну и по де ли ти је дин стве ни му сли-
ман ски на ци о нал ни кор пус на два де ла, чи ме би се да ли ар гу мен ти дру гим на ро-
ди ма за ма ни пу ла ци ју укуп ним бро јем Му сли ма на у Бо сни. На ве де но од ре ђе ње 
по др жао је ути цај ни ди рек тор Ори јен тал ног ин сти ту та у Са ра је ву за сту па ју ћи 
став да без бо шња штва не ма ни Бо сне, уз на по ме ну да та кав став не угро жа ва 
дру ге на ро де.48 Слич ну те зу из нео је во ђа МБО твр де ћи: „Ако се не ко ис ка же 

45 Р. Му ми но вић, н. д., 10. 
46 Ин тер вју, др Атиф Пу ри ва тра, Му сли ма ни – на ци о нал на ствар ност, Пре по род, бр. 5/492, 

1. март 1991, 3. Исти став о бо сан ском је зи ку за сту пао је и др Ха лид Ча у ше вић: „А из 
при вр же но сти тлу из ра ста са ма по се би и по тре ба но ми на ци је вла сти тог је зи ка (бо сан ски 
је зик, ко ји пот пу но ре спек ти ра хр ват ско-срп ско го вор но под руч је), чи је се хи сто риј ске 
осо бе но сти не мо гу ка му фли ра ти те о ри ја ма о стан дард ном бо сан ском је зич ком из ра зу 
или ва ри јант ним ди стинк ци ја ма“, ин тер вју, Му дрост очу ва ња вла сти тог, Пре по род, бр. 
6/493, 15. март 1991, 5.

47 Текст Из ја ве об ја вљен је у Пре по ро ду, бр. 7/494, 1. април 1991, 11.
48 Ин тер вју, др Ах мед Али чић, Бо сне не ма без бо шња штва, Пре по род, бр. 21/508, 1. но вем-

бар 1991, 14–15.
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Бо шња ком – ко га он за пр је ча ва? Ја сам увје рен да Бо шња ци да нас не би до би-
ли ве ћи ну, али та нам оп ци ја мо ра би ти да на“.49 Исту кон цеп ци ју за сту пао је 
и по зна ти ислам ски ин те лек ту а лац из Бе ча из но се ћи да се ра ди о аде кват ном и 
исто риј ски уте ме ље ном на ци о нал ном на зи ву, ко ји омо гу ћа ва лак ше укла па ње 
у европ ске то ко ве и да при хва та ње бо шња штва од Му сли ма на не под ра зу ме ва 
пра во за на ме та ње тог од ре ђе ња као оба ве зу је ћег дру гим на ро ди ма.50 

Бо шња штво су та да од ба ци ли пред вод ни ци му сли ман ске ин те лек ту ал-
не ели те у зе мљи: „Сва ко пи та ње из жи во та јед ног на ро да, па и о име ну тре ба 
да се јав но из но си. И на од го ва ра ју ћи на чин рас пра ви. Ка да је ва кат, што би 
ре као наш на род. У са да шњем тре нут ку на ту ра ти та кву рас пра ву, чак, и да је 
жи вот на за Му сли ма не, из вје сно, не ма оправ да ње“.51 Иде ја бо шња штва про гла-
ша ва на је не при хва тљи вом и де цем бра 1991. по зи вом Му сли ман ској бо шњач кој 
ор га ни за ци ји за од ри ца ње од тог од ре ђе ња, јер ни је вре ме за су че ља ва ња ко ја раз-
је ди ња ва ју му сли ман ски на род и уда ља ва ју га од стра те шких и ег зи стен ци јал них 
про бле ма.52 На ве де не рас пра ве окон ча не су сеп тем бра 1993. ка да је у Са ра је ву 
на Кон гре су му сли ман ских ин те лек ту а ла ца БиХ до не та од лу ка о пре и ме но ва њу 
Му сли ма на у Бо шња ке.53 

За кљу чак

Ор га ни за ци о но ра стро је на и у на ци о на ли за ци ји ли ше на ма те ри јал не осно-
ве, Ислам ска вер ска за јед ни ца про ла зи ла је не по сред но по сле ра та кроз те шку 
фа зу при ла го ђа ва ња но вој ствар но сти и ства ра ња усло ва за ко ег зи стен ци ју са 
си сте мом опре де ље ним да на де фи ни ти ван на чин ре ши пи та ње ре ли ги је. По ли-
тич ке по тре бе но ве вла сти до ве ле су до бр зе нор ма ли за ци је од но са са ИВЗ, ко ја 
је због те при ви ле ги је мо ра ла да из гу би са мо стал ност и при хва ти за ви сност од 
ре дов них др жав них до та ци ја. Не за ви дан по ло жај и по све ће ност учвр шћи ва њу 
уну тра шње ор га ни за ци је и кон со ли да ци ји вер ског жи во та, као и те о риј ско-прак-
тич на лу та ња зва нич них др жав них ор га на и пар тиј ских фо ру ма у де фи ни са њу и 
пре ци зни јем од ре ђи ва њу по ло жа ја му сли ман ског ко лек ти ви те та, ни су омо гу ћа-
ва ли ИВЗ ак тив ни ји од нос и за у зи ма ње ја сни јих ста во ва пре ма том осе тљи вом 
и сло же ном по ли тич ком пи та њу. 

Стал ну ли бе ра ли за ци ју ју го сло вен ског дру штва и не свр ста ну спољ но-
по ли тич ку ори јен та ци ју др жа ве Ислам ска за јед ни ца је ис ко ри сти ла да по кре не 
про цес осло ба ђа ња од ус по ста вље них кон трол них ме ха ни за ма. Еман ци па ци ја 
ИЗ од др жа ве и ве ћа сло бо да де ло ва ња вре мен ски се по ду да ра са отва ра њем јав-

49 Ин тер вју, Адил Зул фи кар па шић, По вра так из Му ха џер лу ка, Пре по род, бр. 8/472, 15. 
април 1990, 21.

50 Ин тер вју, др Са мил Ба лић, Ислам и Бо сна у Евро пи, Пре по род, бр. 24/487, 15. де цем бар 
1990, 10–11.

51 Ин тер вју, др Атиф Пу ри ва тра, Му сли ма ни су сво ји на сво ме, Ислам ска ми сао, 1991/146, 8.
52 А. Дер ви ше вић, Му сли ма ни и БиХ су ме ђу соб но усло вље ни, Пре по род, бр. 23/510, 1. де-

цем бар 1991, 3.
53 М. Бо јић, Осврт на по ло жај Му сли ма на – Бо шња ка у Ју го сла ви ји, Збор ник „Ства ра ње 

и ра за ра ње Ју го сла ви је“, Бе о град 1996, 276.
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них ди ску си ја о ре де фи ни са њу по ло жа ја му сли ман ског ко лек ти ви те та и са зре-
ва њем од лу ке да ре ше ње тре ба тра жи ти у про мо ви са њу но ве на ци је у сло же ној 
ју го сло вен ској за јед ни ци. Утвр див ши да ни је у пи та њу так тич ка већ стра те гиј ска 
од лу ка нај ви шег др жав ног и пар тиј ског ру ко вод ства, Ислам ска за јед ни ца се бр зо 
пре стро ји ла и по сле по чет ног не сна ла же ња ком плет ну ин фра струк ту ру укљу чи-
ла у до ка зи ва ње оправ да но сти про гла ша ва ња до та да шње вер ске гру пе за на ци ју. 
По др шка ИЗ би ла је зна чај на и пред ста вља ла је нај лак ши пут да иде је по те кле 
из по ли тич ких и ин те лек ту ал них кру го ва при хва ти ма ње обра зо ва но град ско и 
кон зер ва тив но и у нај ве ћој ме ри нео ба ве ште но се о ско ста нов ни штво. 

Оце њу ју ћи на ве де ну од лу ку као исто риј ску, Ислам ска за јед ни ца је мир-
но и без пре те ра ног уз бу ђи ва ња пре ла зи ла пре ко на сто ја ња мно го број них ин те-
лек ту а ла ца и раз ли чи тих ин сти ту ци ја да до ка жу са мо бит ност кул ту ре и дру гих 
по себ но сти но ве на ци је про ис те клих из мар ги нал них ве за са исла мом. Сна жна 
др жа ва и још ја ча пар ти ја бр зо су су зби ле мла ка оспо ра ва ња Му сли ма на што 
је омо гу ћи ло Ислам ској за јед ни ци по сте пе но ис кљу чи ва ње, гу бље ње ста ту са 
пред вод ни ка и усме ра ва ње енер ги је на вер ско и про свет но-кул тур но уз ди за ње 
Му сли ма на, ко ји су пре ма ве ћи ни по ка за те ља за о ста ја ли за оста лим ју го сло вен-
ским на ро ди ма.

Усло жња ва ње дру штве не кри зе, по раст ме ђу на ци о нал них тен зи ја и бр зи-
на ко јом се од ви ја ла дра ма за јед нич ке др жа ве, зна чај но су ути ца ли на Ислам ску 
за јед ни цу и ње ну по ли ти ку. Не ус пев ши да са чу ва про кла мо ва ну не у трал ност, 
ИЗ се ак тив но укљу чи ла у све по ле ми ке ко је су пра ти ле по пис ста нов ни штва 
1991. са ци љем да се Му сли ма ни до дат но мо ти ви шу и у кон тек сту све из ра же-
ни јих на ци о нал них су прот но сти пре ци зно од ре де сво је ет нич ко опре де ље ње 
и та ко ели ми ни шу или ума ње број оних ко ји би се из ја сни ли као Ју го сло ве ни. 
Са гла сно пре о вла ђу ју ћој по ли ти ци, по др жа но је про мо ви са ње бо сан ског је зи ка 
као по себ ног и опре зно при хва ће на те за да по ре кло Му сли ма на тре ба тра жи ти 
у сред њо ве ков ном бо сан ском бо гу мил ству. По тре ба на ци о нал не ко хе зи је до при-
не ла је од луч ном дис тан ци ра њу Ислам ске за јед ни це и ин те лек ту ал них кру го ва 
оку пље них око ње од ка сни је оп ште при хва ће ног тер ми на „Бо шња ци“. 

Ислам ска за јед ни ца да ла је зна ча јан до при нос кон сти ту и са њу му сли-
ман ске на ци је, али од ре ђе не те зе на ко је смо ука за ли по треб но је по сма тра ти у 
кон тек сту по ли тич ке кри зе ко ја је ве ли ком бр зи ном за хва ти ла цен трал ну ју го сло-
вен ску ре пу бли ку. Су о че ни са ру ше њем ауто ри тар ног ре жи ма и све из глед ни јим 
тра гич ним до га ђа ји ма, по је ди ни ауто ри ола ко су из но си ли не про ве ре не и на уч но 
не за сно ва не ста во ве и че сто пре ве ли ку па жњу при да ва ли уко ре ње ним сте ре о ти-
пи ма у ве зи са по је ди ним на ро ди ма и вред но сти ма њи хо ве кул ту ре. Ве ћи на иде ја 
из не тих 1991. го ди не пред ста вља ла је не ку вр сту ори јен ти ра и то ком про те клих 
18 го ди на из др жа ла је про ве ру вре ме на, осим што се као до ми нант но опре де ље-
ње ис кри ста ли са ло на гла ша ва ње пре суд ног зна ча ја исла ма за на ци о нал ни раз вој 
и уна пре ђи ва ње свих сег ме на та кул тур ног ства ра ла штва Бо шња ка.
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Dra gan No va ko vić

THE ISLA MIC RE LI GI O US COM MU NITY AND THE NA TI O NAL 
ORI EN TA TION OF MU SLIMS IN SO CI A LIST YUGO SLA VIA

Sum mary
 
The at ti tu de of the Isla mic Com mu nity to ward the na ti o nal ori en ta tion of Mu slims 

sho uld be vi e wed in the con text of the ove rall po si tion and re la ti on ships with the new sta-
te who se ide o logy was fo un ded on an ir re con ci la ble at ti tu de to ward re li gion and the ac ti-
vi ti es of re li gi o us com mu ni ti es. The Isla mic Re li gi o us Com mu nity to ok advan ta ge of the 
si tu a tion in which, un der com plex in ter na ti o nal cir cum stan ces, the sta te was un pre pa red 
to ma in tain con stant ten sion with most of its re li gi o us com mu ni ti es, and thus suc ce e ded 
in a very short pe riod to nor ma li ze its re la ti ons with the new ru lers of the co un try, lo sing 
in the pro cess so me at tri bu tes of fre e dom but at ta i ning gre a ter fre e dom of or ga ni za tion 
and the im pro ve ment of re li gi o us li fe.

The de ci sion of the sta te to ce a se lessly im pro ve and re form the esta blis hed system 
had thus ope ned up the spa ce for a mo re li be ral re la ti on ship to ward many cur rent is su es 
and pro blems, the IRC had suc cessfully uti li zed and had ma na ged gra du ally to li be ra te 
it self from the con trol mec ha nisms for ced upon it, had in ten si fi ed re li gi o us li fe and had 
openly be gun to co me out with its vi ew po ints on cer tain com plex and po li ti cally sen si ti ve 
is su es. Ha ving re ce i ved the cle ar and unam bi gu o us po si tion of the Sta te and Party fo rums 
that Mu slims sho uld be con si de red to be a se pa ra te na ti o na lity, the IRC did not he si ta te in 
the le ast but had in cor po ra ted the en ti re re li gi o us in fra struc tu re and all its in tel lec tual ca-
pa ci ti es in pro ving how ut terly ju sti fi ed this de ci sion had been. The Isla mic Com mu nity 
openly po in ted out in the press and el sew he re that the new ru lers had been very co u ra ges 
in cor rec ting a hi sto ri cal inju sti ce, in fl u en cing the Mu slims to stop he si ta ting and to ac cept 
the new ori en ta tion, and it cal led upon all cul tu ral in sti tu ti ons to ac ti va te all the ir po ten ti-
als in or der to de fi  ne and af fi rm the cul tu ral fra me work of the new na ti o nal-et hnic gro up. 
The task of qu el ling the dis sent was in the hands of strong sta te-party mec ha nisms so the 
IRC, in a cer tain way, had re tre a ted from the fron tli ne and di rec ted its energy to ward the 
cul tu ral and edu ca ti o nal up brin ging of the Mu slim mas ses with the aim of ma king Islam 
mo re dyna mic sin ce it had been pre ci o usly cor rup ted du ring a pe riod of de ca den ce, and to 
on ce mo re at tain its past ide als of re li gion de vo ted to li fe and uni ver sal pro gress.

The in tel lec tu als gat he red aro und the IRC had now ta ken up the ini ti a ti ve and 
for mu la ted a stra tegy for ac tion un der new con di ti ons, which had pre sup po sed the cle ar 
na ti o nal-et hnic ori en ta tion of the Mu slim col lec ti vity at the last cen sus con duc ted in the 
jo int sta te, its dis tan cing from its Slav ro ots and a se arch for the ir ori gins in the Bo snian 
Bo gu mil mo ve ment and the pro mo ting of a Bo snian lan gu a ge and cul tu re ba sed on it. 
The ex po un ded vi ew po ints we re fre qu ently do mi na ted by emo ti ons in stead of ob jec ti ve 
sci en ti fi c ap pro ac hes so that any in fe ren ces and ge ne ra li za ti ons may thus be de e med to 
ha ve been one-si ded and in com ple te wit ho ut si tu a ting and vi e wing the is su es in the wi der 
so cial and po li ti cal con text of tho se tur bu lent ti mes.
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КО СТА НИ КО ЛИЋ, на уч ни са вет ник
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју
Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 11 

СРП СКИ 20. ВЕК – ВЕК „ИЗ ГУ БЉЕ НЕ 
ИСТО РИ ЈЕ“ *

АПСТРАКТ: Иде ју о 20. ве ку као ве ку „из гу бље не“ исто ри је срп ског на ро-
да пр ви су из не ли по је ди ни срп ски по ли ти ча ри. Та иде ја још увек не ма сво је 
исто ри о граф ско ме сто, као што још увек не по сто ји ни по ку шај „сво ђе ња 
исто риј ског би лан са“ срп ске исто ри је то ком по сто ја ња ју го сло вен ске др-
жа ве. У овом ра ду да ју се основ ни еле мен ти ко ји би об ја сни ли шта под ра-
зу ме ва иде ја о „улу до по тро ше ном“ ве ку исто ри је.

Ује ди ње ње Ју жних Сло ве на из вр ше но је на идеј ним осно ва ма ра ци о на-
ли стич ке фи ло зо фи је, по ко јој је зик са чи ња ва осно ву на ци је, али ни је по стиг нут 
до во љан сте пен на ци о нал не ин те гра ци је. Ре ли ги ја и при пад ност цр кви оста ли су 
основ ни об лик ет нич ке иден ти фи ка ци је. Нај ва жни ја по сле ди ца ује ди ње ња би ла 
је да је срп ски на ци о нал ни по крет, ко ји је утро шио нај ви ше енер ги је у ства ра ње 
за јед нич ке др жа ве, пре шао у пе ри од де фан зив но сти. Глав ни раз лог за то би ло је 
гу бље ње би о ло шке осно ве срп ског на ро да – 1,247 ми ли о на мр твих – 43% укуп-
ног ста нов ни штва из пе ри о да пре Бал кан ских ра то ва. Већ 1917. срп ски стра те зи 
про це њи ва ли су да ће гу би ци Ср би је из но си ти ви ше од по ло ви не му шког ста-
нов ни штва уве де ног у рат. Спо соб них за вој ску оста ја ло је ма ње не го што их је 
у бор ба ма из гу бље но. За об на вља ње срп ског на ро да, за сни ва ње бу дућ но сти и 
убла жа ва ња стра хо та ра та, оста ло је пре ма ло би о ло шке енер ги је. Ср би ја је би-
ла при ну ђе на да ме ња исто риј ску стра те ги ју – од ре кла се офан зив них про до ра 
и опре де ли ла за чу ва ње оно га што је оста ло.1 

Про цес ује ди ње ња био је да ле ко бр жи од са зре ва ња и ду бљег при хва та ња 
са ме иде је, што је већ уна пред ства ра ло прет по став ке за бу ду ће су ко бе. Ре а ли за-
ци јом ју го сло вен ске иде је сва ко „пле ме“ је ко нач но би ло у сво јој др жа ви, ко ја је 
исто вре ме но би ла и за јед нич ка. Ср би (и Цр но гор ци) је ди ни су прет ход но има ли 
не за ви сну др жа ву и 1918. при ста ли су на за јед нич ку. Хр ва ти и Сло вен ци ни су 

* Рад је део про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (Не)успе шна ин те гра ци ја – (не)до-
вр ше на мо дер ни за ци ја: Ме ђу на род ни по ло жај и уну тра шњи раз вој Ср би је и Ју го сла ви-
је 1921–1991 (бр. 147039) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је.

1 Ми ло рад Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 1790–1918, II, Бе о град 1989, 833–838. 
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има ли не за ви сност и оста ло је пи та ње хо ће ли њи хо ви на ци о на ли сти у не ком 
бу ду ћем тре нут ку те жи ти сво јим по себ ним др жа ва ма. Ти на ци о на ли сти ра но су 
по ка за ли по тре бу, ко ја је вре ме ном би ла све ве ћа, за оспо ра ва њем не са мо уло ге 
Ср би је у ује ди ње њу, што је мо гло би ти и део по ли тич ких ига ра, не го уоп ште и 
са др жа ја ра та за по че тог 1914. Код Ср ба се, та ко, про ши ри ло уве ре ње о по ти ски-
ва њу за њих вред ног исто риј ског де ла ра ди не чи јег ту ђег, по ли тич ког.2 Та ко су 
се од са мог по чет ка жи во та Ју го сла ви је ства ра ле прет по став ке ње не раз град ње. 
Исто ри ја је по ка за ла да су пе си ми сти би ли у пра ву. 

Ју го сло вен ска иде ја знат но је осла би ла по сле ује ди ње ња. Срп ска вој ска, 
др жав ни чи нов ни ци и мно ги по ли ти ча ри по и сто ве ти ли су се са но вом др жа вом. 
Њи хо во ју го сло вен ство би ло је под ве ли ким ути ца јем тра ди ци о нал них срп ских 
исто риј ских се ћа ња и ло јал но сти. И ве ћи на Ср ба при хва ти ла је но ву др жа ву, а 
у њој је ви де ла пре све га срп ску тво ре ви ну, са срп ском мо нар хи јом на че лу, др-
жа ву у ко јој су Ср би ко нач но ује ди ње ни. На дру гој стра ни, ве ћи на Хр ва та ни је 
се по и сто ве ти ла са но вом др жа вом и све ва жни је по ли тич ке гру пе од мах су по-
че ле да зах те ва ју ауто но ми ју или не за ви сност. Сте пен ра ди кал но сти њи хо вих 
зах те ва нај ви ше је за ви сио од про це не то га ко ли ко је Бе о град у ста њу да им се 
од у пре.3

Је дан од основ них узро ка за про бле ме Ср ба у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
би ло је њи хо во схва та ње да је ства ра њем те др жа ве ре ше но срп ско на ци о нал но 
пи та ње. Ју го сла ви ја је на пр ви по глед но си ла срп ски пе чат: по ка рак те ру ује ди-
ње ња, об ли ку вла да ви не и уну тра шњем уре ђе њу. Прин цип ет нич ког уни та ри-
зма (тро и ме ни на род) из ра жа вао је пре власт на ци о нал ног у та да шњој Евро пи и 
од сли ка вао же љу срп ске ели те да по сто ји јед на др жа ва са јед ним на ро дом. Чи-
ни ло се да та ко ви ше не ће по сто ја ти ни срп ско пи та ње. Та за блу да има ла је две 
по сле ди це: ши ре ње хр ват ског се па ра ти зма због на вод не опа сно сти од „срп ског 
цен тра ли зма“ и па си ван од нос Ср ба пре ма про ме ни ме ђу на род них од но са, уз 
не схва тљи во по пу шта ње зах те ви ма дру гих на ро да.

Та кво по на ша ње би ло је узро ко ва но и по ја вом ко ја ће до би ти пр во ра-
зред ни зна чај: срп ска по ли ти ка ни је би ла све сна „ми ле ниј ског пре вра та“ ко ји се 
збио ства ра њем Ју го сла ви је. Ра ди ло се о пре ко ра че њу гра ни ца раз ли чи тих ци ви-
ли за ци ја, ве ра, тра ди ци ја и мен та ли те та. На дру гој стра ни, Хр ва ти су од по чет ка 
пот ко па ва ли но ву др жа ву и ни су је при хва ти ли. Ин си сти ра ли су на „по ви је сном 
др жав ном пра ву“, спро во ди ли ме то де оп струк ци је и бој ко та, сла ли еми са ре у 
ино стран ство ра ди по др шке. Ти ме се срп ска по ли ти ка упле ла у зам ку хр ват ског 
пи та ња, ма да је у су шти ни по сто ја ло са мо срп ско.4

Ди ле ме око ка рак те ра на ци о нал них од но са у но вој др жа ви раз је ди ни ле 
су срп ске по ли тич ке стран ке већ на по чет ку по сто ја ња Кра ље ви не СХС. Та по де-
ла је има ла тра јан ка рак тер и за по сле ди цу је про из ве ла то да срп ска на ци о нал-
на по ли ти ка у Кра ље ви ни ни ка да ни је де фи ни са на. Ју го сло вен ску стру ју, ко ја 
је због ства ра ња је дин стве не др жав не за јед ни це не ги ра ла срп ску на ци о нал ну 

2 Ан дреј Ми тро вић, Пр ви свет ски рат, Пре крет ни це но ви је срп ске исто ри је, I, Кра гу је-
вац 1995, 91–92. 

3 Alek sa Đi las, Ospo ra va na ze mlja, Be o grad, 1990, 91–92.
4 Bran ko Pe tra no vić, Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu, Be o grad 1992, 20–21.
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ин ди ви ду ал ност, оку пи ла је Де мо крат ска стран ка; срп ску стру ју, ко ја је ин си-
сти ра ла на срп ском на ци о нал ном ин те ре су али у окви ру ју го сло вен ске др жа ве, 
ор га ни зо ва ла је Ра ди кал на стра на. Нај сла би ја је би ла гру па ци ја ко ја се за ла га ла 
за је дин стве ну срп ску др жа ву.5 

На су прот то ме, Хр ва ти су тек у Ју го сла ви ји из вр ши ли на ци о нал ну мо-
би ли за ци ју и за по че ли бор бу за не за ви сну др жа ву у че му је, осим у ни јан са ма 
и так ти ци, по сто ја ла са гла сност го то во свих хр ват ских по ли тич ких сна га. У Ју-
го сла ви ју је уне та иде ја о хр ват ској др жа ви у оним гра ни ца ма ко је би, на вод но, 
Беч оста вио хр ват ској да се под Хаб збур зи ма из вр ши ло „ју го сло вен ско“ ује ди-
ње ње. Оту да и до ми нант на на ци о нал на иде ја код Хр ва та о ду а ли стич ком уре ђе-
њу Ју го сла ви је, о кон фе де ра ци ји са Ср би јом, а крај њи циљ је би ла не за ви сна 
Хр ват ска.6

Ко ре ни хр ват ског се па ра ти зма у Ју го сла ви ји мо гу се пра ти ти од са мог на-
стан ка др жа ве. Гру па хр ват ских хаб збур шких ле ги ти ми ста, ре гру то ва на ме ђу при-
пад ни ци ма нај о бра зо ва ни јег де ла по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те, не за до вољ на 
од лу ка ма Хр ват ског са бо ра о от це пље њу од Хаб збур шке мо нар хи је, обра зо ва ла 
је опе ра тив но је згро за спро во ђе ње про гра ма не за ви сне Хр ват ске. Ини ци ја ти ву 
су да ли са бор ски за ступ ник Иван Пер шић и ка то лич ки кле ри ка лац др Ке ру бин 
Ше гвић. Пр ви тај ни са ста нак одр жан је 12. но вем бра 1918. у За гре бу.7 У на ред на 
два ме се ца, ка да но ва др жа ва прак тич но ни је ни за жи ве ла, фор му ли са на је стра-
те ги ја хр ват ског се па ра ти зма: ју го сло вен ска др жа ва за сно ва на је на на си љу, без 
при стан ка хр ват ског на ро да и под при ти ском „срп ских пла ће ни ка и за лу ђе них 
Ју го сло ве на“. По ли тич ка бор ба ко ју је та гру па ин те лек ту ал не и по ли тич ке ели те 
од лу чи ла да во ди, „до кра ја ће оди са ти чи стим хр ват ским ду хом“. Стје пан Ра дић 
је од ре ђен да се ста ви на че ло по бу ње ном и пре врат ном анар хи јом за хва ће ном 
се ља штву, К. Ше гвић кле ри кал ним кру го ви ма, др Ла ди слав По лић ли бе рал ној 
ин те ли ген ци ји, а Вје ко слав Кла ић на уч ној ели ти. Је ди ни крај њи циљ је био: по 
сва ку це ну пру жи ти от пор „ју го сло вен ској иде ји и по ли ти ци“, ру ше ћи мо рал ни 
и сва ки дру ги кре ди би ли тет Ср би је као по бед ни ка у ра ту, а учвр шћи ва ти „хр ват-
ско др жав но пра во и хр ват ство“.8

У сле де ћих пет го ди на де фи ни тив но је фор му ли сан хр ват ски на ци о нал-
ни про грам у Ју го сла ви ји: мо рал но и по ли тич ко дис кре ди то ва ње Ср ба, по ли тич-
ко сла ма ње раз је ди ње ног срп ског по ли тич ког фрон та и то тал на хо мо ге ни за ци ја 
хр ват ског на ро да. Пред вод ник те по ли ти ке по стао је Стје пан Ра дић. На дру гој 
стра ни, срп ска вла да ју ћа ели та по сту пи ла је пре ма Хр ва ти ма, као по ра же ном не-
при ја те љу, на су про тан на чин – спро во ди ла је по ли ти ку на ци о нал ног по ми ре ња 
без при ме ра у европ ској исто ри ји. На тај на чин срп ски на род је ушао у раз до бље 
сво је на ци о нал не де мо би ли за ци је.9

5 Бра ни слав Гли го ри је вић, По ли тич ке стран ке и др жав но уре ђе ње Ју го сла ви је 1918–1929, 
Вој но и сто риј ски гла сник, 3/1991, 3, 84.

6 Исто, 93.
7 Ђор ђе Стан ко вић, Ни ко ла Па шић и Хр ва ти, Бе о град 1995, 27.
8 Исто, 28.
9 Исто, 32–33.
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Од уби ства кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа (1934) еви ден тан је иде-
о ло шко-по ли тич ки за о крет у Ју го сла ви ји. Он се огле дао у при хва та њу пред ло га 
кон кор да та, при бли жа ва њу Ита ли ји, ка сни је и Не мач кој, кле ри кал ном про до ру 
у про фа не сфе ре, од ба ци ва њу иде о ло ги је ју го сло вен ског на ци о на ли зма и кон-
цеп ци је др жав ног ин те гра ли зма.

Од по себ ног зна ча ја би ла је еруп ци ја по ли тич ких стра сти, про же тих на-
ци о на ли змом. За шти та „угро же них“ на ци ја од над на ци о нал ног ју го сло вен ства, 
зах те ви за вра ћа ње ста рих пле мен ских сим бо ла и ауто ном ни на ци о нал ни жи вот, 
би ли су глав на по кре тач ка сна га ко ја је код Сло ве на ца и Хр ва та ство ри ла мр жњу 
пре ма све му ју го сло вен ском. По себ но је вла да Ми ла на Сто ја ди но ви ћа до ве ла до 
раз би ја ња иде о ло ги је ју го сло вен ског на ци о на ли зма, др жав ног и на род ног је дин-
ства. У том сми слу нај ви ше се Ан тон Ко ро шец, Сто ја ди но ви ћев ко а ли ци о ни парт-
нер, об ра чу на вао са ју го сло вен ским на ци о на ли сти ма, об на вља ју ћи исто вре ме но 
рад кле ри кал них ор га ни за ци ја. Ње гов по ли тич ки рад био је усме рен ка одва ја њу 
Сло ве ни је и ри мо ка то лич ког ста нов ни штва од Ју го сла ви је, ка ко би се бив ше хаб-
збур шке зе мље по ве за ле у по ду нав ску ка то лич ку кон фе де ра ци ју.10

„Срп ски фак тор“ сла био је и у Бо сни и Хер це го ви ни, у ко јој су при пад-
ни ци Ју го сло вен ске му сли ман ске ор га ни за ци је, чла но ви Сто ја ди но ви ће ве вла де, 
спро во ди ли дез ин те гра ци ју зе мље. Та ко је Кра ље ви на Ју го сла ви ја, кра јем 1930-их 
го ди на, би ла по де ље на на че ти ри обла сти: Сло ве ни јом је су ве ре но упра вљао А. 
Ко ро шец; у Бо сни је исту уло гу играо Мех мед Спа хо, а под руч је хр ват ских кра је-
ва пред ста вља ло је и она ко за себ ну це ли ну, ван до ме та зва нич не вла сти. За ко ни 
ју го сло вен ске др жа ве ва жи ли су са мо у срп ским кра је ви ма, због че га је „срп ски 
екс клу зи ви зам“ био нај ма ње при су тан и по це пан те ри то ри јал но и идеј но.11

Вла да Ми ла на Сто ја ди но ви ћа оба ви ла је по ли тич ку по ла ри за ци ју на на-
ци о нал ној осно ви, де за ву и са ла по ли ти ку ин те грал ног ју го сло вен ства и фак тич ки 
спро ве ла фе де ра ли за ци ју зе мље. Све је то ства ра ло усло ве за рас пад Кра ље ви не 
Ју го сла ви је. По ли ти ка по пу шта ња пре ма Хр ва ти ма угро зи ла је др жав но је дин-
ство и рас плам са ла срп ско-хр ват ске су ко бе. Про цес дез ин те гра ци је зе мље до био 
је но ве им пул се обра зо ва њем вла де Дра ги ше Цвет ко ви ћа. 

Ула ском Ср би је у Ју го сла ви ју пре ста ла је бри га за срп ски на ци о нал ни 
раз вој, по себ но срп ског на ро да на ју гу и се ве ро за па ду др жа ве. Ор га ни зо ва на 
ак ци ја на срп ској на ци о нал ној ин те гра ци ји ни је по сто ја ла. Ни шта ни је учи ње-
но на те ри то ри јал ном за о кру жи ва њу еко ном ског, кул тур ног и ду хов ног срп ског 
про сто ра. Ини ци ја ти ве су би ле по је ди нач не, јер се ма ти ца ис цр пљи ва ла у пре го-
во ри ма са Хр ва ти ма. Та ко су Ср би 1941. го ди ну до че ка ли раз би је ни ји и не је дин-
стве ни ји као ни ка да ра ни је. За то су и у ра ту би ли по де ље ни на ви ше по кре та и 
иде о ло ги ја, што је да ље усло жња ва ло ре ша ва ње срп ског на ци о нал ног пи та ња, 
по себ но ако се има у ви ду ка рак тер Дру гог свет ског ра та.

Ср би ја у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји ни је пред ста вља ла ни ад ми ни стра тив-
ну ни по ли тич ку це ли ну, ни ти је има ла би ло ка кву по себ ност. Од 1929. ње на те-

10 Ни ко ла Жу тић, Со ко ли (Иде о ло ги ја у фи зич кој кул ту ри Кра ље ви не Ју го сла ви је 1929–1941), 
Бе о град 1991, 139, 142–143, 145.

11 Исто, 117–118.
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ри то ри ја би ла је по де ље на на пет ба но ви на. Та ко по де љен срп ски на род свој су-
ве ре ни тет оства ри вао је кроз Ју го сла ви ју, у не пре ста ном су ко бу са пле мен ским 
тра ди ци ја ма, ауто но ми змом и се па ра ти змом дру гих на ро да. Иако се на шао у 
јед ној др жа ви, срп ски на род ни је имао утвр ђе не уну тра шње гра ни це, па је био 
по ли цен три чан и раз у ђен. Срп ска на ци о нал на ин те гра ци ја под ра зу ме ва ла је са-
вла да ва ње раз дро бље но сти, оку пља ње ра су тих ен кла ва и ус по ста вља ње ве за са 
ма ти цом.12 Тај за да так, ме ђу тим, ни је оства рен.

Срп ска на ци о нал на успа ва ност мо же се об ја сни ти са ви ше фак то ра. Вла-
да ју ћа по ли тич ка фи ло зо фи ја о др жав ном и на ци о нал ном је дин ству ство ри ла је 
уве ре ње о Ју го сла ви ји као срп ској др жа ви, иако су Хр ва ти би ли пр ви на род ко ји 
је до био фор мал ну ауто но ми ју. Ба но ви на Хр ват ска има ла је ве ћу ауто но ми ју и од 
хр ват ских те ри то ри ја у Хаб збур шком цар ству и од Ре пу бли ке Хр ват ске у ко му-
ни стич кој Ју го сла ви ји до 1974. На су прот то ме, хр ват ске во ђе ко је су се за ла га ле 
за фе де ра ли за ци ју Ју го сла ви је ни ка да ни су раз ми шља ле о, на при мер, да ва њу 
ауто но ми је број ној срп ској и му сли ман ској ма њи ни на сво јој те ри то ри ји. 

Пре власт Ср ба у вла ди, вој сци, др жав ном апа ра ту и ди пло ма ти ји фор ми-
ра ла је при вид о ствар ној мо ћи у др жа ви, што је би ла по губ на илу зи ја. У вој ску 
Кра ље ви не при мље но је 2.500 бив ших аустро у гар ских офи ци ра, од ко јих су мно-
ги ра то ва ли про тив Ср би је, а по је дин ци по чи ни ли рат не зло чи не про тив ци вил-
ног ста нов ни штва, нај ви ше 1914. у Ма чви. При мље но је и око 500 цр но гор ских 
офи ци ра. Срп ска ели та је сте има ла не сум њи ву по ли тич ку пре власт, али су то у 
ве ћи ни би ли Ср би из бив ших аустро у гар ских зе ма ља (тзв. за пад ни Ср би). У 24 
вла де (од 1918. до 1929) срп ске стран ке има ле су нај ви ше пред став ни ка и нај ва-
жни ја ми ни стар ска ме ста. На че лу 23 вла де би ли су Ср би. Са мо у јед ном слу ча ју 
вла ду је обра зо вао Сло ве нац (Ан тон Ко ро шец). Сва кључ на ми ни стар ства за у зи-
ма ли су срп ски по ли ти ча ри – са мо у пр вим вла да ма Ми ни стар ство ино стра них 
по сло ва др жао је Хр ват (Ан те Трум бић) а у по след њој, ми ни стар уну тра шњих 
де ла био је Сло ве нац (Ан тон Ко ро шец). Срп ски по ли ти ча ри има ли су број ча ну 
пре власт у свим ор га ни ма др жав не упра ве.13 На дру гој стра ни, еко ном ски ли бе-
ра ли зам у Кра ље ви ни до вео је до то га да се оне ју го сло вен ске по кра ји не ко је су 
већ би ле раз ви је не (Хр ват ска и Сло ве ни ја) још бр же раз ви ја ју, а еко ном ски за о-
ста ли је (срп ске зе мље) спо ри је. При вред ни раз вој Хр ват ске био је осам пу та ве-
ћи не го пре ује ди ње ња; од укуп ног при ват ног ка пи та ла у зе мљи (2,5 ми ли јар ди 
ди на ра го ди не 1928) у за гре бач ким бан ка ма би ло је пре ко две ми ли јар де.14

Пи та ње срп ске на ци о нал не ин те гра ци је ни је по кре та но из стра ха да се 
ти ме не отво ре сва дру га спор на пи та ња. Срп ска вла да ју ћа ели та би ла је у де ге-
не ра тив ној фа зи. Де мо граф ска ка та стро фа у Пр вом свет ском ра ту спре чи ла је 
ства ра ње но вог вла да ју ћег сло ја. Ста ра ели та (шко ло ва ни вој ни ка дар, ве ли ки 
по ли ти ча ри и на уч ни ци са по чет ка ве ка), ко ја је из не ла те рет осло бо ди лач ких 

12 Бран ко Пе тра но вић, Ју го сло вен ско ис ку ство срп ске на ци о нал не ин те гра ци је, Бе о град 
1993, 15.

13 Бра ни слав Гли го ри је вић, Ју го сло вен ство из ме ђу два ра та, Ју го сло вен ски исто риј ски ча-
со пис, бр. 1–4, 1986, 84.

14 Исто, 87.



480Српски 20. век – век „изгубљене историје“

ра то ва, ни ка да ни је у Кра ље ви ни до шла до из ра жа ја сво јим др жав но по ли тич-
ким ства ра ла штвом.15 Осим то га, ста ри по гле ди и ре ше ња ни су би ли аде ква тан 
од го вор на но ве исто риј ске иза зо ве. Оту да не моћ и по ме те ност у суд бо но сним 
до га ђа ји ма уочи Дру гог свет ског ра та.

Је ди на срп ска ин сти ту ци ја ко ја се ба ви ла срп ским на ци о нал ним пи та-
њем у бур ним вре ме ни ма уочи Дру гог свет ског ра та био је Срп ски кул тур ни 
клуб (СКК), осно ван ја ну а ра 1937. Као при о ри тет ни за да так срп ског на ро да, 
Клуб је ис та као очу ва ње др жав ног је дин ства и ре ша ва ње на ци о нал ног пи та ња, 
на на чин ко ји не ће ус кра ти ти ни јед но пра во Хр ва ти ма и Сло вен ци ма. На дру гој 
стра ни, чел ни ци Клу ба ис ти ца ли су да се не сме за ки ну ти ни јед но пра во Ср би-
ма. Ин си сти ра ло се и на ре ша ва њу пи та ња на ци о нал них ма њи на: пред ви ђа ли 
су се ко ло ни за ци ја и пре се ља ва ње.16

Срп ски кул тур ни клуб ни је уна пред од ба ци вао ни ју го сло вен ску др жа-
ву, ни ју го сло вен ство као иде о ло ги ју. Оштро је, ме ђу тим, кри ти ко вао по ку шај 
да се по мо ћу др жав не вла сти ство ри ју го сло вен ски на ци о на ли зам, те ме љен на 
гу ше њу срп ског и хр ват ског. Иде о ло зи Клу ба про це њи ва ли су да је ју го сло вен-
ство про ис ти ца ло из „те шке по ли тич ке ну жде“, јер су у но вој Евро пи мо гле оп-
ста ти са мо ве ће др жав не за јед ни це. Је ди ни пут до ју го сло вен ства СКК је ви део у 
раз ви ја њу срп ских, хр ват ских и сло ве нач ких на ци о нал них иде о ло ги ја. Ет нич ки 
прин цип био је основ ни прин цип у де фи ни са њу срп ског про гра ма, пре све га у 
на ци о нал но ме шо ви тим кра је ви ма. Пи са ло се о по сто ја њу чи стог срп ског ет но-
са на тим те ри то ри ја ма („Где год је Ср ба, ту је и Ср би ја“). У сва кој при ли ци на-
гла ша ва на је мо рал на чи сто та срп ског на ро да, па је у скла ду са тим кри ти ко ван 
хе до ни стич ки дух срп ских по ли ти ча ра.

СКК се за ла гао за је дин стве ни срп ски по ли тич ки фронт, ка ко би се за-
шти тио ми ни мум на ци о нал них ин те ре са. До то га, ме ђу тим, ни је до шло, што се 
по себ но не га тив но од ра зи ло у срп ско-хр ват ским пре го во ри ма при ли ком ства ра-
ња Ба но ви не Хр ват ске. Спо ра зум Цвет ко вић-Ма чек же сто ко је на па дан. Кри ти ци 
су би ли из ло же ни твор ци Спо ра зу ма, ње го ве од ред бе и спро во ђе ње. По себ но су 
те жак уда рац срп ским ин те ре си ма, по ми шље њу пр ва ка Клу ба, за да ле гра ни це 
Ба но ви не, јер је у окви ру ње оста ло ми ли он Ср ба. Сте ван Мо ље вић је пи сао о 
„срп ском Мин хе ну“; го во ре но је да су Ср би из вр ши ли по ли тич ко са мо у би ство 
јер су Хр ва ти ма, на ми ран на чин, пре пу ште не срп ске зе мље; Дра ги ша Ва сић је 
био про тив при но ше ња срп ских жр та ва за ствар за јед нич ког жи во та.17

По што су и са ми хр ват ски по ли ти ча ри отво ре но из ја вљи ва ли да гра ни-
це Ба но ви не ни су де фи ни тив но од ре ђе не, као је ди ну си гур ну за шти ту за срп ски 
на род Клуб је ви део у што хит ни јем обра зо ва њу по себ не срп ске је ди ни це. Та ко 
је то ком 1940. ура ђен про је кат „Срп ске зе мље“. Пре ма ње му, Вр ба ска, Дрин ска, 
Ду нав ска, Мо рав ска, Зет ска и Вар дар ска ба но ви на спо ји ле би се у јед ну це ли ну, 

15 Б. Пе тра но вић, Ју го сло вен ско ис ку ство срп ске на ци о нал не ин те гра ци је, 27.
16 Љу бо драг Ди мић, Срп ски кул тур ни клуб из ме ђу кул ту ре и по ли ти ке, Књи жев ност, бр. 

9–10, 1993, 858–903.
17 Не бој ша По по вић, Срп ски кул тур ни клуб 1937–1941, Исто ри ја 20. ве ка, бр. 1–2, 1989, 

120–121, 126.
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под на зи вом „Срп ске зе мље“, са се ди штем у Ско пљу. Та ко ђе, у „Срп ске зе мље“ 
вра ти ли би се сре зо ви Брч ко, Трав ник и Фој ни ца из Ба но ви не Хр ват ске.

Не за до вољ ство Спо ра зу мом у ко ме су Ср бе пред ста вља ли пот пу но не-
ре пре зен та тив ни љу ди и по сле ко јег је срп ска по зи ци ја би ла крај ње не де фи ни-
са на, као и све сна жни је оп ко ља ва ње Ју го сла ви је од Тре ћег рај ха, до ве ло је до 
ја чег по ли тич ког ак ти ви ра ња Клу ба. Ње го ви основ ни по ли тич ки ста во ви мо гу 
се гру пи са ти у не ко ли ко це ли на: очу ва ње ја ке Ју го сла ви је у ко јој би Ср би жи ве-
ли на свом на ци о нал ном про сто ру и „има ли пра во пр вен ства ме ђу јед на ки ма“, 
што би за слу жи ли му дро шћу и бу ду ћим ра дом, а не на осно ву сво је про шло сти; 
ис кре ни спо ра зум Ср ба и Хр ва та; је дин стве на на ци о нал на по ли ти ка свих срп-
ских стра на ка; бу ђе ње ве ре код срп ског на ро да у ве ли чи ну на ци о нал них иде а ла 
и оп шти мо рал ни пре по род дру штва.

СРП СКО ДРУ ШТВО У 20. ВЕ КУ

Срп ско дру штво је и у но вој др жа ви на ста ви ло да жи ви под до ми на ци јом 
ега ли та ри стич ких иде ја, ко је су има ле сна жно упо ри ште у по ли тич кој кул ту ри 
Ср би је још од сти ца ња др жав не не за ви сно сти (1878). Иде ја о јед на ко сти под ра-
зу ме ва ла је исто вре ме но и от клон од мо дер не ци ви ли за ци је и су прот ста вља ње 
струк тур ним ре фор ма ма срп ског дру штва. Та кве иде је из ро ди ле су по вр шност 
ду ха, упо тре бу не и сти не или по де ша ва ње при вид не исти не, као и не спрем ност 
за од ри ца ње ко је би тек на кнад но до не ло ду хов не пло до ве. Та ко су ду хов на изо-
ла ци ја и вра ћа ње ар ха ич ним об ли ци ма жи во та по ста ли до ми нант ни про це си. 

Пр ви но во ве ков ни иде о лог ко ји је ушао у ко лек тив но пам ће ње срп ског 
на ро да био је Све то зар Мар ко вић. Он је уте ме љио иде ју о „за о ста ло сти као пред-
но сти“, тј. о „не по на вља њу пу та“ ко ји су у свом раз во ју про шли на ро ди За пад не 
Евро пе. Ње го ви след бе ни ци, оли че ни у На род ној ра ди кал ној стран ци ко ја је ду го 
вла да ла Ср би јом, уте ме љи ли су иде ју ра ди ка ли зо ва ња ре ше ња оп штих про бле-
ма на ро да ко ме су при па да ли. То су иде је о убр за њу исто ри је и скра ће њу пу те ва 
раз во ја, али не са ци љем да се ство ри бо га то дру штво, без ко га не ма пра ве ели те, 
већ да се у јед на ко сти оства ри „на род но бла го ста ње“.18 

Те иде је би ле су ал тер на тив ни од го вор на иде је ли бе ра ли зма ко ји је сво-
јим из бо ром за пад но е вроп ског пу та пред ста вљао иза зов мо дер ни за ци је срп ског 
па три јар хал ног дру штва. Из со ци ја ли зма је из ни као ра ди ка ли зам и та ко је ство-
рен су штин ски про блем мо дер ни за ци је срп ског дру штва, ко ји је био ак ту е лан 
и то ком 20. ве ка. Основ на ли ни ја по де ле био је од нос пре ма За па ду као кул тур-
но-ци ви ли за циј ском и по ли тич ком мо де лу. Та да је уоб ли чен про је кат „на род не 
др жа ве“ у ко јој су ан ти ни ди ви ду а ли зам, др жа ва као па три јар хал на за јед ни ца, 
еко ном ски ега ли та ри зам и на ци о нал но-те ри то ри јал ни ми то ви би ли су штин ске 
од ред ни це по ли тич ке све сти. На род на ра ди кал на стран ка је на род њач ки со ци-
ја ли зам пре тво ри ла у по ли тич ки про грам на ро да. Ка рак тер ове стран ке и ње на 
со ци јал на сна га усло ви ли су да се по ли тич ке оп ци је у Ср би ји де фи ни шу пре-
ма по себ ном кри те ри ју му, чи ју су шти ну не чи ни из бор из ме ђу кон зер ва ти зма, 

18 Ла тин ка Пе ро вић, Срп ски со ци ја ли сти 19. ве ка, Бе о град 1995, 18.
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ли бе ра ли зма и ра ди ка ли зма у европ ском зна че њу тих пој мо ва, већ при хва та ње 
или не при хва та ње европ ског ци ви ли за циј ског мо де ла у нај ши рем сми слу, укљу-
чу ју ћи и ка рак тер др жа ве. Ве ли ки део ин те ли ген ци је имао је и има пред ра су да 
пре ма мо дер ном дру штву, па се гло ри фи ко ва ла тра ди ци о нал на се о ска кул ту ра 
упра во од стра ха од про до ра мо дер но сти. При хва та ле су се са мо оне вред но сти 
за пад но е вроп ске ци ви ли за ци је ко је су се мо гле до ве сти у при вид ни склад са 
на ци о нал ном тра ди ци јом. То је до ве ло до ства ра ња по себ ног кон зер ва ти ви зма 
ко ји део срп ске ин те ли ген ци је „на род њач ког“ усме ре ња још ви део као фак тор 
на прет ка срп ског дру штва.19

Та ко је и у мо дер ној епо хи до ми нант на би ла ар ха ич на свест. Ср би су ве-
ли ке со ци јал не и на ци о нал не по кре те увек схва та ли са мо као вра ћа ње по чет ку. 
Пред ста ва о „но вом“ као о не че му што исто вре ме но не би зна чи ло и вра ћа ње 
пр во бит ном, би ла је стра на том ми шље њу. Ср би су увек по ка зи ва ли чуд ну скло-
ност да у но ве дру штве не об ли ке ула зе уз исто вре ме но ожи вља ва ње ре тро град-
не све сти, па је те шко утвр ди ти ка да је тај на род и да ли ика да и је сте пре шао 
из обла сти мит ског, ира ци о нал ног у мо дер ну ци ви ли за ци ју. На пре дак се увек 
до жи вља вао као об но ва оно га што је не ка да би ло, као но во ра ђа ње. Уну тра шњи 
ира ци о нал ни кон такт са пра вре ме ни ма по себ но је уоч љив код ху ма ни стич ке ин-
те ли ген ци је.

Мит ско и ира ци о нал но на сле ђе бит на је чи ње ни ца срп ског ре ал ног иден-
ти те та то ком 20. ве ка. То на сле ђе, сте че но то ком ду гих ве ко ва, пред ста вља фак-
тор ко ји срп ски на род и да нас чи ни она квим ка кав он за и ста је сте. За раз ли ку 
од зре лих ци ви ли за ци ја, у ко ји ма се ја сно раз ли ку је шта је ира ци о нал но а шта 
исто риј ско ми шље ње, срп ски на род се те шко осло ба ђа ар ха ич ног ми шље ња. 
Иако мит ски, ира ци о нал ни свет ни је ствар ност, ира ци о нал на под ло га је из у зет-
но при сут на, а мит ске им пул се за ме њу ју, ка ко је до ста дав но на пи сао Ми о драг 
По по вић, ис фор си ра ни па три о ти зам и ре ли ги о зно-ми стич не ег зал та ци је: „Са-
вре ме но ми шље ње, у осно ви кри тич ко, усме ре но је и пре ма на ма са ми ма, пре-
ма аве ти ма ко је из ви ру из нас, као и пре ма фа сци на ци ја ма и стра ши ли ма ко ја 
де лу ју из за о ста ле сре ди не на чо ве ко ву свест. Ва ља при зна ти да смо оно што 
је смо да би смо, еман ци по ва ни од сле пог ро бо ва ња све му што смо на сле ди ли од 
иско на, мо гли да бу де мо оно што би смо хте ли да је смо“.20

На сле ђе мит ског и ира ци о нал ног од ли ку је се од ре ђе ним ка рак те ри сти ка-
ма ко је се мо гу пре по зна ти у ин ди ви ду ал ном по на ша њу и ко лек тив ном жи во ту 
срп ског на ро да. Ср би су има ги на тив ни, им пул сив но ре а гу ју, ира ци о нал но ра су-
ђу ју, скло ни су за ме њи ва њу ре ал них тво ре ви на фик тив ним, ло ги ка им је крај ње 

19 Ни ко ла Па шић је 1887, у пи сму ко је је упу тио ру ском ца ру, оп ту жи вао Ли бе рал ну и На-
пред ну стран ку у Ср би ји да под јед на ко же ле, пр ва по ступ но а дру га од мах, да Ср би ју 
„пре о бра зе у за пад ну ма лу др жа ву, не оба зи ру ћи па жњи ни на шта срп ско и сло вен ско“. 
На су прот то ме, Па шић је ис ти цао да у срп ском на ро ду има „то ли ко до брих и здра вих 
уста но ва и оби ча ја да би их тре ба ло са мо чу ва ти и до пу ња ва ти оним див ним уста но ва-
ма ко је се на ла зе у ру ском и оста лим сло вен ским пле ме ни ма, а са за па да узи ма ти са мо 
тех нич ка зна ња и на у ку и ко ри сти ти се њи ма у сла ве но срп ском ду ху“. (На ве де но пре ма: 
Ни ко ла Па шић, Сло га Ср бо-Хр ва та. При ре дио: Ђор ђе Стан ко вић, Бе о град 156). 

20 М. По по вић, Ви дов дан и ча сни крст. Огле ди из књи жев не ар хе о ло ги је, Бе о град 1977, 136.
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ми стич на, не пре ста но се кре ћу из ме ђу по слу шно сти пре ма вла сти (ауто ри те ту) 
и бун та, тј. оспо ра ва ња вла сти. Ује ди њу ју се са мо око во ђе и ње го вих обе ћа ња, 
али их не ис пу ње на обе ћа ња до во де до раз о ча ре ња и тра же ња но вог во ђе. Срп ски 
на род још увек не ма чвр сто оформ љен вер ски и кул тур ни обра зац, па осе ћа ње 
ин фе ри ор но сти на док на ђу је фик тив ним тво ре ви на ма. За то се соп стве не мо гућ-
но сти пре у ве ли ча ва ју, по сле че га до ла зи до вра ћа ња у знат но ни жи ста ту сни 
по ло жај од по чет ног. Као по је дин ци, Ср би су ду хов но не у ко ре ње ни и не про фи-
ли са ни, што ства ра пре пре ке за аде кват но ис ка зи ва ње и оства ре ње ре ал них на-
ци о нал них и по ли тич ких ин те ре са.

И не по сто ја ње пра ве срп ске ин те ли ген ци је ко ја би ство ри ла ели ту спо-
соб ну да мо дер ни зу је Ср би ју, пред ста вља про блем ду гог тра ја ња. Још у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка мно ги стран ци уоча ва ли су да срп ска ин те ли ген ци ја ни је на 
ни воу на ко ме би тре ба ло да се на ла зи да би пот пу но од го во ри ла раз во ју на ро-
да.21 Ви ше је не го уоч љи во би ло од су ство раз ли ка из ме ђу ин те ли ген ци је и на ро-
да. Ни шта се бит ни је ни је про ме ни ло од вре ме на ка да су по је ди ни ис тра жи ва чи 
пре ви ше од јед ног ве ка ис ти ца ли „по лу о бра зо ва ност срп ске ин те ли ген ци је“ и 
ње но „по лу зна ње“ ко је се од ли ко ва ло „ту ма ра њем и ко ле бљи во шћу“, тј. „еклек-
ти ци змом и ди ле тан ти змом“ ка ко су пи са ли дру ги. Та ко се де ло ва ње срп ске ин те-
ли ген ци је у уло зи во ђе на ро да и ре пре зен та на род не во ље пре тво ри ло у по се бан 
ин те рес су про тан оп штем ин те ре су. То је би ло мо гу ће због при ро де са мог срп ског 
дру штва. Та и та ква ин те ли ген ци ја ство ри ла је тзв. ко лек тив ни де мо кра ти зам ко-
ји је по стао фак тор мен та ли те та ко ји се из у зет но те шко ме ња. Сви по ли тич ки 
по кре ти ко је је ин спи ри са ла срп ска ин те ли ген ци ја у мо дер ној исто ри ји срп ског 
на ро да би ли су ко лек ти ви стич ки. Ка ко је пре ско ро јед ног ве ка на пи сао Ду шан 
Ни ко ла је вић, та ква ори јен та ци ја на ста ла је из уве ре ња да дру штве ни жи вот Ср-
би је ни је то ли ко ду бок да би мо гао да при ми јед ну ве ћу кул ту ру ко ја је пот пу но 
ин ди ви ду а ли стич ка. Ин те ли ген ци ја се слу жи ла „за пад њач ком фра зе о ло ги јом“ 
па је та ко, све сно и не све сно, спре чи ла да се схва ти да срп ски на род ни је „де мо-
крат ски на род у јед ном за пад њач ком сми слу те ре чи“ и да из ме ђу за пад не де мо-
кра ти је и срп ске по сто је бит не раз ли ке. 22

Ср би ја је сте при хва ти ла фор ме за пад но е вроп ске де мо кра ти је, али у не-
про ме ње ној дру штве ној струк ту ри оне су би ле са мо „вер бал не фа са де за про-
ка зи ва ње ствар не вла сти“. Со ци јал ни и ду хов ни жи вот у Ср би ји био је у зна ку 
ко лек ти ви стич ког де тер ми ни зма и у пр вој и у дру гој ју го сло вен ској др жа ви. Пе-
ри од по сле Дру гог свет ског ра та обе ле жи ло је ис ку ство ко му ни стич ког ко лек ти-
ви зма. У пи та њу су про це си ду гог тра ја ња ко ји су по ка за ли от пор ну сна гу пре ма 
свим по ку ша ји ма мо дер ни за ци је на за пад но е вроп ски на чин. Срп ско дру штво је 
у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та про шло кроз бољ ше вич ки мо дел др жав-
ног со ци ја ли зма ко ји је сте до нео мо дер ни за ци ју у од но су на прет ход но ста ње, 
али Ср би ја ни је по ста ла мо дер на др жа ва и дру штво јер ни је има ла основ не еле-
мен те ко ји од ре ђу ју мо дер ност: де фи ни сан сво јин ски од нос, вла да ви ну за ко на, 

21 Л. Пе ро вић, Срп ски со ци ја ли сти, 22.
22 Исто, 23.
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људ ска пра ва и гра ђан ско дру штво.23 Је ди но срп ско пар тиј ско и др жав но ру ко вод-
ство ко је је про мо ви са ло кон цепт мо дер не Ср би је пу тем ли бе рал не еко но ми је, 
ства ра ња тр жи шни од но са и ко је је зах те ва ло уки да ње пар тиј ске кон тро ле над 
при вре дом, од стра ње но је из по ли тич ког жи во та ди рект ном ин тер вен ци јом Ј. Б. 
Ти та 1972. го ди не.

Кра ље ви на Ју го сла ви ја по чи ва ла је на иде о ло ги ји „тро и ме ног на ро да“ 
и кон цеп ту ин те грал ног, над на ци о нал ног Ју го сло вен ства, што је код не срп ских 
на ро да ту ма че но као же ља Бе о гра да да вла да остат ком Ју го сла ви је. Али, ни јед на 
европ ска зе мља ни је ре ши ла про блем де цен тра ли за ци је, сем Не мач ке и Аустри је 
пре до ла за ка на ци ста на власт. Чак је и Че хо сло вач ка, је ди на ста бил на де мо кра-
ти ја ис точ но од Фран цу ске, би ла слич но цен тра ли зо ва на као и Ју го сла ви ја, док 
је Пољ ска има ла Устав ко ји је мно го агре сив ни је од ју го сло вен ског по ку ша вао 
да аси ми лу је ма њи не.24

Со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја је афир ми са ла на ци о на ли зме упра во тих 
на ро да и њи хо во пра во на са мо о пре де ље ње као „за шти ту“ од „срп ског хе ге мо-
ни зма“. Обје кат це ло куп не док три не Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је све ден 
је та ко на на ци о нал не ре во лу ци је не срп ских на ро да у Ју го сла ви ји, што је би ло 
мо гу ће са мо иде о ло шком ка те го ри за ци јом глав ног објек та те бор бе – срп ског 
на ро да. За то су као кон сти ту тив не од мах по сле ра та фор ми ра не две но ве на ци је 
(Цр но гор ци и Ма ке дон ци) а у ка сни јем пе ри о ду и му сли ма ни у Бо сни и Хер це-
го ви ни до би ли су ста тус на ро да (на ци је). Осим то га, на ци о нал не ма њи не до би ле 
су ста тус „на род но сти“, па је зва нич на про па ган да го во ри ла о „за у век ре ше ном“ 
на ци о нал ном пи та њу. Ме ђу тим, у те ме ље устав ног уре ђе ња ју го сло вен ске фе де-
ра ци је угра ђе но је пра во на ро да на са мо о пре де ље ње до от це пље ња, што ће би ти 
основ за раз град њу Ју го сла ви је. 

У ра ној фа зи из град ње но вог дру штве ног и др жав ног ор га ни зма ју го сло-
вен ски ко му ни сти сле ди ли су уста ље но марк си стич ко уче ње да ће не стан ком 
ка пи та ли зма, осим еко ном ског (ко ло ни јал ног), не ста ти и на ци о нал но угње та ва-
ње. До ми ни ра ло је уве ре ње да је на ци о нал но пи та ње ре ше но, па енер ги ја ни је 
тро ше на на из град њу сло же них фе де рал них уста но ва, а на ци о нал на сло бо да би-
ла је да тост ус пе ле ре во лу ци је. Та кво уве ре ње про ис ти ца ло је из од су ства би ло 
ка кве отво ре не на ци о нал не дис кри ми на ци је у ре до ви ма пар ти зан ске вој ске и 
„оп штег успе ха“ ју го сло вен ства у пр вим по сле рат ним го ди на ма. Про кла мо ва на 
па ро ла „брат ства и је дин ства“ би ла је не са мо од го вор на бес по штед ни гра ђан-
ски рат, већ и сим бол ју жно сло вен ске со ли дар но сти и ства ра ња ју го сло вен ске 
на ци о нал не све сти. За то је фе де ра ли за ци ју Ју го сла ви је и да ва ње су ве ре ни те та 
ре пу бли ка ма пра ти ло ства ра ње ор га ни за ци ја ко је су, у су шти ни, би ле оп ште ју-
го сло вен ске.25

Уве ре ње да бу дућ ност при па да со ци ја ли зму и ју го сло вен ству по твр ђи-
ва но је оду ше вље њем са ко јим су мла ди љу ди при хва та ли ту док три ну. Чи ни ло 

23 La tin ka Pe ro vić, Iz me đu anar hi je i auto kra ti je. Srp sko dru štvo na pre la zi ma ve ko va, Be o grad 
2007, 52–53. 

24 М. Маzo wer, Dark Con ti nen: Euro pe’s Twen ti eth Cen tury, Lon don 1998, 7. 
25 A. Đi las, Ospo ra va na ze mlja, 233.
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се да но ве ге не ра ци је „ди шу, ми сле и осе ћа ју ју го сло вен ски“. Сва ко из но ше ње 
националистiчких и се па ра ти стич ких иде ја ка жња ва но је за тво ром, као и сва ко 
про ти вље ње ју го сло вен ству, што је по ка зи ва ло да не што ипак „ни је у ре ду“. Осим 
то га, ко му ни сти су сма тра ли да су све раз ли ке из ме ђу ју го сло вен ских на ро да, Ср-
ба и Хр ва та пре све га, про из вод про шло сти и да ће их со ци ја ли зам jeдноставно 
из бри са ти. Та ко је не при род но по ти ски ван зна чај тра ди ци је, ре ли ги је и исто риј-
ског се ћа ња за иден ти тет на ро да, па су ко му ни стич ке иде је са мо де ли мич но при-
хва ће не. Та ко ство ре ни од но си ни су по чи ва ли на трај ним те ме љи ма, јер су пре 
све га за ви си ли од ко му ни стич ке иде о ло ги је и мо но по ла вла сти КПЈ/СКЈ. Све 
док је пар ти ја би ла је дин стве на и мо но лит на ор га ни за ци ја, на ци о на ли зам ни је 
мо гао да про дре у фе де рал ну струк ту ру.26 

Тај по ли тич ки кон цепт по чео је да се уру ша ва ве о ма ра но, већ кра јем 
50-их го ди на 20. ве ка. По ли тич ки врх го то во да је био пот пу но не је дин ствен у 
по гле ду бу ду ћег раз во ја др жа ве. Основ на ди ле ма би ла је да ли ја ча ти је дин ство 
Ју го сла ви је или са мо стал ност ре пу бли ка. За го вор ни ци при ма та ре пу блич ког 
над фе де рал ним су ве ре ни те та свој кон цепт бра ни ли су на вод ном опа сно шћу од 
ре ста у ра ци је би ро крат ског цен тра ли зма, од но сно др жав ног со ци ја ли зма (ета ти-
зма). Сиг нал је дао Едвард Кар дељ већ 1957. у но вом пред го во ру сво је књи ге 
Раз вој сло ве нач ког на ци о нал ног пи та ња (об ја вље ној две де це ни је ра ни је). Он 
је кри ти ко вао тен ден ци је „ин те грал ног ју го сло вен ства“ и афир ма ци ју „ју го сло-
вен ске на ци је“ као „би ро крат ско-цен тра ли стич ке“ тен ден ци је ко је су по ве за не 
са „оста ци ма ве ли ко др жав ног хе ге мо ни зма“, а све то би ло је у ди рект ној ве зи 
са „оста ци ма ве ли ко срп ског на ци о на ли зма“. Иде ја „брат ства и је дин ства“ Кар-
де ља је су ви ше под се ћа ла на кон цепт „на род ног је дин ства“ ко ји је раз ви јан у 
мо нар хи стич кој Ју го сла ви ји.

Ти то је био про тив овог кур са и у тој бор би ис тра јао је ви ше од по ла 
де це ни је. Он је на сед ни ци ЦК СКЈ 6. фе бру а ра 1958. го во рио да „дру го ви по 
ре пу бли ка ма уда ра ју про тив са ве зног ру ко вод ства“ и да о Бе о гра ду го во ре као о 
„не ком ве ли ко срп ском цен тру, иако нас ов де има из свих ре пу бли ка“.27 Зах те вао 
је да се СКЈ вра ти „ре во лу ци о нар ном сти лу де ло ва ња.“ Не ке од ових иде ја чу ле 
су се и на сед мом кон грес СКЈ (Љу бља на, 22–26. април 1958). Кон грес се ба вио 
раз ли чи тим об ли ци ма раз ви ја ња „со ци ја ли стич ког би ћа“ ју го сло вен ског дру-
штва. По је ди ни де ле га ти (Че до Ка пор и Ни јаз Ди зда ре вић) тра жи ли су уки да ње 
ре пу бли ка и ре пу блич ких гра ни ца и „пот пу но сли је ва ње на ци о нал но сти“.28 Али, 
пре ваг нуо је Кар де љев кон цепт – ју го сло вен ски на ро ди има ли су пра во на са мо-
о пре де ље ње. „Би ро крат ски цен тра ли зам“ био је не при хва тљив, јер је био са мо 
фор ма „ве ли ко др жав ног хе ге мо ни зма“, што је ви ше не го ја сно им пли ци ра ло на 
Ср би ју. За то је „од у ми ра ње др жа ве“ би ло јед но од фун да мен тал них пи та ња со ци-
ја ли зма. Пра ва при ро да та кве марк си стич ке по став ке по ка за ла се вр ло бр зо.

26 Isto, 260–261.
27 На ве де но пре ма: Љу бо драг Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти. Ср би ја у Ју го сла ви ји, 

Но ви Сад 2001, 365.
28 Исто, 366.
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Иде ја ју го сло вен ства у пе ри о ду по сто ја ња со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је 
по ка за ла се као ве ли ка и нео ства ре на илу зи ја, ко ја је са мо до при не ла кон сти ту и-
са њу но вих на ци ја на ште ту це ли не и ју го сло вен ске иде је и ју го сло вен ске др жа-
ве. Као ве зив но тки во ју жно сло вен ске со ли дар но сти по ну ђе но је со ци ја ли стич ко 
са мо у пра вља ње. Осим што је та кав кон цепт био не при ро дан и осим што је од-
сли ка вао из у зет но ни зак ин те лек ту ал ни ни во марк си стич ке те о ри је о од у ми ра њу 
др жа ве, са мо у пра вља ње се по ка за ло као из вор мно гих не га тив них тен ден ци ја у 
срп ском дру штву, не за ви сно од иде о ло шке или по ли тич ке по став ке.

На по пи су ста нов ни штва 1971. гра ђа ни ви ше ни су мо гли да се опре де љу-
ју као „Ју го сло ве ни“, мо жда и због то га што их се де це ни ју пре то га за ту оп ци ју 
из ја сни ло њих пре ко ми ли он и по. То је пред ста вља ло угро жа ва ње ко му ни стич-
ког мо но по ла у иде о ло шкој и по ли тич кој сфе ри, што се ни је сме ло до зво ли ти ни 
по мо ју це ну, па чак и ако је то зна чи ло угро жа ва ње оп стан ка др жа ве. О то ме је 
ја сан ци ни чан став за у зео Ми лен ти је По по вић, је дан од нај ва жни јих марк си стич-
ких иде о ло га: „По ка за ло се, у ди ску си ја ма да и не ки ко му ни сти да љи раз вој на-
шег дру штва за ми шља ју ова ко: на ци је су као оста так ста рог би ће пре ва зи ђе не 
и ство ри ће се ’Ју го сла ви ја’ и ’ју го сло вен ско дру штво’, ’ју го сло вен ско осе ћа ње’, 
’Ју го сло вен’. На пи та ње ко јим ће је зи ком го во ри ти ови ’Ју го сло ве ни’, ис по ста ви-
ло се да они ми сле, чак и не ми сле, не го се не ка ко са мо по се би раз у ме, као ствар 
о ко јој не ма шта ни да се раз го ва ра, да ће они го во ри ти срп ско хр ват ским је зи-
ком. А за што? Очи глед но иза ова квог ју го сло вен ства сто ји иде ја о аси ми ла ци ји 
кул ту ра ма њих на ци ја у ве ће. А шта је то и ка кве то ве зе има са марк си змом? 
У Ср би ји је до ста ра ши ре но схва та ње, ко је се на ро чи то ја вља у мла дих ге не ра-
ци ја, (али то жи ви и у дру гим ре пу бли ка ма и на ро ди ма) да ће се на ци о на ли зам 
ко ји се ши ри по след њих го ди на у Ју го сла ви ји, пре ва зи ћи ти ме што ће се ство-
ри ти не што из над по је ди нач них на ци о на ли за ма и на ци о нал них осе ћа ња, не ка 
ју го сло вен ска кул ту ра. То је нај че шће до бро на мер на и по ште на ре ак ци ја на на-
ци о на ли зам, али је то и по ли тич ка илу зи ја ко ја во ди у за блу ду“.29

При вре да со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, тзв. са мо у прав ни со ци ја ли зам ко-
ји је ве ли чан као „нај ве ће до стиг ну ће“ у дру штве ном по рет ку уоп ште, по чи ва ла 
је на ду го ви ма из ино стран ства, и то са ка пи та ли стич ког За па да ко ји је у иде о ло-
шкој дог ми тре ти ран као нај ве ћи про тив ник. То је про из ве ло ла жни стан дард и 
ство ри ло илу зи ју о ле пом жи во ту у „нај бо љем од свих све то ва“. Та ко из гра ђен 
иден ти тет на ста вио је сна жно да жи ви и у го ди на ма по сло му СФРЈ. За ду жи ва-
ње у ино стран ству има ло је ка рак тер сти хи је: 1975. Ју го сла ви ја је, на при мер, 
ду го ва ла 6,584 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра, али је не за ја жљи вост ре пу бли ка 
и по кра ји на за до би ја њем кре ди та ра ди ула га ња у не рен та бил не про јек те би ла 
не за у ста вљи ва. Фе де рал на вла да одо бра ва ла је чак и по је ди нач не зах те ве за за-
ду жи ва њем, чи ји су ре зул та ти оста ли у ко лек тив ном пам ће њу као нај ве ћи про ма-
ша ји со ци ја ли зма („Фе ни“ у Ма ке до ни ји, же ле за ра у Сме де ре ву, Ју го сло вен ски 
наф то вод, „Об ро вац“). Без об зи ра на апо ка лип тич не раз ме ре за ду жи ва ња, Са ве-
зно из вр шно ве ће је, на при мер, 1979. одо бри ло пра ва на но ве кре ди те у ви си ни 

29 На ве де но пре ма: Bran ko Pe tra no vić-Mom či lo Ze če vić, Ju go slo ven ski fe de ra li zam. Ide je i 
stvar nost, Be o grad, 1987, II, 577.
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од пре ко 8 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра, иако је зе мља већ ду го ва ла ско ро 15 
ми ли јар ди до ла ра. То је до ве ло до то га да је 1983. дуг био већ 20,501 ми ли јар ди 
аме рич ких до ла ра.30

Са мо у прав ни со ци ја ли зам остао је упам ћен по ар ми ји би ро кра ти је, од 
оп шти не до фе де ра ци је. Спо соб ност ка дро ва де ли ла се по на ци о нал ном кљу чу, а 
све до сре ди не 80-их го ди на услов за до би ја ње по сла у др жав ним ин сти ту ци ја ма 
би ло је члан ство у СКЈ („мо рал но-по ли тич ка по доб ност“). Ка дров ска по ли ти ка 
је и ина че во ђе на у за тво ре ним кру го ви ма, а до ми ни ра ла је не га тив на се лек ци ја 
у ко јој је је ди ни кри те ри јум би ла по да нич ка вер ност. Је дин стве но ју го сло вен ско 
тр жи ште ни је по сто ја ло, а до ми нант на је би ла дру штве на сво ји на, ина че кон-
стант но на уда ру ко руп ци је ко ја је до сти гла не слу ће не раз ме ре, на свим ни во и ма. 
Вла да ју ћи еста бли шмент ре дов но је на па дао „не га тив не по ја ве“ – при ви ле ги је, 
раз но ше ње имо ви не, зло у по тре бе овла шће ња – али кон крет не ме ре ни ка да ни су 
пред у зи ма не, сем у слу ча је ви ма кла сич не пљач ке. 

________________________

Ко му ни зам је пред ста вљао та кав об лик то та ли та ри зма у ко ме су по сто ја ла 
три основ на сту ба го спо да ре ња љу ди ма – власт, сво ји на и иде о ло ги ја (мо но пол 
јед не по ли тич ке пар ти је) што је пред ста вља ло је дин ствен фе но мен у мо дер ној 
исто ри ји. Ко му ни зам је пр во на стао као иде ја ко ја је у сво јој кли ци за др жа ва ла 
то та ли тар ну при ро ду. Власт је у ко му ни зму има ла нај ва жни ју уло гу – кроз ре во-
лу ци ју власт је тре ба ло осво ји ти, за тим, у из град њи со ци ја ли зма вла шћу је тре-
ба ло ство ри ти нов си стем, а за тим га уз по моћ вла сти и очу ва ти. Та ко је власт 
ево лу и ра ла од сред ства као је ди ном ци љу.

Ју го сло вен ски ко му ни зам (ти то и зам) пред ста вљао је на сто ја ње да се на 
осно ву прин ци па „ко му ни стич ке фи ло зо фи је исто ри је“ (на уч ни со ци ја ли зам) 
ус по ста ви но ва ствар ност, да се она об ли ку је и да се њо ме упра вља. У том сми-
слу за сни вао се на бри са њу тра ди ци је, исто риј ског се ћа ња и људ ских суд би на. 
Иако се ко му ни зам ус по ста вио на си љем, иако је пред ста вљао то тал ну власт ко ја 
је у пр вој фа зи по чи ва ла на ско ро нео гра ни че ном те ро ру, он је имао знат ну при-
влач ну сна гу као но ви, псе у до ре ли гиј ски по ре дак, по себ но код срп ског на ро да. 
Мно штво љу ди про жи ма ла је сна жна ве ра да се по је ди нац и дру штво мо гу ме-
ња ти пре ма утвр ђе ном пла ну и из јед ног цен тра, да се мо же упра вља ти људ ским 
ду ша ма. У име те ве ре, уни шта ва ни су и љу ди и на ро ди.

У сво јој ре во лу ци о нар ној фа зи, ко му ни зам је имао на ме ру да из ме ни 
чи та ву до та да шњу ци ви ли за ци ју и при пре ми пут за не гра ђан ско дру штво. Пр-
ви ко рак на том пу ту би ло је по ди за ње про ле те ра у вла да ју ћу кла су. Они ко ји 
су ве ро ва ли у те иде је, твр ди ли су да је то са мо на чин да се уки не сва ка власт. 
Та власт, ка да је за то до шло вре ме, пре тво ри ла се у дик та ту ру јед не пар ти је и 
нео гра ни че ну власт јед ног чо ве ка. Те о риј ски је то оправ да ва но ста вом да власт 
рад нич ке кла се ни је у су прот но сти са дик та ту ром пар ти је, а ни дик та ту ром во-
ђе. Са мим сво јим по сто ја њем, КПЈ/СКЈ има ли су ауто ри тет ко ји се ни је мо рао 
до ка зи ва ти. Из то га је про и за шла и Ти то ва лич на власт. 

30 Bran ko Pe tra no vić-Mom či lo Ze če vić, Ju go sla vi ja 1918–1988. Te mat ska zbir ka do ku me na ta, 
Be o grad 1988, 1274–1275.
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По ли тич ки по ре дак ко ји је оли ча вао Ти то те ме љио се на ни ским свој-
стви ма, а омо гу ћа вао је ла ка за до вољ ства и брз успех, јер се од по је дин ца ни је 
тра жио ни ка кав озби љан на пор. Та кав по ре дак ни је мо гао да из не дри по бу ну, 
јер је оне мо гу ћа вао на ста нак „ве ли ког гне ва“. Био је то ли ко ко рум пи ран да је 
ис кљу чи вао сми сао жр тве за ње го ву про ме ну. По бу на ни је мо гла да на ста не без 
све сти о сми слу жр тве. Ми ло ван Ђи лас је кре ди би ли тет ал тер на тив ног во ђе из-
гу био ка да је из вр шио са мо кри ти ку на пар тиј ском пле ну му на ко јем је сме њен. 
Пле нум је био ди рект но пре но шен пре ко ра ди ја, а ни ко ви ше ни је же лео да ри зи-
ку је ка ри је ру и жи вот ка ко би сле дио чо ве ка ко ји је пр во по вео јед ну ра ди кал ну 
ак ци ју, а за тим се по ко ле бао и при знао гре шку. До бар при мер за то је „пе сник 
ре во лу ци је“ Оскар Да ви чо. Он се сва ко днев но дру жио са Ђи ла сом, а по сле ње-
го вог па да оти шао је код Ран ко ви ћа да мо ли за ми лост. До каз ње го ве ло јал но сти 
би ла је Ода Уд би ко ју је на пи сао по во дом про сла ве 13. ма ја 1954, Да на ор га на 
уну тра шњих по сло ва.31

По ре дак за сно ван на де ма го ги ји и ли це мер ју оства рио је дру штве ни и 
гра ђан ски ле ги ти ми тет при зем них ка рак тер них, мен та ли тет ских и мо рал них 
свој ста ва. У том сми слу од го ва рао је ве ћи ни ста нов ни штва. По себ но је са мо у-
пра вља ње под ста кло не рад и при ми тив ност, амо рал ност и нео д го вор ност, агре-
сив ност и асо ци јал ност. Ни је био ма ли број љу ди ко ји ни су при ме ћи ва ли да се 
де ша ва би ло шта нео бич но – пер цеп ци ја је код мно гих за ви си ла ис кљу чи во од 
по ло жа ја из ко га су по сма тра ли свет и де ша ва ња у ње му. Уко ли ко су би ли за до-
вољ ни ји сво јим по ло жа јем, уто ли ко су ма ње има ли при ме да ба.

Ти то је у сво јим по да ни ци ма под ста као и раз вио нео до љи ву скло ност 
ка ла жи и мо рал ној нео д го вор но сти. Дог мат ски вид ве ро ва ња, ка рак те ри сти чан 
за ра ну фа зу из град ње но вог дру штва у Ју го сла ви ји, имао је по тре бу да по но во 
стек не си гур ност. Та ква ко хе рент ност по сти за ла се јед но став ним и име пра тив-
ним од го во ри ма на пи та ња („ово је тач но, ово је по гре шно“). Та ко се от кла ња ла 
сва ка рас пра ва. Сва ки за кљу чак но вих пр во све ште ни ка био је „ло ги чан“, сва ки 
суд „не по гре шан“. Иде о ло зи СКЈ до ка зи ва ли су да се ни ка да ни су пре ва ри ли, 
да ни ка да ни су по гре ши ли, да се њи хо ва по ли ти ка ни ка да ни је ме ња ла, што је 
би ло од по себ не ва жно сти. На ме та на као да су ап со лут не исти не, по на вља на не-
пре кид ним су ге ри са њем но ва ве ро ва ња у Ју го сла ви ји оста ја ла су из ван до ма ша ја 
ра су ђи ва ња, сум ње или очи глед них чи ње ни ца ко је су го во ри ле су прот но.

За јед нич ки си стем ве ро ва ња учвр шћи вао је на род, др жао га на оку пу и 
омо гу ћа вао Ти ту да у мо би ли са њу љу ди иде чак и до тле да тра жи од њих жр тво-
ва ње жи во та. Упра во је због то га Ти то по стао ар хе тип са вре ме ног ли де ра јер је 
око се бе ши рио сна жну ве ру. Но ва ре ли ги ја ко ја се раз ви ја ла у Ју го сла ви ји би ла 
је про фа на: она се ни је за сни ва ла на бо гу ни ти на жи во ту по сле смр ти, али је 
пот пу но од го ва ра ла из ве сним пси хич ким ну жно сти ма: по тре би за си гур но шћу и 
ре гре си ји по је ди на ца у ма си. Ни је се за сни ва ла на то бо жњем ре ли ги о зном осе ћа-
њу, уро ђе ном људ ској при ро ди, као што ни је ра чу на ла ни на упли та ње не ка квог 
бо жан ског би ћа у људ ске по сло ве. На про тив: по зи ва ла се на сва ко ја ка би ћа (при-
ро ду, исто ри ју, отаџ би ну, ин ду стри ју) ко ја на вод но на објек ти ван на чин упра вља-

31 Ми ха и ло Мар ко вић, Ју риш на не бо. Се ћа ња, Бе о град 2008, 201, 295.
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ју суд би ном. Про ди ру ћи у по ре ма сов ног дру штва, она је по ста ја ла суп стан ци ја 
људ ског жи во та, енер ги ја јед не не ста ле ве ре без ко је све уми ре.32

Иде о ло ги ја ко му ни зма би ла је иде о ло ги ја на де. Она је га ран то ва ла љу-
ди ма да ће из сво јих му ка иза ћи по бе до но сно и јед ном за у век, под усло вом да 
се иден ти фи ку ју са иде а лом ко ји пред ста вља не што што је из над њих, али и да 
по шту ју пра ви ла ко ја им се про пи су ју. По што ва њем пра ви ла из бе га вао се су коб 
са дру штвом. По је ди нац је био осло бо ђен те шке ду жно сти да би ра; та ко је из-
бе га вао и опа сност да у од но су на дру ге „скре не“ са „ли ни је Пар ти је“, од но сно 
је ди ног „ис прав ног“ пу та. Је дин ство и де ло ва ње „ма се“ по чи ва ли су на но вој 
„исти ни“ ко ја се по ста вља ла ван над ле жно сти ра зу ма, по не кад и из над ње га. 
Основ ни за да так ус по ста вља ња Ти то вог кул та био је да пре о бра зи марк си стич-
ку те о ри ју у схва та ње ко је има сна гу ве ро ва ња. За да так во ђе био је да те о ри ју 
КПЈ на мет не као ви зи ју све та, тј. да обез бе ди при мат ве ре ко ја тре ба да ис ти сне 
ра ни ји при мат ра зу ма.

Ти тов култ је и нор ма тив но санк ци о ни сан. Иако је Устав из 1963. про пи-
сао да пред сед ни ка ре пу бли ке би ра Скуп шти на на сва ке че ти ри го ди не, с тим да 
ни ко не мо же би ти иза бран ви ше од два пу та, исто вре ме но је од ре ђе но да се та 
устав на нор ма не од но си на Ти та.33 Али, та да је усле дио пе ри од ка да Ти то ви ше 
ни је био све моћ ни го спо дар у сво јој пар ти ји ко ју је ство рио и њо ме упра вљао 
че лич ном пе сни цом. Кра јем 60-их го ди на 20. ве ка ста са ла је но ва ге не ра ци ја ју го-
сло вен ских по ли ти ча ра, па Ти то ви ше ни је био она кав ка кав је из гле дао у очи ма 
на ро да, „од лу чан и не по ко ле бљи ви во ђа, пред ко јим сви па да ју на ко ле на“.34 

Ју го сло вен ски во ђа је све ви ше до во ђен у не у год не си ту а ци је и у сво-
јим ис ту пи ма на пар тиј ским фо ру ми ма ис по ља вао је из ве сну не си гур ност. Та 
ге не ра ци ја по ли ти ча ра, по себ но у Хр ват ској, да ва ла је се би од ре ђе не сло бо де 
ко је ни су ви ше ли чи ле на це ре мо ни јал но обра ћа ње Ти ту: „Сви су, исти на, би ли 
об зир ни, при стој ни, оба ве зно су го во ри ли ’као што је ре као друг Ти то’, али су 
из но си ли сво ја ми шље ња ко ја се ни су увек по ду да ра ла са ње го вим гле ди шти ма. 
То је био је ди ни по сле рат ни пе ри од ка да је Ти то те шко успе вао да све кон це 
др жи у ру ка ма“.35 

Ро до љуб Чо ла ко вић, Ти тов са бо рац из нај ра ни јих да на, пи ше да је упра во 
у овом пе ри о ду по чео да гу би на ду у Ти та и био је све ви ше кри тич ки рас по ло-
жен пре ма ње му. Пи сао је о Ти то вим не га тив ним осо би на ма: да је вла сто љу бив, 
су је тан и ауто кра та, да је са рад ни ке би рао не по спо соб но сти ма, већ по то ме ка-
ко су се од но си ли пре ма ње му; сва кључ на пи та ња ре ша ва на су у уском кру гу 
око Ти та а са мо фор мал но из но ше на на сед ни це нај ви ших пар тиј ских фо ру ма: 
„Шта је од ње га оста ло? Са мо вла сто љу бље и та шти на а оста ло је иш чи ле-
ло. По стао је по во дљив, нео т по ран на ла ска ње, не прин ци пи је лан и ко ле бљив. 
На ре чи ма се ја ви онај Ста ри, али у прак си, под ути ца јем ово га или оно га, он 
по сту па друк чи је и гу би ауто ри тет, што ни је са мо ње го ва ште та не го за јед-

32 Серж Мо ско ви си, До ба го ми ле, Бе о град 1997, I, 298.
33 B. Pe tra no vić-M. Ze če vić, Ju go sla vi ja, 1092.
34 Sla bo ljub Đu kić, Slom srp skih li be ra la, Be o grad 1990, 317–318.
35 Isto.
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нич ка. И ни ко не сме да му то ка же, јер сва ко зна да би га он да ба цио пре ко па-
лу бе, без об зи ра на све“.36 

Об ра чу ни са хр ват ским и срп ским ру ко вод стви ма би ли су Ти то ва по след-
ња ве ли ка по бе да. Та да је до из ра жа ја нај ви ше до шла при ро да ју го сло вен ског 
ауто ри тар ног по ли тич ког по рет ка и све по сле ди це не го ва ња оп ште по ни зно сти 
пре ма Ти ту. И ка да је би ло ја сно да ће „гла ве од ле те ти“, сви су се по зи ва ли на 
Ти та, и сви су да ва ли до зна ња да су за Ти та, и сви су се тру ди ли да по ка жу сво-
ју бес крај ну ода ност пре ма Ти ту и све сно су се бе по ни жа ва ли. У та квим си ту а-
ци ја ма Ти то је мо гао се бе да по но во из диг не на пи је де стал бо жан ства и до дат но 
по ни зи сво је по да ни ке. При ли ком об ра чу на са срп ским ру ко вод ством ни је им 
до зво лио да под не су остав ке, же лео је да се са мо по ни же ње из ве де до кра ја. На 
кра ју ма ра тон ског за се да ња мир но је из ја вио: „Дру га ри це и дру го ви, ско ро сва ка 
ди ску си ја је по чи ња ла го то во за кли ња њем на вјер ност ме ни. Ме ни то не тре ба. 
Вјер ност по ли ти ци СКЈ до ка зу је се ње ним из вр ша ва њем“.37

Ју го сло вен ска по ли тич ка оли гар хи ја је у по след њем пе ри о ду Ти то ве вла-
сти раз ми шља ла је ди но о то ме ка ко да пре жи ви на вла сти док је во ђа још жив и 
са чу ва сте че не при ви ле ги је. Сви су зна ли да ће се по сле Ти то ве смр ти про ме ни-
ти од нос сна га, јер суд би на по је дин ца ви ше не ће би ти у по се ду јед не лич но сти. 
Це на тог на чи на раз ми шља ња би ла је из у зет но ви со ка и пла ће на је „при ла го ђа ва-
њем, по пу стљи во шћу, по да ни штвом или ди сци пли ном са мо са вла ђи ва ња“. По сле 
1972. на сце ни су оста ле „му дре ра џун џи је ко је су се оба ве за ле на до жи вот ну 
вер ност, бо ја жљив га зе ћи по по ли тич ким пли ћа ци ма“.38 

Ка сни је ре пу блич ке фе у дал не ели те из ву кле су ви ше не го ја сну по у ку. 
По што је Ти то и да ље био сим бол Ју го сла ви је у очи ма „рад них љу ди и гра ђа на“, 
оне су не го ва њем ње го вог кул та успе шно чу ва ле сво ју власт. У том сми слу је 
Устав из 1974. оти шао ко рак да ље у де и фи ка ци ји, па је од ре дио да Ти то бу де до-
жи вот ни пред сед ник Ју го сла ви је, од но сно без огра ни че ња ман да та. Об ја шње ње 
је би ло у ње го вој „исто риј ској уло зи“ у со ци ја ли стич кој ре во лу ци ји, ства ра њу 
Ју го сла ви је, раз во ју со ци ја ли стич ког са мо у прав ног дру штва, оства ри ва њу брат-
ства и је дин ства, утвр ђи ва њу не за ви сно сти зе мље и бор би за мир у све ту.39

На 10. кон гре су СКЈ (27–30. мај 1974) Ти то је иза бран и за до жи вот ног 
пред сед ни ка пар ти је. И ов де је упо тре бље на фор му ла ци ја „без огра ни че ња тра-
ја ња ман да та“. Обра зло же ње је би ло слич но као и за ман дат пред сед ни ка ре пу-
бли ке, с тим што су ова кву од лу ку прет ход но до не ли и кон гре си ре пу блич ких 
пар ти ја, кон фе рен ци је по кра јин ских пар ти ја и ор га ни за ци је СКЈ у ЈНА.40 Али, 
Ти то ва по зи ци ја је исто вре ме но осла бље на ства ра њем др жав ног и пар тиј ског 
Пред сед ни штва, а он сам се, ка ко је ста рио, на шао у по лу и зо ла ци ји ка да је око 
ње га ство рен „ужи ка би нет“ ко јим су ру ко во ди ли ге не рал Ни ко ла Љу би чић, 
Ста не До ланц и не ко ли ко ше фо ва ка би не та. Та ко је Ти то све ви ше тре ти ран као 

36 Ро до љуб Чо ла ко вић, Днев ник (1971–1972), Ба ња Лу ка-Би је љи на, 2008, 307.
37 S. Đu kić, Slom srp skih li be ra la, 179.
38 Сла во љуб Ђу кић, Из ме ђу сла ве и ана те ме, По ли тич ка би о гра фи ја Сло бо да на Ми ло ше-

ви ћа, Бе о град 1994, 25.
39 На ве де но пре ма: B. Pe tra no vić-M. Ze če vić, Ju go slo ven ski fe de ra li zam, II, 529–530.
40 B. Pe tra no vić-M. Ze če vić, Ju go sla vi ja,1238.
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ико на а све ма ње као ствар на по ли тич ка осо ба, чак му је и да ва ње ин тер вјуа 
огра ни че но. У при ват ним раз го во ри ма го во рио је о свом раз о ча ре њу „ти ме што 
се по сти гло и до кле се до шло“. У јав ним ис ту пи ма све је че шће го во рио о не до-
стат ку ју го сло вен ског је дин ства; ти го во ри би ли су цен зи ру са ни, ако се мо гло, 
или јед но став но иг но ри са ни.41 

Ти то је био ду бо ко кон зер ва ти ван по ли ти чар и по ка зи вао је из ра же ну 
од бој ност пре ма де мо кра ти за ци ји дру штва, чак и у фор ми са мо у прав не де мо-
кра ти је. Го то во да ни је би ло ње го вог го во ра у ко јем ни је на па дао Уни вер зи тет, 
нај ви ше бе о град ски. Бо јао се за си гур ност вла сти, а нај ве ћу опа сност ви део је у 
кри тич кој ин те ли ген ци ји. Бе о град је за ње га увек био „ле гло не при ја те ља“, а не-
ис то ми шље ни ке ни је под но сио. Мар ко Ни ке зић, ко ји је био на нај од го вор ни јим 
функ ци ја ма (ам ба са дор у САД, шеф ди пло ма ти је и пред сед ник ЦК СК Ср би је) 
у вре ме ка да је Ти то још увек био на вр хун цу мо ћи, то је об ја шња вао „ру ским 
ути ца јем“ ко ји је ве о ма ра но фор ми рао Ти та као чо ве ка не спо соб ног за про ме не: 
„То је исто риј ско, би о ло шко, пси хо ло шко ста ње. Он се ту као у окви ру Ко мин-
тер не и био је сре ћан кад је до шло до по ми ре ња. Во лео је тај свој ви со ки по ло-
жај у ме ђу на род ном рад нич ком по кре ту и ван то га ни је ви део сво је ме сто. Кад 
је хтео да ме опо ме не, ре као би: – ’Оно је им пе ри ја ли зам, а ово је со ци ја ли зам, 
ма кар са не до ста ци ма’. То ми је го во рио још док сам био ам ба са дор у Аме ри ци, 
сма трао је да бра ним Аме ри кан це. Сме ло је ушао у су коб са Ру си ма, али му је 
ка сни је огром но лак ну ло. По сто јао је је дан осе ћај, и то ре ци мо ши ро ко у ми ни-
стар ству ино стра них по сло ва, да је он под ути ца јем Ру са. [...] Увек сам при ја-
те љи ма го во рио: док по сто ји тај ве ли ки ле де ни брег, ка кав је Ру си ја, не ма пра вог 
кра вље ња ниг де, па ни код нас. Знам, мно ги то не ће при хва ти ти, али ми слим да 
је ре жим у Ру си ји кроз чи та во вре ме био га рант ре жи ма у Ју го сла ви ји. Чак и 
за вре ме на ших сва ђа. То је па ра док сал но, али је та ко. Пред сед ник је, ми слим, 
по сле по ми ре ња са Ру си ма имао и не ку фор мал ну га ран ци ју“.42

Ти то ва ду го веч на вла да ви на па ра ли са ла је ге не ра ци је ју го сло вен ских 
по ли ти ча ра. Он је сма трао да је мо но пол сам по се би до бар, по не кад је го во рио 
о соп стве ном умо ру, и са мо је то мо гао да бу де раз лог ње го вом сма ње њу по сло-
ва. Чак ни на кра ју жи во та ни је схва тао да тре ба из вр ши ти би ло ка кав за о крет 
у уну тра шњој по ли ти ци ка ко би спа сао Ју го сла ви ју. Мар ко Ни ке зић ми сли да 
је он то је ди ни мо гао да ура ди: „Кон зер ва тив ци не би мо гли про тив ње га. Ње-
га ни ко ни је до во дио у пи та ње. Он ни је био пред сед ник ко ме се мо же до го ди ти 
да бу де не из гла сан. Од свих око ње га ко ји су ми сли ли на каријeру, он је мо гао да 
ми сли нa исто ри ју. Ни је мо рао ни ко га да жр тву је, а мо гао јe да отво ри вра та. 
Ни ко од нaс ни је же лео да га ми ни ра“.43 Чи ни се да ни сам Ти то ни је ве ро вао у 
ду го веч ност свог жи вот ног де ла. На вод но је но вем бра 1971. пред ве ћом гру пом 
сво јих са рад ни ка ре као: „Ка да би сте ви зна ли ка ко ја ви дим бу дућ ност Ју го сла-
ви је, ви би сте се згро зи ли“.44 

41 De jan Jo vić, Ju go sla vi ja – dr ža va ko ja je od u mr la. Us pon, kri za i pad Če tvr te Ju go sla vi je 
(1974–1990), Be o gard-Za greb, 2003, 149–150.

42 На ве де но пре ма: S. Đu kić, Slom srp skih li be ra la, 315–316.
43 Isto, 318.
44 На ве де но пре ма: Сла во љуб Ђу кић, По ли тич ка акро ба ти ка, По ли ти ка, 26. мај 2008, 5.
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Ју го сло вен ски си стем био је кре и ран да се не ме ња, а сми сао че стих про-
ме на био је да се не што из ме ни ка ко би се ста ра струк ту ра осве жи ла. О то ме је 
Мар ко Ни ке зић ре као: „Све је то, у ствaри, би ло тр ча ње у ме сту: сви по кре ти 
ра де, тро ше се калоријe, а сто ји те та мо где сте би ли. Мно го при ча, а коч ни це 
се др же твр до. И кaда не ко ствaрно хо ће да кре не, он да му ло ме врат на че лу са 
на шим глав ним ре фор ма то ром Едвар дом Kардељом. Би ло је ис кре них по ку ша ја, 
за и ста, да се не што мeња, ка да се ви ди да то под ра зу ме ва из ме ну ка рак те ра 
вла сти, ту се ста не. То по ка зу је да је то, на свој на чин, био ’са вр шен си стем’. 
Он је за о кру гљен, има сво ју ло ги ку, ни је отво рен, што је би ла ње го ва сна га и што 
је на кра ју мо ра ла по ста ти ње го ва трaгедија. [...] Дик та ту ра се вр ти у круг. Ди-
же се јeдно вре ме пе на и он да спла сне. Ондa по чи ње мо да ими ти ра мо запaдна 
дру штва, при че му по ли тич ка ево лу ци ја увек кaсни“.45

Не га тив не по ја ве из ви ра ле су из по ли тич ког си сте ма као та квог, а не из 
мо рал них свој ста ва по је ди них лич но сти. Ин стру мент ко лек тив не од го вор но сти 
по стао је јед на од нај зна чај ни јих ка рак те ри сти ка са мо у прав ног со ци ја ли зма. 
Иза про кла мо ва не вла сти рад нич ке кла се ста ја ла је ни чим огра ни че на власт по-
ли ти ча ра, по себ но оних на ло кал ном ни воу ко ји су раз ви ли си стем тзв. фе у дал-
ног со ци ја ли зма. По сле ди це још увек ни су пре вла да не, ни на по јав ном, ни на 
те о риј ском ни воу.

Ти то је умро 4. ма ја 1980 у Љу бља ни, а са хра њен је 8. ма ја у Бе о гра ду. 
На дан ње го ве смр ти, Цен трал ни ко ми тет СКЈ и Пред сед ни штво СФРЈ упу ти ли 
су про глас „рад нич кој кла си, рад ним љу ди ма и гра ђа ни ма, на ро ди ма и на род но-
сти ма“ Ју го сла ви је у ко ме је са оп ште но да је „би ло ча сно бо ри ти се и жи ве ти 
са Ти том“. До ми нант на оце на у Ср би ји би ла је да ће Ти то во име „све тле ти и у 
бу дућ но сти“. Смрт и са хра на вла да ра Ју го сла ви је пред ста вља ли су мор би дан 
спек такл за ње не гра ђа не, али и за ве ли ки број др жав ни ка из це лог све та. Са хра-
ни је при су ство ва ло 209 де ле га ци ја из 127 зе ма ља: пред сед ни ци др жа ва, пред-
сед ни ци вла да, стра нач ки ли де ри и углед не јав не лич но сти, „пра те ћи по след њег 
ве ли ка на 20. ве ка“.46 

У се ди шту ОУН пред став ни ци 152 зе мље одр жа ли су по себ ну ко ме мо-
ра ци ју. Са хра ну је ди рект но пре но си ло 58 те ле ви зиј ских ста ни ца из 42 зе мље; 
про це њи ва ло се да је пре нос пра ти ло пре ко две ми ли јар де гле да ла ца, што је у 
Ју го сла ви ји са по но сом ис ти ца но.47 На са хра ни су го во ри ли Сте ван До роњ ски, 
пред сед ник пар тиј ског фе де рал ног Пред сед ни штва, и Ла зар Ко ли шев ски, пред-
сед ник др жав ног фе де рал ног Пред сед ни штва. Они су гра ђа ни ма по ру чи ли да ће 
Ју го сла ви ја „од луч но сле ди ти“ Ти тов пут и на ста ви ти ње го во „не у мр ло де ло“. 

Па ра докс исто ри је ле жи у чи ње ни ци да је по сле Ти то ве смр ти на сту пи ло 
вре ме те шке не из ве сно сти и да је са њим не стао ла го дан пе ри од жи во та у ко ме 
се ни је пре ви ше раз ми шља ло о бу дућ но сти. Ни ко ни је био спре ман да се су о чи 
са по сле ди ца ма јед не по гре шне и нео д го вор не по ли ти ке.

45 На ве де но пре ма: S. Đu kić, Slom srp skih li be ra la, 317–318.
46 НИН, 8. мај 1980, 7.
47 Исто, 32. 
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СР БИ ЈА И РАС ПАД ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

У пре крет ним го ди на ма ка да се ре ша ва ла суд би на ју го сло вен ске др жа-
ве, Ср би ја је чвр сто ста ја ла на по зи ци ји да на ро ди има ју пра во на са мо о пре де-
ље ње а не ре пу бли ке и да се мо ра по што ва ти прин цип „је дан чо век је дан глас“ 
у пре у ре ђе ној Ју го сла ви ји. Без об зи ра на то што је ис ти ца но да су то прин ци пи 
на ко ји ма по чи ва мо дер на Евро па, у Сло ве ни ји и Хр ват ској то је схва ће но као 
за ла га ње за уни тар ну Ју го сла ви ју у ко јој би срп ски на род имао пре власт, што 
је за њих би ло не при хва тљи во. Ју го сла ви ја је би ла сло же на фе де ра ци ја и сва ко 
од сту па ње од тог прин ци па ни је би ло мо гу ће. 

Крај Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је

По ли тич ку сце ну Ср би је и Ју го сла ви је у пред ве чер је рас па да др жа ве 
обе ле жио је слом јед но пар тиј ске дик та ту ре Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је. Осва-
ја ње ве ћи не у пар ти ји Сло бо дан Ми ло ше вић је же лео да из ве де пре ко ван ред ног 
пар тиј ског кон гре са. Срп ска пар тиј ска ор га ни за ци ја на да ла се да ће на кон гре су 
би ти усво јен но ви Ста тут ко ји би при хва тио основ ни де мо крат ски прин цип је-
дан члан – је дан глас као те мељ уну тар пар тиј ског од лу чи ва ња. СК Ср би је имао 
је око 850.000 чла но ва, од но сно око 40% укуп ног пар тиј ског члан ства у зе мљи.48 
За јед но са цр но гор ским члан ством и уз ма лу по моћ Ср ба из пар тиј ских ор га ни-
за ци ја Бо сне и Хр ват ске, Ми ло ше вић је оче ки вао си гур ну по бе ду. Усва ја ње тог 
прин ци па де за ву и са ло би ре пу блич ке и по кра јин ске пар тиј ске ор га ни за ци је, па 
би кон гре сна ве ћи на мо гла да кон со ли ду је СКЈ, али и Ју го сла ви ју на прин ци пи ма 
ко је је за сту пао слу жбе ни Бе о град. Це ла ак ци ја тре ба ло је да бу де ле ги ти ми са на 
де мо крат ским на че лом. О то ме је Ра то мир Ви цо, је дан од глав них иде о ло га СК Ср-
би је, ре као: „До но ше ње од лу ка ве ћи ном гла со ва у ор га ни за ци ји исто ми шље ни ка, 
у ко јој по сто ји рав но те жа из ме ђу ин те ре са це ли не и де ло ва, у ко јој ауто но ми ја 
де ло ва не угро жа ва не го ја ча це ли ну, то ни је ни ка ква до ми на ци ја нај сна жни је га, 
не го нор мал на про це ду ра у де мо крат ској ор га ни за ци ји“.49

Ван ред ни пар тиј ски кон грес био је од лу чу ју ћа бит ка у Ми ло ше ви ће вој 
ар хи тек ту ри но ве устав не пре ком по зи ци је Ју го сла ви је, од но сно ње ног „ује ди-
ња ва ња“. По сле ства ра ња „бољ ше вич ког је дин ства“ у СК Ср би је (1987) до шле 
су про ме не ре пу блич ког уста ва (1989). Са да је тре ба ло ство ри ти мо но лит ну фе-
де рал ну пар ти ју ка ко би се, за хва љу ју ћи ин сти ту ци о нал ној по зи ци ји СКЈ, про-
ме нио ју го сло вен ски устав. О то ме су Бо ри сав Јо вић и Сло бо дан Ми ло ше вић 
раз го ва ра ли још 20. ју на 1989: „Про ме на Уста ва Ју го сла ви је по на шој про це ни 
је фун да мен тал ни услов за по вра так ста бил но сти зе мље и из лаз из кри зе. Сло-
вен ци, а из гле да и Хр ва ти, упор но из бе га ва ју да се с тим су о че, је им то не иде у 
при лог: они сма тра ју да Ју го сла ви ју не тре ба ја ча ти на ра чун ре пу бли ка, а сви-
ма је ја сно да ова ко не мо же мо да функ ци о ни ше мо. Раз го ва рам са Сло бом. Он 
се сла же с мо јим оце на ма. Упо зо ра ва да је за про ме ну Уста ва Ју го сла ви је кри-

48 D. Jo vić, Ju go sla vi ja, 458.
49 На ве де но пре ма: D. Jo vić, Ju go sla vi ja, 458. 
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ти чан тре ну так Кон грес СКЈ. Ако ства ри бу ду са зре ле да се та да за у зму ја сни 
по ли тич ки ста во ви, про ме не Уста ва ће би ти“.50

Осим што је овај кон цепт био пот пу но из ван ре ал но сти, јер уоп ште ни је 
раз ми шљао о мо гућ но сти фор ми ра ња дру гих стра на ка и ства ра њу ви ше пар тиј-
ског си сте ма, он је у пот пу но сти био не при хва тљив за сло ве нач ке ко му ни сте и 
они су ја сно ре кли да у то ме не же ле да уче ству ју. Ка да је у ле то 1989. из Сло ве-
ни је сти гао пред лог да се у СКЈ уки не ин сти ту ци ја де мо крат ског цен тра ли зма, 
из Ср би је је од го во ре но да не по сто ји ко му ни стич ка пар ти ја ко ја од лу ке до но си 
кон сен зу сом. Та иде ја ту ма че на је као на ме ра да се СКЈ уки не као „по ли тич ки и 
аван гард ни су бјект“ дру штва и да се из вр ши ње го во по ти ски ва ње са по ли тич ке 
сце не. Пе тар Б. Ман дић, се кре тар Ко ми те та ЦК СК Ср би је за иде о ло шки рад, 
на пи сао је да се ван ред ни кон грес мо ра ја сно опре де ли ти пре ма „сло ве нач ком 
ди си дент ству“ ка ко би се од бра ни ло је дин ство Ју го сла ви је: „Ко се у то ко ло ухва-
ти, мо ра ра чу на ти на од го ва ра ју ће кон се квен це. За то и има мо тен ко ве да би се 
мо гли бра ни ти од спољ не агре си је и уну тра шње кон тра ре во лу ци је. Не ма мо их 
ваљ да да би смо у њи ма ишли на из ле те. То се мо ра ја сно сви ма пре до чи ти. И 
у том по гле ду ди ле ме не мо же би ти. Из ис ку ства зна мо да се тен ко ва нај ви ше 
бо је они ко ји зна ју да су их за слу жи ли“.51

СК Сло ве ни је је пред ло жио да љу кон фе де ра ли за ци ју СКЈ у фор ми „Са-
ве за ре пу блич ких Са ве за ко му ни ста“. Пар ти ја је тре ба ло да сле ди ло ги ку де цен-
тра ли за ци је др жа ве и СКЈ би по стао ла ба во по ве за на фе де ра ци ја са мо стал них 
ор га ни за ци ја СК у ре пу бли ка ма и по кра ји на ма. Ове две по ли тич ке оп ци је по де-
ли ле су и врх СКЈ и пар тиј ско члан ство, али и ста нов ни штво Ју го сла ви је у це ли-
ни, јер су пар тиј ска вођ ства Ср би је и Сло ве ни је има ла ма сов ну по др шку сво јих 
на ро да, за раз ли ку од дру гих пар тиј ских ор га ни за ци ја ко је, осим што су би ле не-
по пу лар не, ни су ни има ле соп стве не про гра ме. За то су по др жа ва ли или срп ски 
или сло ве нач ки про грам.52

Раз ли ке су се ис кри ста ли са ле 11. сеп тем бра 1989. на 26. сед ни ци ЦК 
СКЈ ка да се раз го ва ра ло о ста ту тар ним про ме на ма у пар ти ји. На јед ној стра ни 
чвр сто је бра њен мо но пол СКЈ и од ба ци ва ни су сви зах те ви са ви ше пар тиј ским 
плу ра ли змом. Го во ре но је да тре ба су зби ти нор ма ти ви зам, да „рад ни ци не же ле 
де о бе“, да ма њи на мо ра да по шту је во љу ве ћи не и да за то но вим ста ту том тре-
ба спре чи ти хо ри зон тал но по ве зи ва ње ма њи не. Дра го мир Дра шко вић је из ја вио 
да сло ве нач ки ре фор ми зам има ре тро град но зна че ње јер од ба цу је де мо крат ски 
цен тра ли зам и на пу шта те ко ви не со ци ја ли стич ке ре во лу ци је о „аван гард ној уло-
зи“ СКЈ. Сло ве нач ки де ле га ти су од го ва ра ли да тре ба од ба ци ти „сле пу вер ност 
уто пи зму“ и да се СКЈ мо ра тран сфор ми са ти и мо дер ну, праг ма тич ну пар ти ју. 
Та ко ђе, без кон сен зу са СКЈ, са мим тим и Ју го сла ви ја, ни су мо гли ви ше да по-
сто је. Франц Ше тинц је тим по во дом ре као: „Мо ра мо се бр зо осло ба ђа ти све га 
оно га што нам је ушло под ко жу, као што је фе тиш је дин ства без раз ли чи то-
сти, фе тиш аван гар де, за тим фе тиш ко му ни ста као љу ди по себ ног ко ва. Да 

50 Б. Јо вић, По след њи да ни СФРЈ, 25.
51 Бор ба, 7. јул 1989, 6.
52 D. Jo vić, Ju go sla vi ja, 459, 461.
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ли ће мо ко му ни сте гу ра ти да бу ду изо ло ва ни од глав ни не свог на ро да, или сво је 
ре пу бли ке? Да ли ће мо и код нас уво ди ти те о ри ју огра ни че не су ве ре но сти на ро-
да? Чак и у Со вјет ском Са ве зу су то од ба ци ли кад су до жи ве ли гор ко ис ку ство 
по ку ша јем да се со вјет ски на род сли је у је дан – со вјет ски на род. Сад се жа ње 
оно што су не ка да се ја ли“.53

За вр шен при пре ме срп ских ко му ни ста за ван ред ни кон грес СКЈ усле ди-
ле су на ван ред ном, 11. кон гре су СК Ср би је. Тре ба ло је аде кват но од го во ри ти на 
слом ко му ни стич ких ре жи ма у Ис точ ној Евро пи. Тон кон гре су, али и зва нич ној 
по ли ти ци Ср би је у на ред ном, кри тич ном пе ри о ду да ла су ту ма че ња ко ја су од ба-
ци ла ви ше пар тиј ски си стем. Иде о ло зи СК Ср би је твр ди ли су да је „со ци ја ли зам 
као плу ра ли стич ко дру штво“ бо ље ре ше ње од кла сич ног по рет ка пар ла мен тар-
не де мо кра ти је. Уме сто сло бод них, ви ше стра нач ких из бо ра, по ну ђе на је „рав но-
прав на утак ми ца са свим со ци ја ли стич ким про гра ми ма и оп ци ја ма“, уз „стро го 
по што ва ње пра ви ла игре“ ко је би про пи сао Со ци ја ли стич ки са вез рад ног на ро-
да Ср би је. У прет кон гре сним до ку мен ти ма та ко је по ну ђе на сле де ћа со лу ци ја: 
„Ко му ни сти Ср би је су за та кав СК ко ји не ће има ти мо но пол вла сти, али ко ји 
се исто вре ме но за ла же да тај мо но пол не мо же има ти ни би ло ко дру ги. Он је 
за де мо крат ску власт ко ја ће би ти уте ме ље на на до ми на ци ји ин те ре са про из-
во ђа ча. Са вез ко му ни ста Ср би је ни је ни за јед но пар тиј ски мо но пол, али ни за 
ви ше пар тиј ски по ли тич ки плу ра ли зам, јер они да нас у са вре ме ним гра ђан ским 
си сте ми ма не за до во ља ва ју по тре бе љу ди да се из ра зе и ис по ље свој пу ни ан га-
жман и по ли тич ки ин те рес“.54

Кон грес је одр жан од 15. до 17. де цем бра 1989. Бог дан Три фу но вић је у 
увод ном ре фе ра ту дао срж ак ту ел не срп ске по ли ти ке. Слом ре ал ног со ци ја ли зма 
у Евро пи ни је био и слом со ци ја ли стич ке иде је, а нај ва жни ји циљ срп ских ко му-
ни ста био је да про на ђу на чин да со ци ја ли стич ко дру штво по ста не еко ном ски 
бо га то и де мо крат ско. Осма сед ни ца је и овог пу та исто ри зо ва на као исто риј ска 
пре крет ни ца у рас ки да њу са прак сом би ро крат ског со ци ја ли зма и да се због то-
га у Ср би ји „до го дио на род“ пре не го би ло где у Евро пи.55 

Три фу но вић је сма трао да се бо га то дру штво мо же из гра ди ти са дру штве-
ном сво ји ном као до ми нант ном; тр жи шни на чин при вре ђи ва ња био је мо гућ са мо 
уз пу ну афир ма ци ју мо дер не др жа ве. По себ но је на гла ше но да СКС не ће ко ри сти-
ти ре пре сив на сред ства да би се за у ста ви ло ства ра ње дру гих пар ти ја: „Са вез ко-
му ни ста не по ла же пра во на по ли тич ки мо но пол. Ње го ва уло га у на шем дру штву 
не тре ба да бу де уста вом га ран то ва на“.56 Исто вре ме но је ис так ну то и да по ли-
тич ке ор га ни за ци је мо ра ју да бу ду за сно ва не на „де мо крат ској со ци ја ли стич кој 
плат фор ми“, од но сно ка на ли са не кроз Со ци ја ли стич ки са вез Ср би је.57 

53 На ве де но пре ма: Бор ба, 12. сеп тем бар 1989, 5.
54 На ве де но пре ма: Бор ба, 15. де цем бар 1989, 3.
55 По ли ти ка, 16. де цем бар 1989, 1.
56 Исто, 3.
57 Исто. – Но ви на ри су за бе ле жи ли да је Три фу но ви ћев ре фе рат пре ки дан апла у зом укуп-

но 25 пу та. Је дан од ма ло број них ко ји се ни је сла гао са основ ним иде ја ма из ло же ним 
у ре фе ра ту, био је До бри во је Ђу ро вић. Он је ме ди ји ма ре као: „Не оспо ра вам оно што 
је СК до са да ура дио, ни слу чај но, не бих смео да из дам пр во се бе. Али, ка да ме је је дан 
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Друг да на ра да кон гре са нај ви ше по ле ми ке би ло је у Ко ми си ји за ре фор-
му СК ка да се рас пра вља ло о мо гућ но сти уво ђе ња ви ше стра нач ког си сте ма у 
Ср би ји. Ра дош Смиљ ко вић о то ме ни је хтео ни да раз го ва ра: „За што би смо се 
по во ди ли за за пад њач ким ви ше пар ти змом ка да смо се још ра ни је опре де ли ли за 
ху ма ни стич ки ју ва ри јан ту ко ја пре ва зи ла зи пар тиј ско по ли тич ко ор га ни зо ва-
ње? У си ту а ци ја ма ка да се у пар ла мен тар ним си сте ми ма за па да пре и спи ту је 
по ли тич ки си стем ор га ни зо ва ња, чи ју осно ву, те мељ и су шти ну чи ни ви ше пар-
ти зам, ка да се пре и спи ту је, раз ми шља и раз го ва ра о са мо у пра вља њу, ми у не-
ким на шим сре ди на ма, на не ким на шим ни во и ма, од стра не не ких на ших љу ди 
го то во да хо ће мо да за бо ра ви мо са мо у пра вља ње“.58

Кон грес је иза брао но ви Цен трал ни ко ми тет; за пред сед ни ка Пред сед ни-
штва иза бран је Бог дан Три фу но вић, а за се кре та ра ЦК Ми ло мир Ми нић. Кон грес 
је, ка ко и до ли ку је, за тво рио Сло бо дан Ми ло ше вић. Он је оце нио да су на де лу 
„ве ли ки да ни Ср би је“ и да су ство ре ни нео п ход ни усло ви за из во ђе ње дру штве-
не ре фор ме. Гло ри фи ка ци ја ко му ни зма као иде о ло ги је и ко му ни ста као но си ла ца 
про гре са би ла је до ми нант на цр та: „Има мо до вољ но слу ха за до ба ко је на сту па, 
за тех но ло шке и де мо крат ске сно ве ко ји ће за сле де ће по ко ле ње би ти ре ал ност. 
На том ве ли ком, те шком и ле пом по слу на ћи ће се за јед но сви про гре сив ни љу ди 
Ср би је. Што се ко му ни ста ти че, њи ма ће при па сти нај те жи део тог ве ли ког 
по сла, у ово вре ме у ко ме сви тра же ре ше ње за но ви, бо љи свет. Ко му ни сти Ср-
би је су на овом кон гре су иза шли са ре ше њи ма ко ја су по на шем чвр стом уве ре њу 
нај про гре сив ни ја, ко ја су оствар љи ва и на ко ја се не ће пре ду го че ка ти“.59

По след њи кон грес Са ве за ко му ни ста Сло ве ни је, та ко ђе 11. по ре ду, одр-
жан је 22. и 23. де цем бра у Љу бља ни. Сло ве нач ка пар ти ја би ла је пр ва ко му ни-
стич ка пар ти ја на вла сти ко ја се до бро вољ но, без де мон стра ци ја и ма сов них 
при ти са ка од ре кла свог мо но по ла и при хва ти ла ви ше пар тиј ски си стем и сло-
бод не и не по сред не из бо ре. То пи та ње већ је би ло ре ше но усва ја њем устав них 
аманд ма на, па се на кон гре су нај ви ше рас пра вља ло о уки да њу мо но по ла СКЈ и 
од но су Сло ве ни је и Ју го сла ви је. Ми лан Ку чан је ја сно ре као да ће Ју го сла ви ја 
оп ста ти са мо ако се све ре пу бли ке о то ме до го во ре: „Раз у ме мо и при хва та мо 
Ју го сла ви ју као сво ју др жа ву и не до зво ља ва мо да нам је узму, по што смо се као 
и сви дру ги за њен дру ги на ста нак и раз вој до вољ но жр тво ва ли. За Ју го сла ви-
ју су за ин те ре со ва не и све по ли тич ке си ле пост хел син шке Евро пе. Ју го сла ви ја 
ће, ме ђу тим, би ти оно што се де мо крат ски и без при си ле о њој до го во ри мо, 
сви ко ји у њој же ли мо жи ве ти. Има ће над ле жно сти ка кве од ре ди тај до го вор 
и њих ће ефи ка сно оства ри ва ти и за то ће има ти од го ва ра ју ће ком пе тен ци је 

но ви нар Ра дио Бе о гра да пи тао шта ми слим о ре фе ра ту дру га Три фу но ви ћа, ре као сам 
да је тај ре фе рат од ли чан да је био пре 10 го ди на, он да би да нас би ли два ко ра ка пред 
Евро пом. Ако ми ко му ни сти сма тра мо да је све у ре ду што ра ди мо, што се бо ји мо опо-
зи ци је? Да смо ми ко му ни сти има ли опо зи ци ју пре де сет го ди на, ко сов ска дра ма не би 
тра ја ла осам го ди на. Мо лим вас, јер онај ко је био опо зи ци ја, он би че као сва ки мо ме нат 
да ски не оно га с вла сти и да ре ши ко сов ску дра му“. (На ве де но пре ма: Бор ба, 18. де цем-
бар 1989, 6).

58 На ве де но пре ма: Бор ба, 18. де цем бар 1989, 6.
59 По ли ти ка, 18. де цем бар 1989, 1–2.
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и ме ха ни зме. Би ло би мо рал но сум њи во и ис под сва ког ни воа СК Сло ве ни је ако 
би же ле ли та кву за јед нич ку др жа ву ко ју би сва ки тре ну так мо гли бло ки ра ти и 
оне спо со бља ва ти за ефи ка сно де ло ва ње – ми или не ко дру ги. Али та кав до го вор 
мо гућ је са мо у окви ру де мо крат ског ре да и пра ви ла да ни је дан на род не мо же 
би ти пре гла сан. У уре ђе њу ка кво има мо по сто ји са мо јед но ме сто вла сти ко је 
мо же оне мо гу ћи ти ка ко на ста нак де мо кра ти је за гра ђа ни на, та ко и са чу ва ти 
рав но прав ност на ро да – то је мо но пол вла сти СКЈ“.60

При пре ме за ван ред ни кон грес по че ла је и ЈНА. Нај ви ше је на па да ла ста-
во ве кон гре са Са ве за ко му ни ста Сло ве ни је ко ји је од лу чио да за тра жи пре стро ја-
ва ње СКЈ у са вез са мо стал них ре пу блич ких пар ти ја, као и да ми ни стар од бра не 
пр ви пут у по сле рат ној исто ри ји Ју го сла ви је бу де ци вил но ли це. Тра же но је и 
уки да ње до зво ле вој ним су до ви ма да су де ци ви ли ма у ми ру. Ор га ни за ци ја СКЈ 
у ЈНА по след ње са ве то ва ње пред кон грес одр жа ла је 10. ја ну а ра 1990. Ге не рал 
Вељ ко Ка ди је вић, са ве зни се кре тар за на род ну од бра ну, зах те вао је да СКЈ по сле 
кон гре са бу де „про грам ски и ак ци о но оја чан а не осла бљен“ јер би „бит ка за со-
ци ја ли зам“ би ла де фи ни тив но из гу бље на, а ти ме и бит ка за Ју го сла ви ју: „За то 
ми мо ра мо ући у од луч ну и пот пу но отво ре ну бит ку, без ика квих ру ка ви ца“.61 

Срп ска стра те ги ја уочи кон гре са де фи ни са на је та ко ђе 10. ја ну а ра 1990. 
на не фор мал ном са стан ку код Ми ло ше ви ћа. При су ство ва ли су Бо ри сав Јо вић, 
Пе тар Гра ча нин, Бог дан Три фу но вић и Зо ран Со ко ло вић. Ка ко би се при до би ла 
по др шка што ве ћег бро ја де ле га та, до го во ре но је да се по др жи про грам СИВ-а 
за су зби ја ње ин фла ци је, ко ри го ван у две тач ке – сма ње ње из два ја ња Ср би је за 
фе де ра ци ју и по ве ћа ње пла та: „Пре ки ну ће се изо ла ци ја Ан те Мар ко ви ћа, би ће 
при мљен на раз го вор. При ми ће га и Сло ба. По себ но ће се др жа ти чвр ста ве за и 
са рад ња са Ар ми јом“.62 Ком про ми са је ди но ни је мо гло да бу де са Сло ве ни јом: 
„Глав на бит ка тре ба да се од и гра на 14. кон гре су, да се са чу ва ин те гри тет СКЈ 
и де мо крат ски цен тра ли зам, бар ста ту тар но (фор мал но). Циљ је да Сло вен ци 
оста ну са ми, да им се не при кљу че Хр ват ска и Ма ке до ни ја, а евен ту ал но и Бо-
сна. Бар јак ће но си ти пред став ни ци ЈНА, а ми ће мо по др жа ва ти, да не бу де мо 
ми на че лу, јер би де ло ва ло од бој но за Хр ва те и Ма ке дон це. Ар ми ја при хва та 
та кву уло гу“.63

По след њи, 14. кон грес Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је одр жан је од 20 
до 22. ја ну а ра 1990. у бе о град ском цен тру „Са ва“. При су ство ва ли су де ле га ти 
из свих ре пу бли ка и по кра ји на, као и пар тиј ска де ле га ци ја ЈНА. Укуп но је био 
1.601 де ле гат са пра вом гла са.64 Пред сед ник Пред сед ни штва ЦК СКЈ био је Ми-
лан Пан чев ски из Ма ке до ни је. Ат мос фе ра је би ла на е лек три са на још при ли ком 
утвр ђи ва ња днев ног ре да, што се ра ни је ни је ни ка да до га ђа ло. Сло ве нач ка и хр-
ват ска стра на тра жи ле су да Де кла ра ци ја о де мо крат ском со ци ја ли зму у Ју го сла-
ви ји, као до ку мент ко јим се пра ви от клон од кон зер ва тив ног со ци ја ли зма, бу де 

60 На ве де но пре ма: Бор ба, 23–24. де цем бар 1989, 12.
61 На ве де но пре ма: Da vor Ma ri jan, Slom Ti to ve ar mi je. JNA i ras pad Ju gi o sla vi je 1987–1992, 

Za greb 2008, 127–128.
62 Б. Јо вић, По след њи да ни СФРЈ, 88.
63 Исто.
64 Бор ба, 21. ја ну ар 1990, 1.
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основ ни до ку мент кон гре са, а оста ли су сма тра ли да она мо же да бу де је дан од 
кон гре сних до ку ме на та, ни ка ко основ ни.65 Та ко су сло ве нач ки и хр ват ски де ле-
га ти пр ви пут пре гла са ни. Пр вог да на ра да нај ви ше су ко ба би ло је око Ко со ва: 
да ли су од но си у Ју го сла ви ји про у зро ко ва ли кри зу на Ко со ву, или обр ну то; до-
ста за мер ке из ре че но је и на ра чун увод ног ре фе ра та Ми ла на Пан чев ског ко ји 
се за ло жио са мо за онај ви ше пар тиј ски си стем ко ји са др жи плу ра ли зам со ци ја-
ли стич ки ори јен ти са них пар ти ја.

Дру гог да на кон гре са нај ви ше су се су ко би ле срп ска и сло ве нач ка де ле га-
ци ја. Пр ви су се за ла га ли за уво ђе ње си сте ма „је дан чо век – је дан глас“, што је у 
Сло ве ни ји (и Хр ват ској) до жи вље но као уни та ри зам и по ку шај цен тра ли зо ва ња 
Ју го сла ви је. Сло вен ци су пред ло жи ли кон фе де ра ци ју пар ти је и др жа ве. Су шти на 
сло ве нач ких пред ло га би ла је у то ме да се уве де по ли тич ки плу ра ли зам, ко ји је 
у ствар но сти већ по сто јао – у Хр ват ској и Сло ве ни ји у то ку су би ле при пре ме за 
пр ве ви ше стра нач ке из бо ре. Тра же но је да се из за ко но дав ства из ба ци од ред ба 
о тзв. вер бал ном де лик ту, да се за бра ни му че ње по ли тич ких за тво ре ни ка, као и 
по ли тич ка су ђе ња. Та ко ђе је зах те ва но и да све са ве зне је ди ни це бу ду ауто ном не 
ка ко би се спре чи ла ма јо ри за ци ја. 

Рад Ко ми си је за по ли тич ки си стем обе ле жио је су коб Ми ла на Ку ча на 
и Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, дво ји це нај ва жни јих тво ра ца ју го сло вен ске кри зе. 
Ку чан је од мах отво рио нај бол ни ју те му и нај ве ћу тра у му це ло куп не исто ри је 
ју го сло вен ског ко му ни стич ког по кре та – на ци о нал но пи та ње. Ре као је да оно у 
Ју го сла ви ји ни је ре ше но ни у јед ном ње ном де лу, а по го то ву ни је ре ше но на ни-
воу „са вре ме ног ци ви ли за циј ског де мо крат ског дру штва“. Тра жио је по што ва ње 
Хел син шког до ку мен та и европ ске По ве ље о људ ским пра ви ма, из ра ду но вог 
уста ва ко ји би де фи ни сао Ју го сла ви ју као кон фе де ра ци ју и из ја снио за пу но по-
што ва ње пра ва на са мо о пре де ље ње на ро да: „Су пре ма ци ја по ли ти ке над пра вом 
ста вља пра во у функ ци ју вла сти, а не власт у функ ци ји пра ва. А то ле ри ра ње 
бој ко та, прет њи ми тин зи ма јед ном на ро ду и ње го вом су ве ре ни те ту од стра-
не дру гог по ка зу ју рас пад прав ног си сте ма. Ни ка ко се не бих мо гао сло жи ти са 
ста во ви ма из ре че ним не дав но на град ском ко ми те ту Бе о гра да и ју че ов де, да су 
упра во СК и ЈНА основ не по лу ге је дин ства Ју го сла ви је. Ако је дин ство ствар но 
за ви си од ове две по лу ге, он да то је дин ство не ма баш ни ка кве пер спек ти ве. Ни-
је ре ше ње си гур но у ја ча њу гра ни ца уну тар Ју го сла ви је, већ у ње ном отва ра њу 
и отва ра њу ње них гра ни ца ка ко би она са свим сво јим на ци ја ма ушла у ин те гра-
ци о не про це се у Евро пи. Ју го сла ви ја ни је да нас спо соб на при хва ти ти Евро пу. 
Али, за што би се она, на не сре ћу свих, мо ра ла кре та ти баш ло ги ком кон во ја 
ко ји пло ви бр зи ном нај спо ри јег тан ке ра. Со ци ја ли стич ка ре пу бли ка Сло ве ни ја, 
ако то ни је ја сно, је сте су ве ре на др жа ва сло ве нач ког на ро да. И она, као и дру-
ге ре пу бли ке, сво је од но се ре гу ли ра у нај а де кват ни јој устав но-прав ној фор ми, а 

65 За ни мљи во је да је при о ри тет ове Де кла ра ци је бра нио и Ду шан Би лан џић, и то сле де ћим 
ре чи ма: „Пред на ма се од ви ја про цес то тал ног рас па да ња ста рог по рет ка од Бер ли на до 
Ха ба ров ска и од Ле њин гра да до Со фи је. Бу ди мо и ми ре во лу ци о нар ни и оста ви мо пра во 
бу ду ћим хи сто ри ча ри ма да ка жу да смо усва ја њем ове Де кла ра ци је по но во по твр ди ли 
на шу сјај ну тра ди ци ју“. (Бор ба, 21. ја ну ар 1991, 2).
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то не мо же би ти уни тар но и цен тра ли стич ко уре ђе ње фе де ра ци је са из вор ним 
су ве ре ним функ ци ја ма и су ве ре ни те том. За ла га ње за та кву за јед ни цу од ве ло би 
нас у прав цу су прот но оно ме ко ме се окре ће Евро па“.66

Ми ло ше вић је ово га пу та из так тич ких раз ло га пр во го во рио о еко но ми-
ји – ре као је ка ко је „нај ма ње го ди ну да на“ че као овај кон грес ка ко би ко нач но 
ви део да ли ју го сло вен ски ко му ни сти мо гу да по мог ну сво јој зе мљи да иза ђе из 
кри зе. Још јед ном је на гла сио да се еко ном ска ре фор ма мо же успе шно из ве сти 
са мо ако по сто ји „је дин ство“ и је дин стве на Ју го сла ви ја. За тим је пре шао на су-
шти ну: не по сто ји не је дин ство код ко му ни ста већ у њи хо вим ру ко вод стви ма: 
„Је ди на ак тив ност ко ју не је дин стве ни ко му ни сти мо гу да оба ве је сте да уки ну 
сво ју ор га ни за ци ју. А до ста од оно га што смо чу ли са ове го вор ни це све до чи да 
не је дин ство као ствар ни днев ни ред овог Кон гре са ни је не је дин ство ко му ни ста, 
не го њи хо вих ру ко вод ста ва. Пред лог да се СКЈ пре тво ри у Са вез са ве за са мо 
је у ин те ре су би ро крат ских ели та из по себ них Са ве за ко му ни ста. Из њи хо вих 
шта бо ва ку ју се пла но ви за ме ђу соб ни рат ју го сло вен ских ко му ни ста, а ја бих 
ре као и ју го сло вен ских на ро да. [...] Ми у Ср би ји не ма мо ви ше ком плек са да за то 
што Ср ба има нај ви ше у Ју го сла ви ји тре ба да се ди мо у миш јој ру пи и да се не 
сла же мо са оним што ни је у на шем ин те ре су, да се не би осе ти ли фру стри ра-
ним они ко јих је ма ње“.67 

Ми ло ше вић је на кра ју го во ра из ре као и су шти ну сво је кон зер ва тив не 
ре во лу ци је, што је нај бо ље од сли ка ло раз ли ке у Ју го сла ви ји, али и ука за ло на 
прав це ка сни јих по ли тич ких про це са у са мој Ср би ји и ви ше не го ја сно пру жи ло 
од го вор на пи та ње за што је Ср би ја оста ла изо ло ва на од са вре ме них европ ских 
про це са: „Не ма ни ка кве осно ве за ста вља ње зна ка јед на ко сти из ме ђу до га ђа ја 
у Ју го сла ви ји и до га ђа ја у дру гим со ци ја ли стич ким зе мља ма. Оне ру ше да нас је-
дан свет ко ји смо ми сру ши ли још 1948. Они тај свет ру ше те же јер је ду же 
тра јао, а мно ги су га и ду же мр зе ли не са мо за то што су њим би ли не за до вољ-
ни, већ и за то што га ни су са ми иза бра ли. Ми Ју го сло ве ни смо сво ју зе мљу увек 
гра ди ли са ми. По што нам је ни ко са стра не ни је гра дио, не ће је ни ко са стра не 
ни ру ши ти. Бар ми то не ће мо да ти. Оном сна гом ко јом се Ју го сла ви ја ства ра-
ла, мо ра би ти и са чу ва на“.68

Под при ти ском срп ских де ле га та, кон грес је до нео нео бич ну од лу ку ко-
ја је до дат но за о штри ла иона ко уза вре лу ат мос фе ру. Гла са њем је од лу че но да се 
про ду жи еко ном ска бло ка да ко ју је Ср би ја 1. де цем бра 1989. уве ла Сло ве ни ји. 
Прет ход но је Мар ко Булц, пред сед ник При вред не ко мо ре Сло ве ни је, пред ло жио 
аманд ман о пре ки ду бој ко та сло ве нач ке ро бе. Иако је Стан ко Рад ми ло вић, пред-
сед ник рад не гру пе за при вред ну ре фор му, био про тив то га, за Бул цов аманд ман 
је гла са ло 755 де ле га та а про тив је би ло 589. Ипак, Мо мир Бу ла то вић је хлад-
но крв но кон ста то вао да аманд ман ни је усво јен јер ни је до био по треб ну дво тре-
ћин ску ве ћи ну од 807 гла со ва.69 Пе тар Ши мић, пред сед ник ар миј ске пар тиј ске 

66 На ве де но пре ма: Бор ба, 22. ја ну ар 1990, 3.
67 Исто.
68 Исто.
69 Бор ба, 23. ја ну ар 1990, 4.
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ор га ни за ци је, о то ме је ге не ра лу Кон ра ду Кол ше ку ре као сле де ће: „Кад је Сло ба 
по ди гао кар тон „За“, пи там га: – Сло бо, зар и ти? Он од го ва ра: – И ја. – Па до кле 
та ко? – ка жем. – Док ја бу дем хтео“.70

Сви пред ло зи сло ве нач ке де ле га ци је су од би је ни, а срп ски пред ло зи су 
при хва ће ни ве ћи ном гла со ва. Сло ве нач ка и хр ват ска де ле га ци ја нај ви ше су ин си-
сти ра ли на то ме да се СКЈ ре фор ми ше ка ко ко му ни сти не би оста ли „уса мље на 
оаза“ у Евро пи. Бран ко Хор ват је, на при мер, тра жио да они ко ји же ле да се из-
ја сне за мо дер ну де мо крат ску со ци ја ли стич ку пар ти ју пре ђу у дру гу кон гре сну 
са лу; Ни јаз Ду ра ко вић му је од го во рио да су они ма ко ји же ле да иза ђу из СКЈ 
вра та „ши ром отво ре на“. Ми лош Бо јо вић је сна жно уда рао ру ком у го вор ни цу и 
из у зет но по ви ше ним то ном под се тио оне ко ји су тра жи ли ви ше пар тиј ски си стем 
да се на ла зе на ко му ни стич ком кон гре су: „Ми смо се већ из ја сни ли о плу ра ли зму 
а за дру ге пар ти је има вре ме на. Ко је за фор ми ра ње дру гих пар ти ја, не ка са че ка 
за вр ше так овог Кон гре са, а он да у сво јим ре пу бли ка ма и по кра ји на ма не ка фор-
ми ра те пар ти је. Ко ми сли друк чи је, ми слим да му ов де ни је ме сто“.71

По сле два да на ра да и оштрих вер бал них су ко ба, де ле га ци ја Сло ве ни је 
на пу сти ла је 22. ја ну а ра уве че кон гре сну дво ра ну, ис пра ће на апла у зом срп ских 
де ле га та. Из ја ву о на пу шта њу кон гре са про чи тао је Ци рил Ри би чич, у 22,30 са-
ти. На тај на чин сло ве нач ки де ле га ти су ма ни фе сто ва ли сво је не за до вољ ство то-
ком пле нар не сед ни це, али и рас пра ва ма у ко ми си ја ма у ко ји ма су сви њи хо ви 
аманд ма ни од мах би ли од би је ни. Пр ви су са лу на пу сти ли Ми лан Ку чан, Ште фан 
Ко ро шец и Со ња Ло кар. Пред се да ва ју ћи пле нар не сед ни це Мо мир Бу ла то вић је, 
без по себ ног уз бу ђе ња, уз на пор да над ја ча апла у зе, ре као: „Чу ли смо из ја ву и 
пред ла жем да на ста ви мо рад. Мо лим вас, ми смо ушли у фа зу усва ја ња Де кла-
ра ци је. Ра ди ли смо чи тав дан и ја вам пред ла жем да 14. ван ред ни кон грес СКЈ, 
без об зи ра на ову од лу ку, на ста ви са сво јим ра дом“.72

Ме ђу тим, то ме се оштро су прот ста ви ла де ле га ци ја Хр ват ске ко ја је до 
та да би ла уз др жа на и при хва ти ла уло гу „кон струк тив ног по сред ни ка из ме ђу Ку-
ча на и Ми ло ше ви ћа“.73 Иви ца Ра чан је за тра жио да се кон грес од мах пре ки не 
и да се при пре ми озбиљ на рас пра ва о ста њу у СКЈ: „Те шко је у но во на ста лој 
си ту а ци ји при хва ти ти на ста вак Кон гре са као да се ни је ни шта до го ди ло. Ми-
слим да је си ту а ци ја та ква да до во ди у пи та ње ле ги тим ност на став ка ра да 
кон гре са“.74 Од мах по сле ње га го во рио је Ми ло ше вић: „Сма трам да Кон грес 
не тре ба да при хва ти би ло ка кав пред лог на пре ки не с ра дом, већ да у са ста ву 
у ко ме га чи не де ле га ти ко ји се осе ћа ју оба ве зним да са чу ва ју је дин стве ни СКЈ, 
на ста ве да ра де и до не су од го ва ра ју ће од лу ке, иза бе ру Цен трал ни ко ми тет и 
утвр де смер ни це за да љи рад, без пре ки да ња Кон гре са“.75

70 Kon rad Kol šek, Pr vi puc nji u SFRJ. Se ća nja na po če tak oru ža nih su ko ba u Slo ve ni ji i Hr vat-
skoj, Be o grad 2005, 28.

71 На ве де но пре ма: Бор ба, 23. ја ну ар 1990, 3.
72 Исто, 1. 
73 С. Ђу кић, Из ме ђу сла ве и ана те ме, 143.
74 На ве де но пре ма: Бор ба, 23. ја ну ар 1990, 1. 
75 Исто.
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На Ми ло ше ви ће во из не на ђе ње, Сло ве ни ју и Хр ват ску по др жа ле су де-
ле га ци је Ма ке до ни је и Бо сне и Хер це го ви не. Био је то ко на чан крај ју го сло вен-
ске ко му ни стич ке пар ти је, по раз ти то и зма и по че так кра ја Ју го сла ви је. Евро па 
је овај до га ђај оце ни ла као бор бу из ме ђу на ци о нал-ко му ни зма и де мо кра ти је: 
Ср би су про тив ви ше стра нач ког си сте ма, Сло вен ци су за; Ср би хо ће ко му ни зам, 
Сло вен ци су про тив; Сло ве ни ја же ли ла ба ву кон фе де ра ци ју, а Ср би цен тра ли-
стич ку власт ка ко би до ми ни ра ли Ју го сла ви јом.76 Ова сли ка би ла је по вр шна, 
али је она по ста ла до ми нан тан дис курс и при ли ком рас па да Ју го сла ви је и у свим 
до га ђа ји ма до кра ја 20. ве ка.

Би ло је мно го не га тив не сим бо ли ке у чи ну рас па да СКЈ. Иако је не ста-
ла јед на то та ли тар на пар ти ја, од го вор на за све про ма ша је у ју го сло вен ском дру-
штву, али и за број не зло чи не над соп стве ним на ро дом, она је би ла сим бол јед-
не др жа ве и на го ве сти ла је њен крај, што је би ло мно го тра гич ни је од рас па да 
са ме пар ти је. За то је оча ја ње об у зе ло ис кре не Ју го сло ве не. Ра иф Ди зда ре вић је 
ре као: „Чу вај мо се не ког три јум фа ли зма. Стра шно ми се дој ми ла од лу ка и од ла-
зак сло ве нач ких де ле га та из са ле, али и апла уз рас ту ра њу Са ве за ко му ни ста Ју-
го сла ви је. За па њен сам. До шло ми је да за пла чем“.77 Со ња Ло кар ни је мо гла да 
за др жи су зе, као ни мно ги дру ги, упр кос то ме што су им по је ди ни срп ски де ле-
га ти по ру чи ва ли да пла чу за функ ци ја ма. Ан те Мар ко вић је је ди ни био оп ти ми-
ста: „Ју го сла ви ја ће функ ци о ни са ти и да ље“.78 Вр ло бр зо се, ме ђу тим, по ка за ло 
у ка квој је за блу ди био.

У Ср би ји је до ми ни ра ла оце на о сло ве нач ком „бољ ше ви зму“, ка ко се 
из ра зио Те о дор Ан ђе лић. СК Сло ве ни је је оп ту жен да је раз био СКЈ јер сло ве-
нач ки де ле га ти ни су же ле ли да при хва ти ства ра ње „че твр те“ Ју го сла ви је, већ су 
„упор но бра ни ли тре ћу, тзв. бри он ску, са ста но ви шта ан ти бољ ше ви зма – бољ ше-
вич ку“. СК Сло ве ни је је чак оп ту жен и за на ци о нал со ци ја ли зам. Ипак, Ан ђе лић 
је сма трао да ће се СКЈ ре фор ми са ти, са или без сло ве нач ких ко му ни ста, јер се 
„огром на ве ћи на“ де ле га та на кон гре су опре де ли ла за ју го сло вен ску оп ци ју: „Ра-
ди кал но раз гра ни че ње са сло ве нач ким нео бољ ше ви змом са мо је дру ги из раз за 
дру штво чи ји плу ра ли зам не ће би ти јед но гла сан, јед но у ман, не го де мо крат ски. 
У та квом дру штве ном ам би јен ту, и сам га уте ме љу ју ћи, сва ки ју го сло вен ски са-
вез ле ви це мо же са мо да до би је“.79

Та ко је Са вез ко му ни ста Ју го сла ви је, као што су мно ги уочи ли, био пр ва 
вла да ју ћа пар ти ја на све ту ко ја је из вр ши ла са мо у би ство. У сва ком слу ча ју, уну-
тра шњи рат је ви ше не го ја сно на го ве штен, јер је про пу ште на по след ња шан са 
за мир но пре у ре ђе ње др жав них и на ци о нал них од но са у Ју го сла ви ји. Уме сто 
то га по че ле су иде о ло шке, по ли тич ке, др жав не, вој не, про па ганд не и пси хо ло-
шке при пре ме за рат.80 Од мах по сле пре ки да ра да кон гре са, из би ле су ма сов не 
де мон стра ци је на Ко со ву. Оне су по че ле 24. ја ну а ра, а пред во ди ли су их сту ден ти 
ко ји су тра жи ли уки да ње ван ред ног ста ња и пре кид су ђе ња Азе му Вла си ју. Си ту-

76 С. Ђу кић, Из ме ђу сла ве и ана те ме, 146.
77 Исто.
78 Исто.
79 НИН, 28. ја ну ар 1990, 9.
80 Mi ro slav Ha džić, Ju go slo ven ska na rod na ago ni ja, 70.
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а ци ја је би ла из у зет но кри тич на, по бу ње ни ци су за у зе ли не ко ли ко ма њих ме ста 
у по кра ји ни; 31. ја ну а ра де мон стри ра ли су и сту ден ти у Бе о гра ду, под па ро лом 
„Не да мо Ко со во“. Пред сед ни штво СФРЈ је, по сле број них су ко ба, 31. ја ну а ра 
од лу чи ло да упо тре би вој ску и уве де по ли циј ски час на Ко со ву. Еска ла ци ја на-
си ља би ла је на по мо лу, а Ми ло ше вић се упла шио мо гу ћих де мон стра ци ја у Бе-
о гра ду и тра же ња од го вор но сти. Бо ри сав Јо вић бе ле жи: „Сло бо дан Ми ло ше вић, 
сав уз бу ђен, зо ве ме уве че ку ћи. Ка же да је ефе кат из ла ска вој ске за не ма ру ју ћи. 
Ко ло не срп ских же на и де це на пу шта ју Ко со во, во зо ви и ауто бу си су пу ни. На 
све стра не се др же ми тин зи, при ја вљу ју се до бро вољ ци, тра же се остав ке. Мо-
гу ли не што да учи ним“.81 

Ко со во је кра јем ја ну а ра и по чет ком фе бру а ра би ло на иви ци гра ђан ског 
ра та. Ал бан ска по ли тич ка ал тер на ти ва зах те ва ла је уки да ње ван ред них ме ра у 
по кра ји ни, пре кид свих по ли тич ких про це са и осло бо ђе ње свих по ли тич ких за-
тво ре ни ка „ко ји ни су при ме њи ва ли на си ље ни ти су се за ла га ли за то“. Да ље је 
тра же но по што ва ње пра ва гра ђа на на сло бод но по ли тич ко, син ди кал но, кул тур но 
и про фе си о нал но удру жи ва ње, као и пре ки да ње „са да шње кам па ње за по ли тич ко 
дис ква ли фи ко ва ње ал тер на тив них гру па и по кре та“. Тра жен је и до го вор свих 
по ли тич ких сна га око да ту ма одр жа ва ња сло бод них ви ше стра нач ких из бо ра.82

У Ср би ји ни је би ло ди ле ме око по во да за из би ја ње нај но ви јих су ко ба на 
Ко со ву и Ме то хи ји – сло ве нач ки и хр ват ски ко му ни сти су пре ки дом ван ред ног 
кон гре са СКЈ „да ли кри ла“ еска ла ци ји „шо ви ни ста и фа ши ста“. У су ко би ма са 
по ли ци јом 1. и 2. фе бру а ра по ги ну ло је 27 де мон стра на та (54 ра ње на) и је дан 
при пад ник сна га без бед но сти (43 ра ње на). По ли тич ки врх Ср би је оп ту жи вао је 
фе де рал но Пред сед ни штво за спо рост, нео д луч ност и ко ле бљи вост. Ми ло ше вић 
је 5. фе бру а ра на сед ни ци Пред сед ни штва Ср би је ди рект но оп ту жио Сло ве ни ју 
у Хр ват ску да по др жа ва ју „те рор“ Ал ба на ца на Ко со ву: „Гнев у ср цу сва ког гра-
ђа ни на Ср би је иза зи ва и по др шка те ро ру на Ко со ву ко је до ла зи из Сло ве ни је и 
Хр ват ске, из оних сре ди на ко је се нај гла сни је за ла жу са де мо кра ти ју, сло бо ду 
чо ве ка и гра ђа ни на, ула зак у је дин стве ну Евро пу. Сва ки чо век ко ји ни је за сле-
пљен мр жњом ви ди ка ко са јед не те исте го вор ни це сти жу апе ли за по ли тич ки 
плу ра ли зам, и апла у зи по кре ту чи ја је па ро ла крв. То ли це мер је је са да иза шло 
на све тлост да на и осло бо ди ло нас по след ње илу зи је да има мо по сла са до бро-
на мер ним љу ди ма“.83

То ком 6. фе бру а ра при пад ни ци Здру же ног од ре да ми ли ци је са ве зног 
СУП-а из Сло ве ни је на пу сти ли су Ко со во, што је у Љу бља ни иза зва ло еуфо рич-
ну ре ак ци ју.84 Тек по сле ве ли ких де мон стра ци ја у Бе о гра ду и Ти то гра ду, Пред-
сед ни штво СФРЈ је одо бри ло ја чи ан га жман ЈНА.85 Де мон стра ци је су сми ре не, 

81 Б. Јо вић, По след њи да ни СФРЈ, 101–102.
82 На ве де но пре ма: НИН, 4. фе бру ар 1990, 11.
83 На ве де но пре ма: С. Ми ло ше вић, При лог исто ри ји, 33.
84 Hro no lo gi ja ju go slo ven ske kri ze, 25.
85 Бран ко Ко стић је на ми тин гу у Ти то гра ду ре као: „Бо ји мо се да је у пи та њу из да ја зе мље“. 

(На ве де но пре ма: НИН, 11. фе бру ар 1990, 9). Ге не рал-пот пу ков ник Ан дри ја Си лић, ко-
ман дант При штин ског кор пу са, из ја вио је: „На род се у јед ном тре нут ку упи тао за што 
не из ла зе на сце ну је ди ни це ЈНА? До бро је по зна то да по Уста ву, Вр хов на ко ман да, а то 
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а Зо ран Со ко ло вић је у Скуп шти ни Ју го сла ви је отво ре но кри ти ко вао ар миј ски 
врх због за ка сне ле ре ак ци је. То је за Јо ви ћа био до бар знак и за не ке бу ду ће 
евен ту ал не до га ђа је: „Оно што је ко ри сно у свој тој збр ци је сте да ни ко не кри-
ти ку је упо тре бу Ар ми је и да би та кав по тез у бу дућ но сти, по сле ове же сто ке 
кри ти ке о за ка шње њу, ве ро ват но био лак ше до нет и си гур но бо ље схва ћен, не го 
да ове бу ре ни је би ло“.86

Ми ло ше вић је био охра брен раз во јем си ту а ци је. На не фор мал ном са-
стан ку код Јо ви ћа 13. фе бру а ра во ђен је сле де ћи ди ја лог: „Сло ба по чи ње: – Би ће 
ра та, бо га ми. – Не ће мо да ти, бо га ми, уз вра ћам ја. До ста смо ми ра то ва ли и 
ги ну ли у два свет ска ра та. Са да ће мо рат сва ка ко да из бег не мо. – Не ће би ти ра-
та она квог ка кав би они хте ли – до да је Вељ ко [Кадијевић] – али ће би ти она кав 
ка кав мо ра, а то је да им не до зво ли мо да нас ту ку. Пе ра [Грачанин] ја ди ку је да 
из да на у дан про тив ни ци со ци ја ли зма и Ју го сла ви је за у зи ма ју све ја че по зи ци-
је и си сте мат ски нас по ти ску ју и на сту па ју ре ван ши стич ки. Сло ба га те ши да се 
не бри не. Вељ ко ка же: – За све је крив Гор ба чов. Ве о ма је јеф ти но про дао иде ју 
со ци ја ли зма и ко му ни зма. Раз био је Вар шав ски пакт, по ру шио со ци ја ли зам у Ис-
точ ној Евро пи, де ста би ли зо вао СССР, а за нас је нај го ре што је на ру шио од нос 
сна га у Евро пи и ста вио све ко му ни сте на оп ту же нич ку клу пу“.87

Срп ско ру ко вод ство би ло је спрем но да се су о чи са рат ним рас пле том 
др жав не кри зе. На са стан ку свих чел них функ ци о не ра (тзв. ко ор ди на ци ја) одр-
жа ним 26. мар та 1990. ре че но је да Ср би ја тре ба да се спре ми „да жи ви и без 
Ју го сла ви је“. У евен ту ал ном рас па ду зе мље са ве зник је ви ђен у Цр ној Го ри: 
„Ма ке до ни ју не ће мо да мо ли мо, ако она за мо ли, мо ра ће да се из ви ни за гре хо ве 
пре ма жр тва ма из Пр вог свет ског ра та“. Као др жав ни циљ озна че но је ус по ста-
вља ње гра ни ца уну тар ко јих се не ће ра то ва ти: „Ван те гра ни це рат се не мо же 
из бе ћи, јер Бо сна и Хер це го ви на не ће мо ћи да оп ста не као др жа ва, а бит ка око 
те ри то ри је без кр ви те шко је за ми сли ва“.88

По зи ци ју Ср би је у но вим усло ви ма нај бо ље је де фи ни сао Рат ко Мар ко-
вић, про фе сор бе о град ског Прав ног фа кул те та и члан Ко ми си је за устав на пи та ња 
Скуп шти не Ср би је. Он је пр ви у јав но сти го во рио о мо гућ но сти да се и Ср би ја 
„от це пи“ од Ју го сла ви је. Ре као је да Ср би ја не тре ба ни ко га да при си ља ва на фе-
де ра ци ју: „Бит но је да ње на са вест пред жр тва ма ко је је под не ла за ства ра ње 
Ју го сла ви је и пред при пад ни ци ма срп ског на ро да ко ји жи ве ван Ср би је бу де чи-
ста – она не ће ди ћи ру ке од фе де ра ци је до кле год ова има и ми ни мал не из гле да 
да оп ста не. Раз у ме се, Ср би ја у овој си ту а ци ји мо ра има ти по ли тич ко до сто-
јан ство. Она не сме да пот це њу је се бе да би спа сла Ју го сла ви ју“.89

У по гле ду ства ра ња кон фе де рал ног са ве за, Мар ко вић је сма трао да се он 
мо же ство ри ти тек ка да се ре ши про блем гра ни ца из ме ђу ју го сло вен ских ре пу-

је Пред сед ни штво СФРЈ, од лу чу је о то ме да ли ће се и ка да је ди ни це ЈНА упо тре би ти. 
У овом слу ча ју тре ба ло је не ко ли ко да на да се до не се та ква од лу ка“. (Исто).

86 Б. Јо вић, По след њи да ни СФРЈ, 107. – До зво лу да пу ца на де мон стран те на Ко со ву ЈНА 
је до би ла 20. фе бру а ра 1990. (Исто, 116).

87 Б. Јо вић, По след њи да ни СФРЈ, 108.
88 Исто, 131.
89 НИН, 25. март 1990, 10.
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бли ка: „Иако су на ше ре пу бли ке др жа ве, гра ни це ме ђу њи ма ни су др жав не не го 
ад ми ни стра тив не. По што је за кон фе де ра ци ју по треб но то тал но от це пље ње 
свих фе де рал них је ди ни ца из фе де ра ци је и њи хо во кон сти ту и са ње као не за ви сних 
др жа ва а по том скла па ње кон фе де рал ног пак та ме ђу њи ма, то овог про це са не-
ма без прет ход ног уста но вља ва ња др жав них гра ни ца из ме ђу ре пу бли ка“.90

Из бо ри у Ср би ји 1990.

Иако је у Ср би ји и у со ци ја ли стич кој епо хи био при су тан до ста сна жан 
на ра тив да је има ла ре ла тив но до бре прет по став ке, те ме ље не на тра ди ци ји још 
из 19. ве ка, за об но ву де мо крат ског пар ла мен тар ног дру штва ка да за то јед ном 
до ђе вре ме, она је у по ли тич ки плу ра ли зам ушла пот пу но не спрем на. Ни је ла ко 
од го во ри ти на пи та ње за што је то та ко. Ви ше стра нач ки си стем у Ср би ји на стао 
је из Ми ло ше ви ће ве по пу ли стич ке „ан ти би ро крат ске ре во лу ци је“. Све зна чај ни-
је срп ске по ли тич ке стран ке сво јим про гра ми ма, још ви ше де ло ва њем, са мо су 
пра ти ле основ не смер ни це ко је су по ста ле до ми нант не у срп ском јав ном мње-
њу у пе ри о ду по сле 1988. и де ло ва ли су ис кљу чи во днев но по ли тич ки, пра те ћи 
(ви ше) или не ги ра ју ћи (ма ње) оно што је Ми ло ше вић по ста вио као по ли тич ки 
стан дард – је дин стве на Ср би ја и Ју го сла ви ја као фе де ра ци ја. За то и ни је ство ре-
на ре ал на ал тер на ти ва ње го вом иде о ло шком си сте му и за то је он убе дљи во и без 
ве ћег на по ра по бе дио на пр вим из бо ри ма. И у ка сни јем пе ри о ду Ми ло ше ви ће ви 
су пар ни ци ка сни ли су за њим, би ло да је он во дио рат ну или ми ро твор ну по ли-
ти ку. Тај ком плекс пра тио је срп ску опо зи ци ју пу ну де це ни ју.91

Пр ве ви ше стра нач ке из бо ре у Ср би ји обе ле жио је и низ до га ђа ја ка рак-
те ри стич них за епо ху пре ла ска из јед но пар тиј ског у ви ше пар тиј ски си стем: ме-
диј ска за тво ре ност за опо зи ци ју, ре пре си ја ре жи ма и ви сок сте пен по ли тич ке 
не то ле ран ци је из ме ђу не ис то ми шље ни ка. По ли тич ки по ре дак Ср би је у по след-
њој де це ни ји 20. ве ка био је тип ауто ри тар ног ре жи ма у ко ме су по сто ја ле де-
мо крат ске и пар ла мен тар не уста но ве, али не и ствар на де мо кра ти ја. Уста но ве 
по рет ка, без oб зира на њи хо ву де мо крат ску фор му, би ле су са мо фа са да за лич-
ну власт Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Он ни је био узур па тор или са мо др жац као у 
кла сич ним си сте ми ма ти ра ни је, де спо ти је или дик та ту ре, јер је ужи вао ве ли ку 
по др шку у на ро ду, по себ но на по чет ку вла да ви не, и по што вао је де мо крат ску 
про це ду ру ко ју је сам ства рао. 

Тај тип по ли тич ког по рет ка ка рак те ри сти чан је за дру штва на пре ла ску 
из ауто ри тар них у де мо крат ски по ре дак, ка да по је ди нац до ла зи на власт ко ри-
шће њем свих по ре ме ћа ја (по ли тич ких, еко ном ских, со ци јал них и дру штве них) 
ство ре них ду гом и кру тим вла да ви ном у до та да шњем по ли тич ком си сте му ко-

90 Исто, 12.
91 Исто ри чар Ан дреј Ми тро вић је ја ну а ра 1990. узро ке ове по ја ве об ја шња вао сна жним 

мит ским на сле ђем ко је је не ми нов но во ди ло у јед но у мље: „Не мо же се оте ти ути ску, 
бар у ово вре ме кри зе, да ова квом дру штву од го ва ра ју ми то ви ко ји ис ти чу и уви ру не где 
у пре де ли ма там них осе ћа ња, а чо ве ку на ме ћу јед но у мље, стал но на сто је за тво ри ти 
пу те ве са зна ња и по вре ме но кре ћу у мал те не ра то ве про тив зна ња. Они со бом ис ка зу ју, 
а упо ре до и до пу њу ју но вим са др жа ји ма иде о ло ги је и до при но се њи хо вој дог ма ти за ци ји. 
Та ко има мо сме шу исто риј ске све сти“. (На ве де но пре ма: Бор ба, 9. ја ну ар 1990, 7).
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му ни зма (со ци ја ли зма). Ми ло ше вић је ис ко ри стио де мо крат ски на бој, али не да 
би де мо кра ти зо вао дру штво до кра ја, већ да би ус по ста вио лич ну власт. Увео 
је на пр ви по глед де мо крат ске ин сти ту ци је, али се иза њих кри ла лич на вла да-
ви на. Та ко се по но во ства ра ла ауто ри тар на власт, али је она ово га пу та има ла 
по др шку на ро да.

У Сло ве ни ји и Хр ват ској уве ли ко су те кле при пре ме за пр ве ви ше стра-
нач ке из бо ре, а у бр за на дешавaња у Ју го сла ви ји и Ср би ји као да су уко чи ла 
Ми ло ше ви ћа. Ићи на из бо ре као Са вез ко му ни ста био је пре ве ли ки ри зик; од 
иде о ло ги је ни је же лео да од у ста не, а још увек ни је имао ни ја сан став да ли у 
Ср би ји тре ба да по сто је дру ге стран ке, од но сно под ко јим усло ви ма. У но во го-
ди шњем ин тер вју уочи 1990. за при штин ску Ри лин дју Ми ло ше вић је из ја вио да 
је по ли тич ко ор га ни зо ва ње у Ср би ји сло бод но, да ни јед ном дру штву не тре ба да 
сме та ју „раз ли чи та по ли тич ка ми шље ња“, али ако је у пи та њу по ли тич ки плу ра-
ли зам ко ји се „упо тре бља ва као дру ги на зив за уки да ње Ју го сла ви је и со ци ја ли-
зма – он да смо ми у Ср би ји про тив“.92

Сло бо дан Ми ло ше вић је, са мо че ти ри да на по сле фор ми ра ња Срп ске на-
род не об но ве (из ко је ће на ста ти Срп ски по крет об но ве),93 раз ми шљао о хап ше-
њу Ву ка Дра шко ви ћа, исти на не због стра ха од гу бит ка вла сти. Ре жим је од мах 
пре по знао нај о па сни јег про тив ни ка и По ли ти ка је већ 9. ја ну а ра пи са ла да су 
Дра шко ви ће ве иде је су прот не де мо кра ти ји, да оне по ка зу ју „бе ду и не моћ шо ви-
ни ста и чет нич ког но жа“, да он же ли да вра ти вре ме „мра ка и мр жње“. О хап ше-
њу Ву ка Дра шко ви ћа раз го ва ра ло се 10. ја ну а ра 1990. на не фор мал ном са стан ку 
код Ми ло ше ви ћа. Бо ри сав Јо вић, члан Пред сед ни штва СФРЈ, за пи сао је у свом 
Днев ни ку: „Оце њу је мо по ли тич ку опор ту ност евен ту ал ног кри вич ног го ње ња 
Ву ка Дра шко ви ћа. Прав ни раз ло зи по сто је. То би мо ра ло би ти усло вље но од го-
ва ра ју ћим ме ра ма пре ма Туђ ма ну у Хр ват ској и Ру пе лу у Сло ве ни ји, али они то 
ве ро ват но не ће учи ни ти. Ми у Ср би ји не мо же мо веч но би ти ’ве ћи ка то ли ци 
од Па пе’. Би ло ка ква ак ци ја са мо у на шој Ре пу бли ци не ће спа си ти Ју го сла ви ју, 
а што се нас ти че, нас Вук Дра шко вић у Ср би ји не мо же угро зи ти“.94 Да па ра-
докс бу де још ве ћи, Јо вић је већ су тра дан на сед ни ци Пред сед ни штва Ју го сла-
ви је пред ло жио да се за бра не по ли тич ке пар ти је уз об ја шње ње да су све оне би-
ле „на ци о на ли стич ке и се па ра ти стич ке“. Ка да је Ја нез Др нов шек, пред сед ник 
Пред сед ни штва, био од луч но про тив и ин си сти рао на сло бод ном по ли тич ком 
де ло ва њу, Јо ви ћев ко мен тар био је сле де ћи: „Бо ји се за Сло вен це и њи хо ве пар-
ти је. Мо жда и сам не кој при па да“.95

Пр ва опо зи ци о на стран ка у Ср би ји – Де мо крат ска стран ка – фор ми ра на 
је (об но вље на) 11. де цем бра 1989. Ње ни осни ва чи об зна ни ли су то га да на Пи смо 
о на ме ра ма Де мо крат ске стран ке.96 Осни вач ка скуп шти на стран ке, одр жа на 3. 

92 На ве де но пре ма: По ли ти ка, 22. де цем бар 1989, 6.
93 Срп ска на род на об но ва осно ва на је 6. ја ну а ра 1990. у Но вој Па зо ви. На ста ла је из Дру-

штва за очу ва ње исто риј ске исти не, срп ског је зи ка, ћи ри ли це и од бра ну Ко со ва.
94 Бо ри сав Јо вић, По след њи да ни СФРЈ. Из во ди из днев ни ка, Бе о град 1995, 88.
95 Исто, 89.
96 Бо јан Ди ми три је вић, Зо ран Ђин ђић. Би о гра фи ја, Бе о град 2007, 24. – Пи смо на на ме ра ма 

пот пи са ли су: Ду шан Ву кај ло вић, Вла ди мир Гли го ров, Ми ло ван Да ној лић, Зо ран Ђин-



506Српски 20. век – век „изгубљене историје“

фе бру а ра 1990, оку пи ла је крем срп ске ин те лек ту ал не опо зи ци је, не ка да шње ди си-
ден те и љу де не за ви сног ми шље ња. Али, они су би ли хе те ро ге не по свом опре де-
ље њу, што је спре чи ло да ова стран ка по ста не ја сна ал тер на ти ва Ми ло ше ви ће вом 
ре жи му. Та ко су на осни вач кој скуп шти ни би ли и љу ди ко ји су прет ход но да ли 
ле ги ти ми тет Ми ло ше ви ћу (Ма ти ја Бећ ко вић и До бри ца Ћо сић) као и не ка да шњи 
бли ски Ти тов са рад ник а ка сни је пр ви ју го сло вен ски ди си дент Ми ло ван Ђи лас.97 
Основ не смер ни це про гра ма Де мо крат ске стран ке би ле су: од бра на људ ских и 
гра ђан ских пра ва, ус по ста вља ње пу не пар ла мен тар не де мо кра ти је и тр жи шне 
при вре де; де мо крат ски фе де ра ли зам, за сно ван на но вом „исто риј ском спо ра зу му“ 
ју го сло вен ских на ро да. Про грам је пред ла гао ства ра ње дво дом ног пар ла мен та у 
ко ме ће би ти пред ста вље не „је ди ни це са ве зне др жа ве“ и гра ђа ни Ју го сла ви је, и 
уни вер зал ну при ме ну прин ци па те ри то ри јал не ауто но ми је у обла сти ма ко је има-
ју дру га чи ју ет нич ку струк ту ру или кул тур но и сто риј ски иден ти тет.98

Усле ди ло је убр за но фор ми ра ње но вих стра на ка, углав ном са на ци о нал-
ним пред зна ком. У мно го че му оне су би ле ра ди кал ни је од Ми ло ше ви ћа и до во-
ди ле су у пи та ње мо но пол на ко ри шће ње „на род но сног обра сца“ оправ да ва ња 
вла сти.99 Ми ло ше вић је, ме ђу тим, и у на ред ном пе ри о ду био про тив ви ше пар тиј-
ског си сте ма и сло бод них из бо ра у Ср би ји. Об ја шње ње је би ло да за тим не ма 
по тре бе. Те ста во ве из ло жио је и Ло рен су Иглбер ге ру, др жав ном под се кре та ру 
у ми ни стар ству спољ них по сло ва САД, при ли ком ње го ве по се те Ју го сла ви ји 
25. фе бру а ра 1990. 

За ни мљи во је да је аме рич ки ди пло ма та сма трао ка ко је Ми ло ше вић „ли-
бе рал“. На Иглбер ге ро ве по зи тив не ко мен та ре еко ном ског про гра ма Антe Мар ко-
ви ћа, Ми ло ше вић је од го во рио да је Мар ко вић „јед но став но пре у зео“ су шти ну 
ње го вог ре форм ског про гра ма; ни је при хва тио ни оце ну да по ли ти ка „чвр сте ру-
ке“ пре ма Ко со ву угро жа ва ју го сло вен ску ста бил ност. Од го во рио јe ка ко јe Ср-
би ја при ну ђе на да се бра ни од „ислам ског фун да мен та ли зма“ и „нар ко ма фи је“ 
на Ко со ву. Твр дио је и да је је дин стве на Ју го сла ви ја је ди на по ли тич ка фор ма ци ја 

ђић, Гој ко Ђо го, Сло бо дан Инић, Мар ко Јан ко вић, Во ји слав Ко шту ни ца, Дра го љуб Ми-
ћу но вић, Бо ри слав Пе кић, Ми о драг Пе ри шић, Ра до слав Сто ја но вић и Ко ста Ча во шки. 

97 На скуп шти ни стран ке, за пред сед ни ка је иза бран Д. Ми ћу но вић, за пот пред сед ни ка В. 
Ко шту ни ца, а за пред сед ни ка Из вр шног од бо ра З. Ђин ђић. 

98 Ja sna Dra go vić-So so, „Spa si o ci na ci je“. In te lek tu al na opo zi i cja Sr bi je i oži vlja va nje na ci o na-
li zma, Be o grad 2004, 350. 

99 Slo bo dan An to nić, Za ro blje na ze mlja. Sr bi ja za vla de Slo bo da na Mi lo še vi ća, Be o grad 2002, 
97. – Ми ло рад Ву че лић је де мон стра ци је на Ко со ву ко је су се од ви ја ле у овом пе ри о ду 
ис ко ри стио као по вод да осу ди је два по сто је ћу срп ску опо зи ци ју да се ни је огра ди ла 
од ал бан ског те ро ри зма: „По ли тич ки и дру штве ни про це си, као и све оно што се не по-
сред но де ша ва у зе мљи у овом тре нут ку, као да уоп ште не при вла че па жњу де ла на ших 
но во о сно ва них стра на ка, ни ти пак њи хо вих тек иза бра них пр ва ка. До са да, та ко ђе, не-
ма ни јед ног гла са ко ји би у Ср би ји по ди гле опо зи ци о не пар ти је про тив очи глед но не де мо-
крат ских и ира ци о нал них по ли тич ких тен ден ци ја и по кре та у срп ском дру штву, па чак 
ни оних нео чет нич ких и про чет нич ких. Као да од бра на прин ци па ра зу ма и де мо кра ти је 
спа да ис кљу чи во у до мен бри ге да нас вла да ју ћих сна га ко је тре ба да се бо ре про тив све га 
оно га што има при звук не ху ма них и исто риј ски не га тив но ве ри фи ко ва них по ли тич ких 
оп ци ја“. (НИН, 4. фе бру ар 1990, 10–11).
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ко ја омо гу ћа ва да сви Ср би жи ве у јед ној др жа ви, и то као чвр ста фе де ра ци ја са 
ми ни мал ном са мо стал но шћу ре пу бли ка. Твр дио јe да не ма ни шта про тив ви ше-
пар тиј ског си сте ма, али је на гла сио да он мо ра да де лу је на ју го сло вен ској, а не 
на ре пу блич кој осно ви: „То не би про шло у Ср би ји. Ср би жи ве ши ром Југославiје. 
Је дин ство Ју го сла ви је је јeдини на чин да они жи ве у јед ној зе мљи“.100

О мо гу ћем одр жа њу ви ше стра нач ких из бо ра ЦК СК Ср би је рас пра вљао 
је на 4. сед ни ци мар та 1990, али ни ка кве од лу ке ни су до не се не. Та да је пр ви пут 
спо ме ну та мо гућ ност пре и ме но ва ња пар ти је; кон крет ног пред ло га ни је би ло. До-
ми ни ра ла је оце на да СКС има мо де ран про грам, ја сан и пре ци зно де фи ни сан од-
нос пре ма про бле ми ма Ко со ва и Ме то хи је, што ће би ти нај ве ћи из бор ни аду ти. 
Ми ло рад Ву че лић је био ја сан у оце ни да је нај ве ћа пред ност Са ве за ко му ни ста 
Ср би је „што је власт до на ред них из бо ра и да ље у ње го вим ру ка ма“.101

________________________

Та лас про ме на ко ји је за хва тио Ис точ ну Евро пу оче ки вао се и у Ср би ји. 
Ли бе рал на ака дем ска и кул тур на јав ност би ла је уве ре на да са мо тре ба одр жа ти 
сло бод не из бо ре и – Ми ло ше вић и ко му ни сти у Ср би ји су го то ви, јед ном за у век 
и за сва вре ме на. Та кав страх, ка сни је ће се по ка за ти нео сно ван, по сто јао је и у 
вла да ју ћој срп ској гру па ци ји. Бо ри сав Јо вић је у свом Днев ни ку 3. ма ја за бе ле-
жио сле де ће: „Сло ба Ми ло ше вић до шао на мој по зив. Же лим да га оба ве стим о 
при лич но су мор ним ми шље њи ма љу ди са ко ји ма сам раз го ва рао о на шим из гле-
ди ма на из бо ри ма; за тим о ме ра ма за ак тив но сти у Пред сед ни штву. Пре све га 
сам сма трао да се мо ра мо озбиљ но по за ба ви ти сво јим из гле ди ма на ви ше пар-
тиј ским из бо ри ма. Не ве ру је да би смо мо гли да из гу би мо на из бо ри ма, али се 
при бо ја ва за да љу бу дућ ност. Упо зо рио сам га на озбиљ не при мед бе гра ђа на на 
ло кал не функ ци о не ре ко јих се мо ра мо у из бор ној тр ци ота ра си ти а кан ди до ва-
ти на на шим ли ста ма углед не и не ком про ми то ва не љу де“.102

У овој фа зи Ми ло ше вић је при ме њи вао ста ри ре цепт – ре пре си ју. Све 
до сре ди не 1990. Ми ло ше вић и ње го ва око ли на рас пра вља ли су о пред но сти ма 
не пар тиј ског плу ра ли зма; пр ви број Срп ске ре чи (но сио је да тум 1. мај 1990) 
гла си ла Срп ског по кре та об но ве, за бра њен је због фо то гра фи је ге не ра ла Ми ха-
и ло ви ћа на на слов ној стра ни.103 Ми ло ше вић је 10. ма ја у Пан че ву из ја вио да са 
Ср би јом „не ма по га ђа ња“, да се де мо крат ска кли ма у Ср би ји ко ја је ство ре на 
по сле Осме сед ни це не мо же ко ри сти ти за „пла си ра ње иде ја ко је ни су у ин те ре-
су про спе ри те та Ср би је и за скла па ње са ве за са не при ја тељ ски рас по ло же ним 
сна га ма из ван Ср би је“. Стран ке ко је се још по ште но ни су и фор ми ра ле оп ту жио 
је за ре ван ши зам и иза зи ва ње гра ђан ског ра та и у Ср би ји и у Ју го сла ви ји: „Апе-
ли за раз не об ра чу не и осве те са мо су проб ни по клич за по зив на гра ђан ски рат. 
Из да на у дан смо све ви ше све до ци екс пан зи је на сил нич ког, при ми тив ног и шо ви-

100 На ве де но пре ма: Vo ren Zi mer man, Po re klo jed ne ka ta stro fe. Ju go sla vi ja i nje ni ru ši te lji, 
Be o grad 2003, 39.

101 НИН, 18. март 1990, 9.
102 Б. Јо вић, По след њи да ни СФРЈ, 144.
103 У обра зло же њу окру жног јав ног ту жи о ца ста ја ло је да пр ви број Срп ске ре чи сво јим 

са др жа јем „вре ђа срп ски на род, на но си увре де жр тва ма фа ши стич ког те ро ра и чет нич-
ког кла ња и под сти че на на си ље“. (На ве де но пре ма: По ли ти ка, 1. јун 1990, 7).
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ни стич ког исту па ња пред став ни ка не ких по ли тич ких пар ти ја. Иако се њи хо ве 
то бо жње пар ти је још ни су ни кон сти ту и са ле, ни ре ги стро ва ле, већ пре те ко му-
ни сти ма, дру гим на ро ди ма, на род но сти ма. Та ди вља ња др жа ва Ср би ја ни ко ме 
не ће до пу сти ти на сво јој те ри то ри ји од Дра га ша до Хор го ша“.104 

Од мах за тим за бра њен је скуп СПО-а на Рав ној Го ри ко ји је тре ба ло да 
се одр жи 13. ма ја 1990. Јед но вре ме ак ту ел на иде ја би ла је да се Со ци ја ли стич ки 
са вез рад ног на ро да кон сти ту и ше као На род на стран ка и та ко уве де ви ше стра-
нач ки си стем у Ср би ји. По што Ми ло ше вић ни је до но сио ни ка кву од лу ку, иако 
су већ би ли за вр ше ни у Хр ват ској и Сло ве ни ји, глав не стран ке срп ске опо зи ци-
је пот пи са ле су 30. ма ја за јед нич ку по ве љу о из бо ри ма. Опо зи ци ја је зах те ва ла 
ус по ста вља ње окру глог сто ла вла сти и опо зи ци је, као пре ла зне ин сти ту ци је до 
одр жа ва ња де мо крат ских из бо ра. Тре ба ло је до го во ри ти до но ше ње из бор них 
за ко на (о стран ка ма, јав ним гла си ли ма и из бор ним пра ви ли ма) ка ко би за све 
стран ке ва жи ла иста пра ви ла. По сле то га рас пи са ли би се сло бод ни из бо ри, нај-
ка сни је до кра ја 1990. 

Ми ло ше вић се по кре нуо 7. ју на, ка да је на ја вље но осни ва ње Со ци ја ли-
стич ке пар ти је Ср би је ко ја би на ста ла „ује ди ње њем“ Са ве за ко му ни ста и Со ци-
ја ли стич ког са ве за.105 Од мах је по кре ну та моћ на про па ганд на ма ши не ри ја ко ја 
је да ла по др шку пред ло гу да се фор ми ра СПС. Го во ри ло се о „об но ви“ и „об-
је ди ња ва њу“ ле вих сна га ко је је ди но мо гу да обез бе де еко ном ски про спе ри тет 
Ср би је. По ли ти ка је на на слов ној стра ни об ја ви ла не пот пи сан ко мен тар у ко ме 
је по ру че но да је на овај на чин дат од го вор „про фа ши сти ма“ са се ве ро за па да Ју-
го сла ви је: „Ра ђа се пар ти ја ко ја ис ка зу је оно што је већ под стак ну то у ду ши 
свих по ште них љу ди“.106 За тим је Ми ло ше вић 11. ју на уки нуо По кра јин ски се кре-
та ри јат уну тра шњих по сло ва на Ко со ву јер је „озбиљ но угро зио јав ни ред и мир 
у По кра ји ни“. За то су све функ ци је „ми ли ци је у слу жби уну тра шњих по сло ва у 
САП Ко со во“ пре у зе те од стра не Ре пу блич ког СУП-а.107

Да би се по ја чао при ти сак на власт, опо зи ци о не стран ке одр жа ле су 13. 
ју на ве ли ки ми тинг у Бе о гра ду, на Тр гу Ре пу бли ке. Он је од ре жи ма од мах озна-
чен као „ми тинг про тив Ср би је“. То је био пр ви опо зи ци о ни скуп у Ср би ји од 
кра ја Дру гог свет ског ра та, што је ство ри ло ве ли ки страх у вла да ју ћој ели ти, 
али и код ње них при ста ли ца, јер је се ћа ње на Бу ку решт би ло још увек све же. 
Ми тинг је отво рен пе ва њем ста ре срп ске на ци о нал не хим не „Бо же прав де“, ко-
ја се у Бе о гра ду пр ви пут чу ла од кра ја Дру гог свет ског ра та. У јед ном тре нут ку 
спа ље на је и пе то кра ка са Ми ло ше ви ће вом сли ком. Страх је де ли мич но пре шао 
у па ни ку, иако су на ули ци би ла љу ди ко ји су при па да ли ин те лек ту ал ној и кул-
тур ној ели ти Ср би је. Ме ђу оку пље ни ма нај ве ћи број (њих 58,5%) има ло је ви ше 
или ви со ко обра зо ва ње. Иако за тим ни је би ло ни ка кве по тре бе, Ми ло ше вић је 
по кре нуо по ли ци ју, па је цен тар гра да био пре пун до зу ба на о ру жа них при пад-
ни ка по ли ци је. 

104 На ве де но пре ма: Бор ба, 11. мај 1990, 1.
105 По ли ти ка, 8. јун 1990, 1.
106 По ли ти ка, 9. јун 1990, 1.
107 По ли ти ка, 12. јун 1990, 1.
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По сле за вр шет ка ми тин га, гра ђа ни су кре ну ли ка Скуп шти ни ка ко би 
пре да ли сво је зах те ве. По што их у Скуп шти ни ни ко ни је при мио, део оку пље-
них кре нуо је пре ма згра ди „По ли ти ке“ где су спа ље ни при мер ци ли ста, уз по-
ви ке „Бро зо ви ја ни ча ри“ и „Ла же По ли ти ка“. Вр ху нац је усле дио ис пред згра де 
Те ле ви зи је Бе о град. Усле дио је ју риш по ли ци је и збор је пре ки нут. У на па ду је 
по вре ђен и је дан од нај и стак ну ти јих срп ских ин те лек ту а ла ца, књи жев ник Бо ри-
сав Пе кић.108 По ли ти ка је о овом ин ци ден ту на пи са ла сле де ће ре чи: „Ка да је њи-
хо во по на ша ње по ста ло ру ши лач ко, ин тер ве ни са ла је по ли ци ја“.109

За тим је по кре ну та кам па ња про тив опо зи ци о них пар ти ја: на ми тин гу 
„ни је би ло де мо кра ти је“, из вр шен је „фи зич ки на пад на ми ли ци ју“, тра же но је 
да се „оце ни рад“ Ра ди ја Сту дио Б, Сло бо дан Јо ва но вић је у По ли ти ци Екс прес 
пи сао да је из вр ше на „из да ја Ср би је“, а Зо ран Со ко ло вић, пред сед ник Скуп шти не 
Ср би је, од био је да раз го ва ра са пред став ни ци ма опо зи ци о них стра на ка због њи хо-
вог „ху ли ган ског по на ша ња“.110 По ли ти ка је, по но во у не пот пи са ном ко мен та ру, 
оп ту жи ла ко ле ге из Бор бе да ак тив но уче ству ју у „ан ти срп ској ко а ли ци ји“.111

За хва љу ју ћи по др шци у на ро ду ко ју је не сум њи во имао, Сло бо дан Ми-
ло ше вић је од био да са ра ђу је са опо зи ци јом и од лу чио се за офан зи ву. Он ни је 
био ис тро ше ни, оста ре ли ко му ни ста по пут оних на ис то ку Евро пе, или ли бе рал-
ни ко му ни ста као Ми лан Ку чан или Иви ца Ра чан. Био је у на по ну сна ге (49 го ди-
на), ефек тив ну власт имао је ма ње од три го ди не, што је би ло де сет пу та ма ње 
од „про се ка“ у ко му ни зму, а био је „де сет пу та ви ше же љан да ту власт за др жи“. 
Ни је имао об зи ра ни пре ма ли бе ра ли зму, ни пре ма де мо кра ти ји, „био је спре ман 
да пла ти сва ку це ну ка ко би са чу вао власт“.112 

Основ на иде ја иде о ло га СПС-а би ла је да сле де тра ди ци ју евро-со ци-
ја ли зма, па је Сло бо дан Ми ло ше вић упо ре ђи ван са Ви ли јем Бран том, Уло фом 
Пал ме ом и Фран соа Ми те ра ном. Ми ло ше вић је по ка зао сми сао за ре ал ност, па 
је од био ве ћин ски пред лог да се фор ми ра Ко му ни стич ка пар ти ја Ср би је. О то ме 
је Ми ло рад Ву че лић пи сао: „Би ли су ви ше не го уоч љи ви агре сив ни и твр до кор-
ни ко му ни стич ки ста во ви и она схва та ња по ко ји ма је Ко му ни стич ка пар ти ја 
је ди ни об лик по ли тич ког жи во та у зе мљи. Ти от по ри де мо кра ти за ци ји до при-
не ли су из ве сном за ка шње њу ове са да шње ини ци ја ти ве за об је ди ња ва ње ле вих 
и де мо крат ских сна га“.113

Ми ло ше вић је као вешт так ти чар из ву као по у ке из де ша ва ња на ис то ку 
Евро пе и на за па ду Ју го сла ви је. Те шко је по ве ро ва ти да ни је уочио по бе ду бив-
ших бу гар ских ко му ни ста, ко ји су на из бо ри ма одр жа ним 10. и 17. ју на 1990. 
на сту пи ли под име ном Со ци ја ли стич ка пар ти ја Бу гар ске и са 47% осво је них гла-
со ва до би ли 53% по сла нич ких ман да та, јер су из бо ри одр жа ни по до ми нант но 
ве ћин ском из бор ном си сте му. Те шко је по ве ро ва ти и да ни је уочио да је Ку чан 

108 S. An to nić, Za ro blje na ze mlja, 99.
109 По ли ти ка, 14. јун 1990, 10.
110 По ли ти ка, 15. јун 1990, 7.
111 По ли ти ка, 16. јун 1990, 7.
112 S. An to nić, Za ro blje na ze mlja, 102. 
113 НИН, 17. јун 1990, 10.
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у Сло ве ни ји по бе дио и до био ви ше гла со ва од сво је стран ке ко ја је оти шла у 
опо зи ци ју, јер је Ку чан, слич но као и Ра чан, чи нио уступ ке опо зи ци ји. Ми ло ше-
ви ће ва стра те ги ја би ла је – не по пу сти ти опо зи ци ји ни ка да и ни у че му: „За и-
грао је без об зир но и опа сно, ста вив ши опо зи ци ју пред из бор: узми или оста ви. 
Опо зи ци ја је то ли ко би ла уве ре на у свој успех да је при ста ла на све. На кра ју 
је из гу би ла све“.114

За тим је од лу чио да по ста ви но ва пра ви ла у ве зи од но са по ли тич ке мо ћи 
у срп ском дру штву. Пр ви ко рак у ле ги ти ми за ци ји лич не вла сти би ло је до но ше-
ње Уста ва пре одр жа ва ња пр вих ви ше стра нач ких из бо ра. Устав је на пра вљен по 
ме ри вла да ра. Те жи ште вла сти пре ба че но је на пред сед ни ка, иза бра ног на не по-
сред ним из бо ри ма. Та ко би се власт за др жа ла, чак и ако би опо зи ци ја по бе ди ла 
на пар ла мен тар ним из бо ри ма. Но ви устав Ср би ју је уре дио као да је са мо стал на 
др жа ва. Та ко се Ми ло ше вић за шти тио од још увек по сто је ће вла сти фе де рал не 
др жа ве. На при мед бе опо зи ци је да но ви устав тре ба да до не се ви ше стра нач ка 
скуп шти на, Ми ло ше вић је од го во рио да је, пре ма по сто је ћем уста ву, Скуп шти на 
Ко со ва мо гла да спре чи до но ше ње но вог срп ског уста ва. По што је би ло из ве сно 
да ће на ви ше стра нач ким из бо ри ма на Ко со ву по бе ди ти се це си о ни стич ке сна ге, 
Ср би ја се на ла зи ла у опа сно сти да трај но оста не та лац Ко со ва.

Ми ло ше вић је 25. ју на 1990. у Скуп шти ни Ср би је обра зло жио пред лог 
но вог уста ва и но ви по ли тич ки кон цепт. Срп ски пред сед ник је пр ви пут јав но ре-
као и да Ср би ја мо же да по сто ји и ван Ју го сла ви је, као са мо стал на др жа ва, али 
у но вим гра ни ца ма: „До но ше ње но вог уста ва, из ме ђу оста лог, тре ба да спре чи 
сва ки по ку шај ти хог пре во ђе ња фе де рал не Ју го сла ви је у кон фе де ра ци ју, од но сно 
пред ста вља тре ну так ка да Ср би ја тре ба ја сно и бла го вре ме но да ста ви до зна-
ња да сво је са да шње ад ми ни стра тив не гра ни це ве зу је је ди но за фе де рал но уре ђе-
ње Ју го сла ви је. Јер уко ли ко би до шло до про ме не об ли ка уре ђе ња Ју го сла ви је, тј. 
до ње ног кон фе де ра ли зо ва ња, би ла би отво ре на сва устав на пи та ња. У та квом 
слу ча ју пи та ње гра ни ца Ср би је је отво ре но по ли тич ко пи та ње“.115 Ми ло ше вић 
је об ја снио и за што устав тре ба усво ји ти пре из бо ра: „Ре до след по те за ко ји чи-
ни це ли ну на шег Пред ло га под ра зу ме ва пр во устав, па из бо ре, јер би обр ну ти 
ре до след не из бе жно про из вео не у став ну си ту а ци ју и ди рект но отво рио вра та 
су ко би ма са не са гле ди вим не га тив ним по сле ди ца ма, пре све га на Ко со ву. Ни ко 
од го во ран у та кву си ту а ци ју ни ти мо же ни ти сме уво ди ти Ср би ју“.116 

Ми ло ше вић је на кра ју пред ло жио да се о овом пи та њу гра ђа ни из ја сне 
на ре фе рен ду му ка ко би се „ко а ли ци ја ко ја де лу је про тив Ср би је“ ли ши ла осно-
ве за оп ту жбе да срп ско ру ко вод ство но ви устав же ли да на мет не не де мо крат-
ским сред стви ма. Овај пред лог од мах су по др жа ли Де јан Ме да ко вић и Ми ћа 
По по вић.117 Оп шта оце на би ла је да је ћа на овај на чин од лу чи ти на род на во ља: 
Ва си ли је Кре стић: „Де мо кра ти ја се вра ти ла у Ср би ју на ве ли ка вра та“; Ми лу тин 
Га ра ша нин: „Ре фе рен дум ап со лут но по тре бан“; Ми лош Жу тић: „Ску по це ни тре-

114 S. An to nić, Za ro blje na ze mlja, 103.
115 На ве де но пре ма: Сло бо дан Ми ло ше вић, При лог исто ри ји 20. ве ка, Бе о град 2008, 48.
116 Исто, 52.
117 По ли ти ка, 26. јун 1991, 7.
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ну так“; Јо ван Ћи ри лов: „У овом слу ча ју да“.118 Ми ха и ло Мар ко вић: „Час је да 
се ка же да“; Љу би ша Са мар џић: „Од бра на од јед но у мља“.119 Бу ди мир Ко шу тић, 
про фе сор Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, ко ји ће то ком 1991. би ти и пот пред сед-
ник вла де Ср би је, из ја вио је да ће ре фе рен дум ко нач но опре де ли ти по на ша ње 
срп ске опо зи ци је: „Он ће ко нач но ста ви ти опо зи ци ју, тј. део опо зи ци је ко ји се 
до са да про ти вио ре до сле ду Устав па из бо ри да од лу чи хо ће ли ићи за ве ћи ном 
сво га на ро да или ће се при кло ни ти ста во ви ма ко сов ске ал тер на ти ве“.120 

По што је Ми ло ше вић имао пу но по ве ре ње у на род, већ 1. и 2. ју ла одр-
жан је ре фе рен дум на ко ји је, пре ма слу жбе ним, те шко про вер љи вим по да ци ма, 
иза шло 78% упи са них би ра ча, од ко јих је 96,8% из гла са ло да се пр во до не се 
устав, па да се тек он да одр же из бо ри. Ка да Ал бан ци ни су иза шли на из бо ре, 
као ни на би ло ко је дру ге, на та об ја шње ња ни ко се ви ше ни је освр тао. Та ко је 
под оправ да њем да је „др жа ва ва жни ја од де мо кра ти је“ до не сен но ву устав ко ји 
је по твр дио Ми ло ше ви ће ву моћ. 

У Ср би ји је 1990. све ча но обе ле жен и 7. ју ли као Дан устан ка из Дру гог 
свет ског ра та. Ве те ра ни ре во лу ци је по ру чи ва ли су да не ма ју че га да се сти де, а 
Ми ло ше вић је по ло жио ве нац на спо ме ник Не зна ном ју на ку на Ава ли. У књи гу 
ути са ка упи сао је сле де ће ре чи: „По но си мо се сво јом со ци ја ли стич ком ре во лу ци-
јом и бор бом за сло бо ду“.121 По след ња сед ни ца Цен трал ног ко ми те та СК Ср би је 
одр жа на је 11. ју ла 1990. и на њој је до не се на од лу ка да се из вр ши ује ди ње ње са 
Со ци ја ли стич ком са ве зом ка ко би се ство ри ла но ва по ли тич ка фор ма ци ја.122

Ми ха и ло Мар ко вић је сма трао да је ис ход ре фе рен ду ма по ка зао сна гу 
„де мо крат ског со ци ја ли зма“ ко ји је ре ви та ли зо ван под Сло бо да ном Ми ло ше ви-
ћем. Тај кон цепт био је да ле ко бо љи и од кон цеп та тр жи шне при вре де за ко ји 
се за ла га ла срп ска „де сни ца“ и твр дио је да са вре ме ни то ко ви по ка зу ју да тре ба 
уки ну ти при ват ну сво ји ну и уве сти ак ци о нар ски об лик вла сни штва: „То зна чи, 
та имо ви на до би ја фор му ак ци о нар ског ка пи та ла ко ји се по ја вљу је на тр жи-
шту, ко јим упра вља ју струч на те ла од го вор на На род ној скуп шти ни (основ ном 
су бјек ту вла снич ких пра ва) ко ји има сво ју це ну упо тре бе, до но си до би ти и за-
кон ски је за шти ћен од узур па ци је и кра ђе као и сва ка дру га имо ви на. Све дру ге 
опо зи ци о не по ли тич ке пар ти је се за ла жу за уки да ње дру штве не сво ји не. То им 
да је очи глед но де сни чар ски, кон зер ва тив ни ка рак тер“.123 

Чи ње ни цу да Ср би ја још увек ни је ни ре ги стро ва ла по ли тич ке стран ке 
ни ти је рас пи са ла сло бод не из бо ре, оправ дао је об ја шње њем да је Ср би ја „пред-
ња чи ла“ у оста лим до ме ни ма у од но су на Сло ве ни ју и Хр ват ску (при вред на ре-
фор ма) а чим се усво ји но ви устав, све срп ске „исто риј ске“ пред но сти до ћи ће 
до пу ног из ра жа ја: „Ли бе ра ли зам у Ср би ји по ти че из фран цу ских и ен гле ских 
из во ра и за сни ва се на иде ји о гра ђа ни ну као но си о цу су ве ре ни те та вла сти. У 
Хр ват ској и Сло ве ни ји узор је аустро у гар ска и не мач ка по ли тич ка тра ди ци ја, 

118 По ли ти ка, 28. јун 1990, 9.
119 По ли ти ка, 29. јун 1990, 7.
120 НИН, 29. јун 1990, 15.
121 На ве де но пре ма: По ли ти ка, 7. јул 1990, 1.
122 По ли ти ка, 12. јул 1990, 5.
123 Шта хо ће со ци ја ли сти, НИН, 13. јул 1990, 11.
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у ко јој осно ва др жав ног уре ђе ња ни је гра ђа нин већ на ци ја, у ко јој, пре ма то ме, 
пра вог де мо кра ти зма и не ма“.124

У том кон тек сту Мар ко вић је ту ма чио и де ло ва ње срп ских опо зи ци о них 
стра на ка опо зи ци је – сма трао је да је срп ска опо зи ци ја има ла са свим до вољ но 
вре ме на да се ор га ни зу је и де мо крат ски кон сти ту и ше, али да то ни је ус пе ла због 
сво је не де мо крат ске при ро де: „По што то до сад ни су учи ни ле, уда рац ко је су до-
би ле од До бри це Ћо си ћа у ин тер вјуу ’По ли ти ци Екс прес’ уочи ре фе рен ду ма 1. и 
2. ју ла био је за и ста раз о ран“.125

Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је кон сти ту и са на је на „кон гре су ује ди ње-
ња“ 16. и 17. ју ла 1990. Пре по чет ка кон гре са ује ди ње ња, одр жан су крат ки 12. 
ван ред ни кон грес СК Ср би је и по след ња сед ни ца РК ССРН Ср би је на ко ји ма је 
од лу че но да се из вр ши ује ди ње ње. На кон гре су су до ми ни ра ле оце не да је ује ди-
ње ње ле вих сна га из вр ше но у „по след њи час“ и да ће то до ве сти до ује ди ње ња 
ле ви це и на ју го сло вен ском ни воу. Ми ло ше вић је иза бран за пр вог пред сед ни ка 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је – за ње га је гла са ло 1.228 де ле га та, а за Рад ми-
лу Ан ђел ко вић као про тив кан ди да та – 60.126 У за вр шном го во ру Ми ло ше вић је 
на гла сио да је ује ди ње ње ле ви це из вр ше но ка ко би се „са чу вао мир и обез бе дио 
про гре сив ни дру штве ни раз вој“. На ја вио је и да ће се но ва пар ти ја ве о ма бр зо 
осло бо ди ти „уско гру до сти и осве то љу би во сти“ ко је су би ле ка рак те ри стич не у 
прет ход ном со ци ја ли стич ком и ко му ни стич ком по кре ту: „Мир, еко ном ски про-
спе ри тет, сло бо дан чо век и ме ђу соб но рав но прав ни љу ди – вред но сти су са ко-
ји ма се Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је да нас обра ћа свом на ро ду и гра ђа ни ма 
Ср би је“.127 

Дру ги ко рак би ло је пот пу но го спо да ре ње над стран ком. Ру ко вод ство 
СПС-а кон сти ту и са но је 19. ју ла, из бо ром Из вр шног од бо ра. Ни је, као код дру гих 
стра на ка, иза бран пред сед ник овог те ла, већ са мо три пот пред сед ни ка: Ми ха и-
ло Мар ко вић, Рад ми ла Ан ђел ко вић и Бог дан Три фу но вић.128 Та ко је ро ђе на но ва 
струк ту ра мо ћи. Одво јив ши се од пар тиј ско-др жав не оли гар хи је, Ми ло ше вић је 
по стао са мо ста лан но си лац по ли тич ког су ве ре ни те та и ви ше ни је же лео да де ли 
моћ са остат ком оли гар хи је („да их пи та за би ла шта, да их слу ша ма у че му“). 
Од та да је он сам до но сио нај ва жни је од лу ке и ње го ва реч је би ла пре суд на у 
пра вље њу ка дров ског рас по ре да вла да ју ћег вр ха Ср би је. Тек та да слу жбе но је 
при зна то и по сто ја ње дру гих стра на ка.129

124 Исто, 13.
125 Исто.
126 По ли ти ка, 18. јул 1990, 1.
127 Исто.
128 По ли ти ка, 20. јул 1990, 1.
129 Ка ко ис ти че С. Ан то нић, са ста но ви шта мо ра ла, „ује ди ње ње“ је би ло крај ње не по ште-

но. ССРН је био оп ште дру штве на ор га ни за ци ја, за кон ски оба ве зна кор по ра ци ја ко ју 
су чи ни ла сва по сто је ћа удру же ња. ССРН је фи нан си ран из бу џе та и рас по ла гао је мно-
штвом по слов них про сто ри ја. У Сло ве ни ји и Хр ват ској део нов ца и по слов ног про сто ра 
дат је на рас по ла га ње но вим стран ка ма, а у Ср би ји је опо зи ци ја оста ла без иче га: „Све 
што је мо гло да по слу жи у стра нач ке свр хе при гра био је Ми ло ше вић“. (S. An to nić, Za-
ro blje na ze mlja,104).
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Усле ди ло је пред у зи ма ње „енер гич них по те за“ ка ко би се срп ско јав но 
мње ње уве ри ло да је си ту а ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји под кон тро лом. То ком 8. 
ав гу ста уве де не су при вре ме не ме ре у 17 ко лек ти ва у по кра ји ни – „Треп чи“, на 
Ме ди цин ском фа кул те ту и три ње го ве кли ни ке и у ви ше дру гих ко лек ти ва у ко-
ји ма је, ка ко је са оп ште но, „рад био у дру гом пла ну“. Рас пу ште на је Скуп шти на 
оп шти не По ду је во и при вре ме но за бра ње но из ла же ње ли ста Ри лин дја и то „док 
се не ство ре усло ви да ин фор ми ше, а не да ру ши Ср би ју“.130

______________________

По чет ком 1990. Ан те Мар ко вић, пред сед ник Са ве зног из вр шног ве ћа, 
иза шао је са иде јом о одр жа ва њу ре фе рен ду ма у чи та вој зе мљи (пла ни ран за 
де цем бар те го ди не), али ру ко вод ства ре пу бли ка ни су мо гла да се до го во ре о пи-
та њи ма ко ја би би ла по ста вље на на ре фе рен ду му. За тим је Мар ко вић за кљу чио 
да је Ју го сла ви ји нео п ход на но ва пар ти ја. Ње го ва основ на иде ја би ла је да Ју го-
сла ви ја мо же да пре жи ви без СКЈ, али уз из бо ре или ма кар по сто ја ње јед не оп-
ште ју го сло вен ске пар ти је. По сле из бо ра у Сло ве ни ји и Хр ват ској Мар ко вић је 
фор ми рао Са вез ре форм ских сна га Ју го сла ви је. Осни ва ње Са ве за про кла мо ва но 
је 29. ју ла 1990. на Ко за ри. Са вез је као при о ри тет ис ти цао еко ном ске ре фор ме; 
оне су би ле и осно ва за де мо кра ти ју и но ву, рационaлно за сно ва ну ју го сло вен ску 
за јед ни цу. Бо ри сав Јо вић је од мах оце нио да је Мар ко вић „оби чан пре ва рант и 
не при ја тељ срп ског на ро да“.131 Ре ал на опа сност ле жа ла је у чи ње ни ци да је он, 
осим што јe био из у зет но по пу ла ран, рас по ла гао са ве зним апа ра том и са ве зним 
бу џе том, а и ње го ва стран ка бр зо се ши ри ла. Осим то га, срп ско ру ко вод ство је 
већ у ле то 1990. до не ло ко нач ну од лу ку да се мо ра ре ши ти пи та ње гра ни ца за 
срп ски на род ван Ср би је, тј. да Ср би у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни од лу-
че где ће жи ве ти.132

Ипак, чи ње ни ца да је та ју го сло вен ска ор га ни за ци ја фор ми ра на по сле 
из бо ра у Сло ве ни ји и Хр ват ској омо гу ћи ла је Ми ло ше ви ће вој про па ганд ној им-
пе ри ји да то пред ста ви као так тич ки по тез, сми шљен не за очу ва ње Ју го сла ви-
је, већ за раз би ја ње „срп ског је дин ства“. Осим то га, у срп ском огран ку Са ве за 
би ло је до ста не ка да шњих ко му ни ста, при ста ли ца Ива на Стам бо ли ћа, ко ји су 
у ко лек тив ној све сти већ има ли хи по те ку да су из гра ди ли по ли ти ку „сла ба Ср-
би ја ја ка Ју го сла ви ја“, иако је то би ло да ле ко до исти не. И на кра ју, по др шка је 
тра же на и од на ци о нал них ма њи на, укљу чу ју ћи и Ал бан це, ко ји су од би ли и да 
уче ству ју на из бо ри ма.133 

Сло бо дан Ву че тић је, на при мер, сма трао да је Мар ко вић сво ју стран ку 
тре ба ло да фор ми ра пре из бо ра у Хр ват ској и Сло ве ни ји јер би та ко по ка зао да му 
је ста ло до Ју го сла ви је: „По што је очи глед но да Ан те Мар ко вић не ма при сту па 
ни шан си на хр ват ском и сло ве нач ком по ли тич ком про сто ру, он за сво ју бу ду ћу 

130 На ве де но пре ма: По ли ти ка, 9. ав густ 1990, 11.
131 Б. Јо вић, По след њи да ни СФРЈ, 173.
132 Исто, 177.
133 J. Dra go vić-So so, „Spa si o ci na ci je“, 360. – Из вр шни од бор Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср-

би је оце нио је 30. ју ла да је „не при ме рен“ на чин осни ва ња стран ке СИВ-а, као и да је 
Мар ко вић тре ба ло ја сно да се од ре ди пре ма „Ко со ву, Туђ ма ну, се па ра ти стич кој Сло ве-
ни ји и на ле ту ислам ског фун да мен та ли зма“. (По ли ти ка, 31. јул 1990, 1).
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стран ку и за се бе лич но оче ку је по др шку упра во у ре пу бли ка ма ко је пла ћа ју нај ве-
ћи цех про гра ма еко ном ске ре фор ме СИВ-а. Пр во су гру бо и ду го екс пло а ти са не у 
то ку астро ном ског ра ста ин фла ци је, а за тим су опет ста вље не у не по вољ ни ји 
еко ном ски по ло жај, јер су за мр зну те це не са мо оне ро бе ко ја у тим ре пу бли ка ма 
пре о вла ђу је и бит на је за њи хов еко ном ски по ло жај. [...] За то је је ди но ло гич но 
ре ше ње да се сви Ср би ор га ни зу ју пре све га кроз сво је већ фор ми ра не стран ке, 
да оне ме ђу соб но бу ду ре ла тив но чвр сто по ве за не на плат фор ми ре форм ских, 
де мо крат ских и ју го сло вен ских иде ја“.134

Слич но је раз ми шљао и Ра до ван Ка ра џић, пред сед ник тек осно ва не Срп-
ске де мо крат ске стран ке у Бо сни и Хер це го ви ни: „Мно го би по треб ни је би ло 
да је го спо дин Мар ко вић сво је иде је о спа са ва њу Ју го сла ви је об ја вио та мо гдје 
Ју го сла ви ја не сто ји та ко до бро као на Ко за ри. Го спо дин Мар ко вић, као и не-
ки дру ги вла сто др шци, ју ри ша на срп ско гла сач ко ти је ло да и он узме дио ње га. 
Што се Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни и њи хо ве Де мо крат ске стран ке ти че – ми 
не ма мо по тре бу да се учла њу је мо у Мар ко ви ће ву стран ку и та ко му да је мо без-
ре зер вну по др шку“.135 

У Ср би ји је уочи из бо ра ис ти ца но да се Мар ко вић у ино стран ству осла-
ња на фак то ре ко ји да ју при вид ну по др шку оп стан ку Ју го сла ви је, а у су шти ни 
ра де на ње ном раз би ја њу. Мар ко ви ће во ју го сло вен ство оце ње но је као ана хрон 
и исто риј ски по тро шен об лик ју го сло вен ске иде је. Нај ви ше отров них стре ла на 
ра чун Мар ко ви ћа упу ћи вао је Те о дор Ан ђе лић пре ко стра ни ца НИН-а. Он је, из-
ме ђу оста лог, пи сао да Мар ко вић ни је ни ни „по што ван“, ни „по штен“ и да је 
одав но тре ба ло да под не се остав ку.136

Три нај ја че ју го сло вен ске ре пу бли ке, сва ка из сво јих, че сто кон тра дик-
тор них раз ло га, удру жи ле су се про тив Мар ко ви ћа. Иако је би ла окре ну та ре-
фор ма ма, Сло ве ни ја ни је же ле ла ни ка кву ре фор му ко ја је до ла зи ла из Бе о гра да, 
Хр ват ска је има ла слич не раз ло ге, а ни је же ле ла ни да се од рек не си сте ма до го-
вор не, ди ри го ва не при вре де, са сна жним упли вом др жа ве. Ср би ја ни је има ла 
ни ка кав ин те рес за ре фор ма ма ко је би ума њи ле ње ну моћ, а ни је при хва ћен ни 
Мар ко ви ћев кон цепт ре фор ме др жав ног си сте ма јер је ак ту ел на би ла по ли ти ка 
„фе де ра ци ја или ни шта“. За то се Мар ко вић окре нуо на ро ду, али он го то во да 
ни је имао мо гућ но сти да се обра ћа јав но сти, јер су сви ме ди ји би ли под кон тро-
лом ре пу блич ких вла да.137

_____________________

Да би се из бо ри ли за ми ни мум по ли тич ких пра ва, пред став ни ци опо зи ци је 
одр жа ли су 12. сеп тем бра ми тинг у Бе о гра ду, са ко га је упу ће но пи смо Сло бо да-

134 НИН, 3. ав густ 1990, 14.
135 Исто, 14–15.
136 НИН, 19. ок то бар 1990, 21.
137 Во рен Зи мер ман о то ме пи ше: „Мар ко вић је мо жда био над мен и не у го дан, али су по-

сто ја ли ду бљи раз ло зи за осве ту про тив ње га. За Сло вен це и Хр ва те он је пред ста-
вљао пре пре ку се це си ји; за Ср бе је био су ви ше ли бе ра лан и про за пад но ори јен ти сан. 
Док су но же ви по ста ја ли све оштри ји, Мар ко вић је по чео да гу би јaвну по др шку“. (V. 
Zi mer man, Po re klo jed ne ka ta stro fe, 74).



515 Коста Николић Историја 20. века, 2/2008

ну Ми ло ше ви ћу. Од ње га је тра же но да пред из бор на кам па ња тра је нај ма ње три 
ме се ца, да у свим те ли ма ко ји ма је по ве ре на бри га о из бо ри ма – од Ре пу блич ке 
из бор не ко ми си је до би рач ких од бо ра – уче ству ју пред став ни ци свих стра на ка. 
Тра жи ло се и нај ма ње два са та ве чер њег те ле ви зиј ског про гра ма и ди рект но су-
че ља ва ње стра нач ких во ђа.138 

Ми ло ше вић је од био све зах те ве опо зи ци је и пре у ре дио је по ли тич ки си-
стем, па је Ср би ја Уста вом, усво је ним 28. сеп тем бра 1990. до би ла ин сти ту ци ју 
моћ ног пред сед ни ка ре пу бли ке. Он је „пред ста вљао Ре пу бли ку Ср би ју“ и „из ра-
жа вао ње но др жав но је дин ство“, а у ње го вим ру ка ма би ла је и спољ на по ли ти ка. 
По ли тич ко де ло ва ње пред сед ни ка ре пу бли ке би ло је осло бо ђе но сва ке на кнад не 
ра ти фи ка ци је Скуп шти не, а ње го ви ак ти из у зе ти су из под ло жно сти би ло Устав-
ном су ду, би ло пре ма пот пи су вла де. Пи ра ми да вла сти по чи ва ла је на „не рас ки ди-
вом је дин ству“ пред сед ни ка ре пу бли ке, На род не скуп шти не и Вла де ко је је из ви-
ра ло из мо ћи јед не пар ти је и ње ног не при ко сно ве ног во ђе. Тек обез бе ђи ва њем 
ап со лут не кон тро ле над пар ти јом, Вла дом и Скуп шти ном Ми ло ше вић је мо гао 
да обез бе ди власт. Устав је из ба цио из на зи ва Ср би је пре фикс „со ци ја ли стич ка“, 
а по кра ји ни Ко со во вра ћен је ста ри на зив Ко со во и Ме то хи ја. Устав је де фи ни-
тив но од у зео по кра ји на ма у са ста ву Ср би је све еле мен те др жав но сти. 

 Пред сед ник ре пу бли ке пред ла гао је кан ди да та за пре ми је ра, али „по-
што са слу ша ми шље ње пред став ни ка ве ћи не у На род ној скуп шти ни“; до био је 
и пра во су спен зив ног ве та на за кон ске ак те ко је до но си Скуп шти на, али је то 
пра во мо гао да ис ко ри сти са мо јед ном. Пред сед ник ре пу бли ке је до био и овла-
шће ња у ве зи су спен зи је пар ла мен тар ног по рет ка, али је то мо гао да ура ди са-
мо на „обра зло жен пред лог Вла де“. Слич но је би ло и са уво ђе њем ван ред ног 
ста ња, а је ди но је про це ду ра за опо зив би ла из у зет но ком пли ко ва на: пр во је за 
то мо ра ло да се из ја сни две тре ћи не по сла ни ка у Скуп шти ни, а он да би се рас-
пи си вао ре фе рен дум. 

Иста скуп шти на ко ја је усво ји ла но ви устав, усво ји ла је из бор не за ко не 
и рас пи са ла из бо ре за 9. де цем бар, по ве ћин ском си сте му; усло ве за пред ста вља-
ње стра на ка у ме ди ји ма тре ба ло ја да „бли же од ре ди“ Вла да; у те ли ма ко ја су 
пра ти ла из бо ре и утвр ђи ва ла њи хов ре зул тат ни је би ло ме ста за пред став ни ке 
стра на ка, већ са мо „пред став ни ке др жа ве“. По сле ви ше про те ста опо зи ци о них 
стра на ка, Вла да је тек 26. но вем бра при хва ти ла ви ше стра нач ки над зор над из-
бо ри ма.139 

Та ко су у по ли тич ки жи вот Ср би је уве де ни, али не и усво је ни не ки од 
фор мал них атри бу та де мо кра ти је. Култ но вог во ђе, на чи јем су из гра ђи ва њу мно-
ги ра ди ли, ја чао је ауто крат ску власт. Ње го ва „ду га сен ка“ вре ме ном је пре кри ла 
це ло ку пан по ли тич ки и дру штве ни жи вот. При су ство ауто крат ских струк ту ра у 
ин сти ту ци ја ма ко је су де це ни ја ма би ле са мо де кор, по ни шти ло је њи хо ву де мо-
крат ску су шти ну. Из бо ри су оба вља ни по пра ви ли ма ко је је од ре ђи ва ла вла да ју-
ћа пар ти ја и ни су ја ча ли де мо крат ске про це се у дру штву. Ра ши ре но на ци о нал но 
не за до вољ ство због по ло жа ја у ко ме се на шао срп ски на род по сле Дру гог свет-

138 По ли ти ка, 13. сеп тем бар 1990, 7.
139 S. An to nić, Za ro blje na ze mlja, 105.
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ског ра та, а по себ но по сле до но ше ња Уста ва 1974, ни је ис ко ри шће но за ру ше ње 
пре жи ве лог си сте ма вла да ња, већ за ус по ста вља ње соп стве ног мо де ла лич не вла-
сти. На тај на чин су иза зо ви по след ње де це ни је 20. ве ка уда љи ли Ср би ју од ти па 
дру штва и ци ви ли за циј ског стан дар да ко ји ма је у исто ри ји стре ми ла.

Иако је Ми ло ше ви ћа по пу лар ност у срп ском на ро ду би ла не сум њи ва, 
ве ћин ско ми шље ње кри тич ке ин те ли ген ци је, за сно ва но на ана ло ги ји са до га ђа-
ји ма у Ис точ ној Евро пи из 1989. ко ји су, ка ко се го во ри ло, по ка за ли да је слом 
ко му ни зма исто риј ска не ми нов ност, би ло је да ће он из гу би ти из бо ре. Нај ви ше 
на шта је мо гао да ра чу на, би ло је не што на лик оно ме што се већ де си ло у Сло-
ве ни ји: по бе да ре фор ми са ног („пре сву че ног“) ко му ни сте на пред сед нич ким, а 
де мо крат ске опо зи ци је на пар ла мен тар ним из бо ри ма. Ми ло ше вић је ту на пр ви 
по глед ком плек сну си ту а ци ју ус пео да јед но став ним по ли тич ким по те зи ма пре о-
кре не за се бе. Ви ше је раз ло га ко ји су ути ца ли на то: Ју го сла ви ја го то во да ви ше 
ни је ни по сто ја ла, Ср би у Хр ват ској све де ни су на ста тус на ци о нал не ма њи не; 
не је дин ство опо зи ци је; срп ско пи та ње би ло је да ле ко од би ло ког ре ше ња; си ту а-
ци ја на Ко со ву и да ље је би ла уси ја на и не из ве сна – Ал бан ци су иле гал но про гла-
си ли свој устав ко јим је Ко со во де фи ни са но као ре пу бли ка, а Ал бан ци као на род 
са пра вом на са мо о пре де ље ње до от це пље ња; на су прот опо зи ци је ни је ста ја ла 
већ сло мље на ко му ни стич ка пар ти ја као на ис то ку Евро пе, већ но во фор ми ра на 
Со ци ја ли стич ка пар ти ја ко ја је пре ва зи шла кри зу ле ги ти ми те та и у пот пу но сти 
и без ика квог от по ра пре у зе ла сав др жав ни апа рат, ме ди је, ин стру мен те вла сти 
и нај ва жни је фи нан сиј ске ре сур се ко ји су де це ни ја ма био под кон тро лом СК; 
про цес на ци о нал не хо мо ге ни за ци је ни је се мо гао тек та ко пре о кре ну ти у јед ну 
чи сту де мо крат ску оп ци ју. 

Ми ло ше вић је још увек ужи вао сна жну по др шку по је ди них де ло ва не ка-
да шње ин те лек ту ал не опо зи ци је. Та ко је Удру же ње књи жев ни ка Ср би је 15. ју ла 
1990. об зна ни ло сво ју по ве љу под на зи вом „Ус по ста вља ње др жа ве“ у ко јој је 
за тра же но не са мо уки да ње ауто но ми је Ко со ва и Вој во ди не, већ и про ме на гра-
ни ца Ср би је кроз ства ра ње срп ске др жа ве у ње ним „при род ним, исто риј ским и 
ет нич ким гра ни ца ма“.140 Нај бо ље је ста ње уочи из бо ра об ја снио Дра го љуб Ми-
ћу но вић, пред сед ник Де мо крат ске стран ке: „Наш Праг се до го дио на Га зи ме ста-
ну, наш Бер лин се до го дио на Ушћу. Ми ло ше вић је на кра ју ко му ни зма упо тре био 
на ци о на ли зам да би хо мо ге ни зо вао ма се, пред у хи трив ши та ко та лас ан ти ко му-
ни зма као ко лек тив не иде о ло ги је и енер ги је“.141 

Нај о па сни ји су пар ник вла сти био је Срп ски по крет об но ве Ву ка Дра-
шко ви ћа. Он је отво рио и она на ци о нал на пи та ња ко ја чак ни Ми ло ше вић ни је 
по кре тао – пи та ња гра ни ца у слу ча ју рас па да Ју го сла ви је и ства ра ње по себ них 
је ди ни ца срп ске вој ске. Ни као је и низ дру гих стра на ка, али је за хва љу ју ћи ха ри-
зма тич ној лич но сти Ву ка Дра шко ви ћа („краљ срп ских тр го ва“) СПО при ву као 
нај ви ше при ста ли ца. Стран ка се ја сно про фи ли са ла као мо нар хи стич ка и ан ти-
ко му ни стич ка; бо ри ла се за ре ха би ли та ци ју Рав но гор ског по кре та и ге не ра ла 
Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа („чет ни ка“); за ла га ла се за об но ву пар ла мен тар не мо-

140 Na ve de no pre ma: S. An to nić, Za ro blje na ze mlja, 94. 
141 На ве де но пре ма: J. Dra go vić-So so, „Spa si o ci na ci je“, 357.
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нар хи је, на че лу са ди на сти јом Ка ра ђор ђе вић; при хва та ла је не за ви сност Сло-
ве ни је и Хр ват ске, али под усло вом „от пла те“ њи хо вих „исто риј ских ду го ва“ 
Ју го сла ви ји (ја сно је и оштро осу ђи ван ге но цид над срп ским на ро дом у НДХ) 
и про ме не ре пу блич ких гра ни ца. Вук Дра шко вић је че сто умео да ка же ка ко се 
не ће до зво ли ти ни се це си ја ни кон фе де ра ли за ци ја „ни јед ног пе дља зе мље на то-
пље не срп ском кр вљу и обе ле же не срп ским цр ква ма и гро бо ви ма“. Но ва срп ска 
др жа ва тре ба ло је да об у хва ти све те ри то ри је ко је су до 1918. би ле део те ри то-
ри је Кра ље ви не Ср би је, али и оне у ко ји ма су Ср би би ли у ве ћи ни пре 1941. и 
по чет ка уста шког ге но ци да. 

Дра шко вић је био же сток ан ти ко му ни ста, ње го ви ва тре ни го во ри иси-
ја ва ли су бун тов ни на бој, са мо ње го во при су ство би ло је до вољ но да ис пу ни 
Трг Ре пу бли ке у Бе о гра ду. Дру ге опо зи ци о не пар ти је ни су га под но си ле, али 
су ко ри сти ле ње го ву по пу лар ност. Сме та ла им је Дра шко ви ће ва сла ва и збр ка 
ко ју је уно сио на по ли тич ку сце ну.142 Остао је упам ћен го вор Ву ка Дра шко ви-
ћа у Но вом Па за ру. Та мо су га, осим при ста ли ца, до че ка ли и екс трем ни му сли-
ман ски на ци о на ли сти ко ји су скан ди ра ли: „По би ће мо чет ни ке“. Дра шко вић је 
од го во рио: „Пре се ћи ће мо чвор по пут Алек сан дра Ма ке дон ског да би смо мо гли 
да ље и очи сти ће мо чир ко ји већ ду го му чи утро бу Ср би је. Кад Срп ски по крет 
об но ве до би је власт, Ср би јом ће ле пр ша ти са мо јед на за ста ва – срп ска, а сва-
ки онај ко у ру ку овом Ра шком зе мљом стег не тур ски бар јак, уста шки бар јак, 
ал бан ски бар јак или би ло чи ји дру ги др жав ни бар јак сем срп ског – оста ће и без 
ру ке и без бар ја ка“.143 

И по ред та квих ре чи, Вук Дра шко вић је код ре жи ма по нео оре ол „из дај-
ни ка“ па је, на при мер, је два из бе гао линч од ста не при ста ли ца СПС-а при ли-
ком ми тин га у Ко со ву По љу 29. сеп тем бра 1990. го ди не. Дра шко ви ћа је са че као 
кон тра ми тинг, ни је му до зво ље но ни да го во ри, а он је осу ђен као чо век ко ји је 
у слу жби „ан ти срп ске ко а ли ци је“ и као по ли ти чар ко ји на сту па са „цр ним ар се-
на лом по ру ка, ло го ра, фи зич ких ли кви да ци ја и се ја ња мр жње“.144

При бли жа ва њем из бо ра и, по себ но, по сле њих, Вук Дра шко вић је про-
ме нио свој на ра тив. Пр ви срп ско-хр ват ски су ко би ја сно су по ка за ли да се ју го-
сло вен ска кри за не ће раз ре ши ти мир ним пу тем, па се ли дер СПО-а све ви ше 
окре тао де мо крат ској ре то ри ци (де мо крат ско, па на ци о нал но пи та ње). Иако је 
СПО по слао па ра вој ну фор ма ци ју у Хр ват ску (Срп ска гар да) рат у Сло ве ни ји 
по стао је пре крет ни ца у Дра шко ви ће вој по ли тич кој фи ло зо фи ји. Та ко је СПО 
из гу био нај ве ћи број осни вач ких чла но ва ка да се Дра шко вић тран сфор ми сао у 
„ми ров ња ка„и ка да је оп ту жен да је „про дао“ Ср бе из ван Ср би је, што ће од ње га 
ве о ма бр зо одво ји ти твр до кор не на ци о на ли сте ко ји ће по ста ти око сни ца по ли-
тич ког по кре та нај ек стрем ни јег срп ског по ли ти ча ра у ње ној мо дер ној исто ри ји 
– Во ји сла ва Ше ше ља.

Од сеп тем бра 1990. Ср би ја ни је упла ћи ва ла по рез у фе де рал ни бу џет. 
Не по сред но уочи из бо ра Ми ло ше вић је по ву као мо жда пре су дан по тез – срп ске 

142 С. Ђу кић, Из ме ђу сла ве и ана те ме, 159.
143 На ве де но пре ма: S. An to nić, Za ro blje na ze mlja,109.
144 По ли ти ка, 30. сеп тем бар 1990, 7.
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вла сти из вр ши ле су упад у са ве зни мо не тар ни си стем и без одо бре ња НБЈ узе ле 
ве ли ку ко ли чи ну нов ца. Тај но вац је ис ко ри шћен да се ис пла те пла те, пен зи је 
и бо ну си пред у зе ћи ма и вла ди ним слу жбе ни ци ма. Та ко је Ми ло ше ви ће во ру ко-
вод ство окон ча ло соп стве ни про грам из 1988. за ре ин те гра ци ју ју го сло вен ске 
при вре де под оштри јом мо не тар ном и фи скал ном ди сци пли ном. Пла те су ла жно 
уве ћа не: у сеп тем бру про сек је био 644 не мач ке мар ке а у де цем бру 752 мар ке. 
Но ви упад у мо не тар ни си стем из вр шен је на са мом кра ју 1990, али је већ у мар-
ту 1991. про сеч на пла та у Ср би ји би ла 535 ма ра ка145

Опо зи ци ја се ду го бо ри ла за ви ше стра нач ку кон тро лу из бо ра. Тек ка да 
је за пре ће но бој ко том и ка да је иза те иде је ста ла ве ћи на стра на ка, Ми ло ше вић 
је по пу стио.146 Ин ди ка тив но је отво ре но пи смо јав но сти Пе тра Џа џи ћа, јед ног 
од де ле га та у ре пу блич кој Скуп шти ни ста рог са зи ва ко ја је и тре ба ло да усво ји 
из ме не из бор ног за ко на: „И по ред то га што из бор ни за кон да је до вољ но га ран ци-
ја да ће из бо ри у Ср би ји би ти де мо крат ски и сло бод ни, ва ља ло би уне ти из ве сне 
ко рек ци је ка ко би се уз не ми ре ње опо зи ци је до кра ја от кло ни ло. На и ме, пред ви-
ђе ни кон тро лор стра на ка из ре до ва опо зи ци је при ли ком пре бро ја ва ња гла со ва 
мо гао би би ти име но ван стал ним чла ном. Та ко би би ла от кло ње на и по след ња 
сум ња да би се не што мо гло из ве сти на ште ту опо зи ци је“.147

Ми ло ше вић је на усту пак при стао тек по сле ин тер вен ци је До бри це 
Ћо си ћа ко ји се са њим са стао 25. но вем бра и ус пео да га убе ди да је и у Ми ло-
ше ви ће вом лич ном и у на ци о нал ном ин те ре су Ср би је да по ка же раз у ме ва ње за 
зах те ве опо зи ци је. Ћо сић је чак са ве то вао Ми ло ше ви ћа да он лич но пред ло жи 
аманд ман и обра зло жи га на сед ни ци Скуп шти не Ср би је. Али, то је већ би ло 
не ре ал но оче ки ва ње и Ми ло ше вић је на ре дио Бра ни Црн че ви ћу и Зо ра ну Со ко-
ло ви ћу ко ји су при су ство ва ли раз го во ру да не ко до њих пред ло жи да се усво ји 
аманд ман опо зи ци је.148

Та ко су из ме не из бор ног за ко но дав ства при хва ће не у по след њем тре нут-
ку – 26. но вем бра ка да је Скуп шти на Ср би је усво ји ла пред лог гру пе по сла ни ка 
Но ве де мо кра ти је – по кре та за Ср би ју (пред лог је по др жао и Бра на Црн че вић) 
да сви пред ла га чи кан ди да та за по сла ни ке и пред сед ни ка ре пу бли ке мо гу и да 
кон тро ли шу из бо ре и пре бро ја ва ње гла со ва. Ипак, на су ге сти ју Ре пу блич ког 
из вр шног ве ћа ни је при хва ћен пред лог да се уве де ин сти ту ци ја окру глог сто ла 
вла сти и опо зи ци је.149

145 S. An to nić, Za ro blje na ze mlja,109.
146 Ми ло ше ви ће ва про па ган да је ис ти ца ла да опо зи ци ја, по себ но СПО, пре ти бој ко том из-

бо ра јер је све сна ка кав ће де бакл до жи ве ти: „Оп струк ци ја де мо кра ти је је већ до вољ-
на, бар кад је реч о асо ци ја тив ном ме ха ни зму Ср ба, да Вук Дра шко вић под се ти на Ву-
ка Бран ко ви ћа. У сво јој мо дер ној исто ри ји бо га тој стра нач ким раз у ђе но сти ма, Ср би 
не ма ју ни ка кву тра ди ци ју кле ри кал них пар ти ја. Пр ви пут на овим из бо ри ма по ја вљу ју 
се и та кве, кле ро а гре сив не стран ке и стран чи це. Те ле ви зиј ска про мо ци ја СПО је ипак 
ви ше би ла агре сив на не го кле ри кал на. Не кро фил ска под свест и еуфо рич на шар ла тан-
ска свест – с та кви, уну тра шњим и спољ ним, про гра мом за и ста ни ко не мо же би ти 
иоле са мо по у здан“. (Те о дор Ан ђе лић, Из бо ри и шар ла та ни, НИН, 23. но вем бар 1990, 21).

147 Бор ба, 26. но вем бар 1990, 3.
148 На ве де но пре ма: S. Đu kić, Lo vlje nje ve tra, 163–164.
149 Бор ба, 27. но вем бар 1990, 1–2.
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_____________________

Пред сед нич ке из бо ре у Ср би ји обе ле жио је Сло бо дан Ми ло ше вић. Он 
је на власт до шао кроз по зна ти уну тар пар тиј ски об ра чун у Са ве зу ко му ни ста Ср-
би је (Осма сед ни ца) али је ве о ма бр зо по стао нај по пу лар ни ји срп ски по ли ти чар 
и на кра ју де ве те де це ни је 20. ве ка по стао је во ђа на ци је. По ја ва од луч ног Ми-
ло ше ви ћа фа сци ни ра ла је па три јар хал не Ср бе. Оби чан свет био је оду ше вљен 
ње го вим крат ким и је згро ви тим го во ри ма. Знао је да ка же и обе ћа баш оно што 
су они од ње га же ле ли да чу ју. Знао је да по ку пи сав елек три ци тет не за до вољ не 
ма се и да га фор му ли ше у об лик ра зу мљив обич ном све ту. 

Ње гов је зик био је пре пун крат ких и јед но став них ре че ни ца, ја сних и 
емо тив них из ра за. Чак је и зна ме ни та срп ска пе сни ки ња Де сан ка Мак си мо вић 
би ла оду ше вље на Ми ло ше ви ће вим го во ри ма, па је као ре цен зент књи ге у ко јој 
су об ја вље ни ње го ви јав ни на сту пи на пи са ла: „Сво јим го во ри ма у мно гим љу ди-
ма је про бу дио по тре бу да се бо ре, пре нуо у њи ма успа ва но ро до љу бље, за не ма-
ре не ду жно сти, на ро чи то се че сто вра ћа ју ћи на де цу, на на шу од го вор ност да 
јој зе мљу оста ви мо сло бод ном и без бед ном, да на ше мла де не оста вља мо сле пим 
код очи ју. Ми ло ше вић сво јом ду шом же ли да нам на род не бу де пре ве ден ’же дан 
пре ко во де’, не ук по ред на у ке, си рот по ред бо га тог тла, по ред то ли ко на прет ка 
у Евро пи. Све ње го ве го во ре од ли ку је мир ко јим ми сли из ра жа ва. Ње го ви зах те-
ви, или ако хо ће те, са ве ти на ро ду, и кад су из ре че ни са же сти ном, оди шу не ком 
скри ве ном бла го шћу и прав до љу бљем“.150

Ми ло ше вић је у овој фа зи нај ви ше обе ћа вао „ис пра вља ње не прав ди“ 
на не се них Ср би ма. Све је то би ло пот пу но но во и уз бу ђу ју ће за оби чан свет. Од 
Ми ло ше ви ће ве по бе де на Осмој сед ни ци, ње го ва власт функ ци о ни са ла је на три 
ка рак те ри сти ке: срп ски ет но цен три зам – у од но су на дру ге ју го сло вен ске на ро-
де; уни та ри зам – у од но су на на ци о нал не ма њи не уну тар Ср би је; дик та ту ра – у 
при ме њи ва њу вла сти. За јед нич ки име ни тељ био је – по пу ли зам.

Ми ло ше вић је упла ше ном и кри за ма ис цр пље ном на ро ду по ну дио исто 
оно што је сво је вре ме но Ср би ма по ну дио и Ти то: во ђу, ега ли та ри зам, по јед но-
ста вље ну сли ку све та и од но са у ње му, при пад ност но вој ре ли ги ји (при пад ност 
кла си за ме ње на је при пад но шћу на ци ји) и – не при ја те ља. Над њим се ма са, без 
ика кве опа сно сти, мо гла рас те ре ти ти соп стве них фру стра ци ја. Ми ло ше ви ће ва 
со ци ја ли стич ка ре чи тост, ње го во уз ди за ње „ма лог чо ве ка“ (рад ни ка и се ља ка) 
ис ти ца ње со ли дар но сти и оба ве зе дру штва пре ма по је дин цу (со ци јал но оси гу-
ра ње, си гур ност рад ног ме ста, про гре сив на по ре ска по ли ти ка) обез бе ди ли су 
му ма сов ну по др шку на ро да. Ср би су Ми ло ше ви ћа до жи вља ва ли и као бор ца 
про тив „по вам пи ре ног фа ши зма“, ко ји су оли ча ва ли Сло ве ни ја и Хр ват ска. Ње-
гов култ је не го ван ка ко би се „од бра ни ла“ Ср би ја, а он је до жи вља ван као по ли-
ти чар ко ји је „уз ди гао“ Ср би ју и по вра тио њен по нос. Сви на па ди на Ми ло ше-
ви ћа до жи вља ва ни су као на па ди на срп ски на род и тре ти ра ни су не рет ко као 
„по ли тич ки зло чин“.151

150 На ве де но пре ма: НИН, 17. март 1989, 14.
151 По ли ти ка, 17. но вем бар 1989, 11.
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У пе ри о ду од 1988. до 1990. Ми ло ше вић је, пре ко мо би ли за ци је нај ши-
рих сло је ва ста нов ни штва али и де ла дру штве не ели те, при пад ни ка не ка да шње 
ли бе рал не ин те ли ген ци је, из вр шио пре о крет у до та да шњем на чи ну ле ги ти ма-
ци је вла сти. Ха ри зму ви ше ни је из во дио из пар ти је, као оста ле ко му ни стич ке 
во ђе. Сво ју моћ по чео је да из во ди не по сред но из по др шке на ро да мо би ли са ног 
на ци о нал ном иде јом. Срж про бле ма пре ко ко га је Ми ло ше вић по кре нуо срп ски 
на род био је од нос Ре пу бли ке и ње них по кра ји на. Ми тин зи, ску по ви и де мон-
стра ци је ко ји су на зва ни „де ша ва ња на ро да“, оку пи ли су то ком је се ни 1988. и 
про ле ћа 1989. ви ше ми ли на љу ди у Ср би ји. Иде ја о ус по ста вља њу ре пу блич ке 
кон тро ле над по кра ји на ма пре суд но је под ста кла „хо мо ге ни зо ва ње ми шље ња“ 
и ства ра ње кул та Сло бо да на Ми ло ше ви ћа.

Ми ло ше вић је до след но ин си сти рао на успе шно сти ре фор ме, дру штве-
не и по ли тич ке, ко ју је по кре нуо, а ре дов но је ис ти цао да је Ср би ја би ла под сна-
жним при ти ском. На тај на чин да вао је на исто риј ском зна ча ју свом по ли тич ком 
кон цеп ту, а исто вре ме но је пре ко тра же ња на ци о нал ног „је дин ства“ на сто јао да 
за др жи до ми нант ну по зи ци ји и за се бе и аз сво ју пар ти ју. Та ко је 10. ма ја 1990. 
у „Ста кла ри Пан че во“ ре као: „Јед на од нај ва жни јих [претп оставки] да успе мо 
у усло ви ма ова квог при ти ска на Ср би ју ко ји се мо же ме ри ти са мо са оним из 
1914. је сте је дин ство Ср би је, је дин ство ње них гра ђа на и је дин ство ње ног ру ко-
вод ства. У про те клим го ди на ма по ка за ло се да нам је то је дин ство по мо гло да 
ује ди ни мо Ср би ју, да ус по ста ви мо њен те ри то ри јал ни, исто риј ски и по ли тич-
ки ин те гри тет“.152

Исто вре ме но је оп ту жио срп ску опо зи ци ју ко ја још го то во ни је ни по сто-
ја ла за иза зи ва ње гра ђан ског ра та у Ср би ји: „Апе ли за раз не об ра чу не и осве те су 
са мо проб ни по клич за по зив у гра ђан ски рат. Из да на у дан смо све до ци екс пан-
зи је на сил нич ког, при ми тив ног, шо ви ни стич ког исту па ња пред став ни ка не ких 
по ли тич ких пар ти ја. Иако се њи хо ве то бо жње пар ти је још ни су ни кон сти ту и-
са ле, ни ре ги стро ва ле већ пре те – ко му ни сти ма, дру гим на ро ди ма, дру гим на род-
но сти ма, све јед но. Та ди вља ња др жа ва Ср би ја ни ко ме не ће до пу сти ти на сво јој 
те ри то ри ји од Дра га ша до Хор го ша. Као што не ће мо се де ти скр ште них ру ку 
ни пред би ло ка квим на си љем над де ло ви ма срп ског на ро да из ван Ср би је“.153

 Ми ло ше ви ће ва пред сед нич ка кам па ња би ла је из ра зи то по зи тив на – у 
Ср би ји је до шло до „ве ли ког пре о кре та“ а за слу га за то при па да ла је ко му ни-
сти ма, од но сно со ци ја ли сти ма. Та ко је, на при мер, 7. сеп тем бра у Пи ро ту ре-
као: „Пре ки ну ли смо ви ше го ди шњу вла да ви ну би ро кра ти је, укло ни ли бло ка ду у 
дру штве ном раз во ју ко ју је та ква власт ства ра ла, срп ски на род се осло бо дио 
ком плек са ко ји је имао у од но су на сво ју исто ри ју пред дру гим ју го сло вен ским 
на ро ди ма и пред са мим со бом. У те шким усло ви ма у ко ји ма се на ла зи чи та ва 
Ју го сла ви ја и у не по вољ ном ме ђу на род ном окру же њу, те су про ме не не са мо по-
зи тив не, већ ве ли ке“.154 

152 На ве де но пре ма: С. Ми ло ше вић, При лог исто ри ји, 43.
153 Исто.
154 Исто, 59–60.
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Ми ло ше вић је свој култ до брим де лом из гра дио на „отва ра њу про шло-
сти“, од но сно на ре ин тер пре та ци ји мо дер не срп ске по ли тич ке исто ри је. Ка да је 
био си гу ран да је учвр стио власт, он да је мо гао и да осу ди та кве по ја ве. Па ра докс 
исто ри је огле да се у то ме да се ње го во упо зо ре ње по ка за ло као тач но: „Еко ном-
ски про спе ри тет и на пре дак уоп ште за ко ји су сви гра ђа ни Ср би је опре де ље ни, 
су ко бљен је у по след ње вре ме са пре те ра ном ори јен та ци јом на про бле ме про шло-
сти. На ша сред ства ин фор ми са ња и из да вач ка де лат ност су за о ку пље ни до га ђа-
ји ма и лич но сти ма из да ље и бли же про шло сти. Та пре те ра на ори јен та ци ја на 
про шлост ве зу је љу ди ма ру ке кад је у пи та њу бу дућ ност. И са да шњост је чак 
угро же на ако су ве ли ке ду хов не сна ге ко ји ма дру штво рас по ла же усме ре не на 
про шлост. Зна чај пре о ри јен та ци је са про шло сти на са да шњост и бу дућ ност 
ни је са мо у то ме што је про шлост за на ма а бу дућ ност пред на ма, већ и за то 
што док раш чи сти мо сва пи та ња ве за на за про те кла два ве ка, мо же мо да из гу-
би мо кон такт с тех но ло шким, кул тур ним, па и по ли тич ким до бом ко је до но си 
но ви 21. век. Ако та ко по сту пи мо, бо јим се да ће мо во ди ти бит ке из ми ну лог 
до ба, а из гу би ти бит ку са сво јим и на сту па ју ћим до бом“.155

Ми ло ше вић је гра ђа ни ма Ср би је, као што је то био слу чај 1. но вем бра у 
Бо ру, го во рио да је срп ска опо зи ци ја „ру ши лач ка“ и „при ми тив на“ и да то оте жа-
ва на по ре за оства ри ва ње еко ном ске ре фор ме. Чак је до пу стио се би и да из ја ви 
да опо зи ци о ни ску по ви не из ра жа ва ју на род ну во љу и да се не мо гу упо ре ђи ва-
ти са ску по ви ма ње го ве стран ке: „Евен ту ал ни ар гу мен ти да је и то са мо на род 
на по ли тич кој сце ни и да же ли да се из ра зи, те шко би оп ста ли и по ли тич ки и 
етич ки. На род је спон та но и ма сов но био на сце ни ка да је тре ба ло ус по ста ви ти 
те ри то ри јал ни и по ли тич ки ин те гри тет Ср би је, ка да је тре ба ло за у ста ви ти 
те рор на Ко со ву. Да нас је, ме ђу тим, на сце ни че сто са мо го ла бор ба за власт. 
Да нас су на сце ни и они по је дин ци и гру пе ко ји су вре ме ве ли ке бит ке за Осму 
сед ни цу и Ко со во, за ин те гри тет Ср би је би ли у миш јој ру пи. Са да ка да је по сао 
за вр шен, иза шли су из сво јих ру па, по зи ва ју на род у бит ке ко је ни су во ди ли, на 
пут ко ји је не ја сан и кр вав, а у ства ри, та ко слу же оним сна га ма у зе мљи и ино-
стран ству ко је же ле да ру ше тек из бо ре не те ко ви не за Ср би ју. Ка да је гр ме ло, 
ћу та ли су а са да, ка да је гр мља ви на про шла и Ср би ја оства ри ла је дин ство и до-
би ла по ли тич ки ста тус ко ји ви ше ни ко не оспо ра ва, па ни угро жа ва, они па ле 
за ка сне ле и не по треб не ва тре ко ји ма би тре ба ло да из го ри сав труд ко ји је учи-
њен у те шким и крат ким го ди на ма ко је су за на ма“.156

Ми ло ше ви ће ве пред из бор не по ру ке ни су на го ве шта ва ле че мер ну же-
тву ко ја је усле ди ла на ред не го ди не. Гра ђа ни ма Ни ша по ру чио је 21. но вем бра 
да не тре ба да по сто ји за бри ну тост за суд би ну зе мље, од но сно да не ма опа сно-
сти од из би ја ња ра та. И ово га пу та по ру ка је би ла под све сно про ро чан ска, што 
би мо гло да по твр ди ми шље ње оних Ми ло ше ви ће вих кри ти ча ра ко ји ука зу ју 
на пси хо пат ске осо би не ње го ве лич но сти: „Сви ве ли ки про јек ти за еко ном ски 
раз вој, за де мо кра ти ју и за кул тур ну об но ву, све се те ве ли ке и ма ле иде је мо гу 
до ве сти у пи та ње ако до пу сти мо су ко бе и кр во про ли ће. За то наш нај ве ћи за јед-

155 Исто, 60–61.
156 Исто, 67.
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нич ки про је кат, ва жни ји од свих дру гих, тре ба да бу де мир. У ми ру ми мо же мо 
мно го да ура ди мо на при вред ном и дру штве ном пре по ро ду. У ра ту и су ко би ма 
не мо же мо ни шта, осим да до ве де мо на род до иви це гла ди и ис цр пље ња ка ко 
се то кроз исто ри ју то ли ко пу та већ до го ди ло. То је оно исто риј ско ис ку ство 
ко је не сме да се по но ви. Ми смо ма ли на род и већ го то во де це ни ју у еко ном ској 
кри зи и ско ро исто та ко ду го у по ли тич кој кри зи. Кад не би смо има ли до вољ но 
ра зу ма и во ље да се ује ди ни мо и мо би ли ше мо да сло жно оства ри мо ве ли ки про-
је кат из ла ска из еко ном ске и по ли тич ке кри зе, наш би пут во дио у ду го трај ну 
не ста бил ност, на за до ва ње и ха ос. Ср би ја се на ла зи пред из бо ри ма ко ји ће од-
лу чи ти да ли ће мо се опре де ли ти за мир, еко ном ски и кул тур ни про спе ри тет 
или за су ко бе и мр жњу ко ја ће бло ки ра ти све до са да шње на по ре да иза ђе мо из 
кри зе и жи ви мо бо ље“.157

Ми ло ше ви ће ве пред из бор не по ру ке би ле су усме ре не ка обич ном, „ма-
лом“ чо ве ку. Он му је обе ћа вао си гур ност и за шти ту од свих „не прав ди“, по себ но 
у еко ном ској сфе ри: „При ва ти за ци ју су нам, ина че, са свим по гре шно на мет ну ли 
кре а то ри нај но ви јег еко ном ског про гра ма Ју го сла ви је као јед но од нај ва жни јих 
пи та ња дру штве не ре фор ме што она ни је, ни ти мо же би ти. Све до ци смо да на 
де се ти не хи ља да пред у зе ћа и у раз ви је ни јим зе мља ма са ста бил ном при вре дом 
па да ју под сте чај, да су мно ге, чак при род но ве о ма бо га те, па и пре бо га те зе мље, 
са при вре дом за сно ва ном на при ват ној сво ји ни, по пут оних у Ју жној Аме ри ци, 
еко ном ски не ста бил не, што ни ка ко не го во ри у при лог да је при ват на сво ји на 
са ма по се би и увек ефи ка сни ја. Упр кос то ме, да кле, ин си сти ра се на при ва ти-
за ци ји ко ја не во ди ра чу на о огром ној вред но сти дру штве не сво ји не“.158

Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је и Сло бо дан Ми ло ше вић сна жну по др-
шку до би ли су од ар миј ског вр ха, пре ко ге не ра ла Вељ ка Ка ди је ви ћа. Он је 3. 
де цем бра по ру чио да „иде ји со ци ја ли зма, исто риј ски гле да но, при па да бу дућ-
ност“. Исто вре ме но је оп ту жио срп ске опо зи ци о не стран ке да се осла ња ју на ино-
стра ну по моћ и та ко ра де „на да љој еро зи ји по ло жа ја Ју го сла ви је у сви је ту“.159 
Слич на по др шка до би је на је и од ру ко вод ста ва Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не и 
Хр ват ске, што је у та да шњој пре гре ја ној на ци о нал ној ат мос фе ри СПС-у и Ми-
ло ше ви ћу да ло па три от ски оре ол. Ра до ван Ка ра џић, пред сед ник Срп ске де мо-
крат ске стран ке, из ја вио је да та стран ка „по др жа ва ру ко вод ство Ср би је на че лу 
са Сло бо да ном Ми ло ше ви ћем“.160 Исто вре ме но је ре као и да је Вук Дра шко вић, 
во ђа нај ве ће опо зи ци о не стран ке у Ср би ји, „на нео ве ли ку ште ту Ср би ма у Бо-
сни и Хер це го ви ни“.161 

Слич но је ми слио и Јо ван Ра шко вић, по ли тич ки во ђа Ср ба у Хр ват ској: 
„Да нас је си гур но јед но: Ср би ја је са Сло бо да ном Ми ло ше ви ћем из во је ва ла исто-

157 Исто, 69–70.
158 Исто, 76. Го вор на ми тин гу у Кра гу јев цу 27. но вем бра 1990.
159 По ли ти ка, 3. де цем бар 1990, 1. – Ге не рал Ка ди је вић је обе ћао да ће би ти раз о ру жа не 

све вој не фор ма ци је у Ју го сла ви ји ко је су „из ван је дин стве них и Уста вом СФРЈ де фи-
ни са них ору жа них сна га. А но си о ци њи хо вог кон сти ту и са ња – од го ва ра ће по за ко ну. 
Ту не ће би ти по га ђа ња и ком про ми са“. (Исто, 5).

160 По ли ти ка, 5. де цем бар 1990, 1.
161 Исто, 6.
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риј ску по бје ду – др жав но је дин ство. У пр вом ре ду је Ми ло ше вић уну тар срп ске 
пар ти је обо рио ти то и зам ру ше ћи ње го ве по зна те ва за ле. Ми ло ше вић је по ка зао 
ве ли ку ве шти ну, од луч ност и хра брост ко ри сте ћи пар ти ју и пре зи ди ју ме по ра-
же ног ти то и зма. Осим то га, Ми ло ше вић има и ве ли ке и не по бит не за слу ге за 
по ли тич ко бу ђе ње и исто риј ско осве шћи ва ње срп ског на ро да“.162

Ми ло ше вић и со ци ја ли сти го во ри ли су о ми ру, про спе ри те ту и еко ном-
ском бла го ста њу у слу ча ју њи хо ве по бе де. За хва љу ју ћи ап со лут ном ме диј ском 
мо но по лу и оп ту жба ма на ра чун вла де Ан те Мар ко ви ћа да је она је ди ни кри вац 
за сла бо ста ње у еко но ми ји, ус пе ли су да до би ју из бо ре. Ве ћи на гла со ва ко ја је 
да та њи ма, да та је за до бар жи вот, за до бре пла те, за мир у Ју го сла ви ји. Ка сни је, 
ка да је Ми ло ше вић за ра тио, Ср би ја је оп ту же на да је гла са ла за рат. На ци о на ли-
зма је био око сни ца по ли тич ке кам па ње дру гих стра на ка. Ми ло ше ви ћу ни је тре-
ба ло да до ка зу је сво ја на ци о нал на осе ћа ња јер је он ско ро „ује ди нио све Ср бе“. 
Док је Дра шко вић пре тио, он је уми ри вао гра ђа не по зи вао их да се су прот ста ве 
„мрач ним сна га ма про шло сти“. На ње го вим ми тин зи ма се пе ва ло: „Сло бо Ср-
би не, не дај да се ги не“.

Опо зи ци ја ни је има ла, ни ти је мо гла да има ја сну ал тер на ти ву Ми ло ше-
ви ће вом на ци о нал ном про гра му, јер је по ли тич ка бу дућ ност би ла за у ста вље на 
од исто риј ских си ла на ко је она ни је мо гла да ути че. На кра ју је опо зи ци ја из гу-
би ла и по след ње сред ство ко јим је мо гла ка ко-та ко да се су прот ста ви ре жи му 
– је дин ство. То ста ње Сла во љуб Ђу кић је опи сао сле де ћим ре чи ма: „Оно што 
ни је по шло за ру ком Ти ту, ус пео је Ми ло ше вић: раз био је је дин стве ни опо зи ци о-
ни ин те лек ту ал ни блок. Не ка да шњи при ја те љи, по ста ли су љу ти про тив ни ци. 
Не ка да шњи по ли тич ки не ис то ми шљен ци, ко је је ује ди нио от пор ко му ни стич кој 
вла сти, огла ша ва ју се као со ци ја ли сти, мо нар хи сти, чет ни ци, де мо кра ти, ве ли-
ко срп ски на ци о на ли сти и при ста ли це ју го сло вен ског гра ђан ског дру штва. Идеј но 
раз је ди ње на, не ста бил на и раз дра жљи ва, са ли дер ским ам би ци ја ма, опо зи ци ја 
је за Ми ло ше ви ћа би ла лак за ло гај“.163

Ми ло ше вић је сна жно од ба ци вао на си ље и опо зи ци ју оп ту жи вао да 
под сти че на ци о на ли стич ке об ра чу не и „оп шти ха ос“. Се бе је пред ста вљао као 
је ди ног га ран та ми ра и без бед но сти. На по след њем пред из бор ном ми тин гу, одр-
жа ном 5. де цем бра у Но вом Са ду, го во рио је нај ви ше о при вред ним те ма ма: 
„Ус пе ће мо у пре по ро ду Ср би је“. Као глав не еле мен те сво је по ли ти ке ис та као 
је: по ли ти ку ми ра, не за ви сност зе мље, еко ном ски про спе ри тет, рав но прав ност 
„ме ђу љу ди ма и на ро ди ма“. 

Обе ћао је и до след ну бор бу про тив „ре гре сив них сна га“ у ко је је убро јао 
„не при ја те ље“ Ју го сла ви је и со ци ја ли зма: „И за то, ако нам не ко за ме ра што 
хо ће мо да жи ви мо, ра ди мо и у ми ру шко лу је мо сво ју де цу, он да нам те за мер ке 
по ка зу ју да има мо по сла не са мо са не до бро на мер ним љу ди ма и са не при ја те љи-
ма Ср би је, већ и са не при ја те љи ма љу ди уоп ште, мрач них схва та ња и ни ског 
мо ра ла. Ми ствар но ви ше не ма мо ни вре ме на ни раз ло га да по но во још јед ном 

162 НИН, 6. де цем бар 1990, 13.
163 С. Ђу кић, Из ме ђу сла ве и ана те ме, 161.
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ги не мо, да уне до глед од ла же мо свој ми ран и урав но те жен раз вој док се не спо-
ра зу ме мо са сви ма, а по го то во из ме ђу се бе са мих“.164 

Глав на па ро ла Со ци ја ли стич ке пар ти је би ла је: „Са на ма не ма не из ве-
сно сти“. Те ле ви зи ја Бе о град је упор но ства ра ла сли ку о СПС-у као о стран ци 
ми ра, а о опо зи ци ји као о рат ним ху шка чи ма, но си о ци ма „исто риј ског ре гре са“ 
и шо ви ни зма. Дру га до ми нант на оп ту жба по ру чи ва ла је да ни јед на опо зи ци о на 
пар ти ја не ма ни ка кав осе ћај за це ли ну срп ског на ро да. За пла шен про па ган дом 
да ће му опо зи ци ја узе ти пла те и пен зи је и оте ра ти га у рат, оби чан гра ђа нин 
гла сао је за Ми ло ше ви ћа. Ка ко за кљу чу је С. Ан то нић, Ми ло ше ви ће ва сна жна 
во ља и ха ри зма од не ли су по бе ду: „Ту 1990. за вр шио је као по твр ђе ни го спо дар 
Ср би је. А већ сле де ће го ди не, онај исти оби чан свет ко ји је за ње га гла сао да би 
се спа сао не сре ћа, упра во је Ми ло ше вић хлад но крв но гур нуо у две нај ве ће не сре-
ће: у рат и бе ду“.165

Пр ви ви ше стра нач ки из бо ри у Ср би ји, пaрламентарни и пред сед нич ки, 
по сле Дру гог свет ског ра та одр жа ни су 9. де цем бра 1990. Пра во гла са има ло је 
7.033.610 гра ђа на упи са них у би рач ки спи сак. На из бо ре за пред сед ни ка ре пу-
бли ке иза шло је 5.029.123 би ра ча (71,50%). Не ва же ћих ли сти ћа је би ло 169.461 
(3,37%). За по ло жај пред сед ни ка Ср би је над ме та ло се 32 кан ди да та. Убе дљи вом 
ве ћи ном по бе дио је Сло бо дан Ми ло ше вић, кан ди дат Со ци ја ли стич ке пар ти је 
Ср би је. Он је осво јио 3.285.799 гла со ва (63,34% иза шлих на из бо ре, од но сно 
46,72% би рач ког те ла). 

Не по сред но по са оп шта ва њу из бор них ре зул та та, Ми ло ше вић је из ја вио: 
„Ду жност пред сед ни ка Ре пу бли ке, ко ју пре у зи мам од лу ком гра ђа на Ср би је, схва-
там као оба ве зу и од го вор ност за оства ре ње по ли ти ке сло бо де, ми ра и рав но-
прав но сти на ро да и љу ди; по ли ти ке ко ја ће Ср би ју да во ди пу тем еко ном ског и 
кул тур ног раз во ја. [...] Ср би ја са да тре ба да се ује ди ни и мо би ли ше на оства ре-
њу при вред ног, кул тур ног и, уоп ште, дру штве ног пре по ро да за ко ји по сто је све 
прет по став ке и у ко ме сва ки гра ђа нин Ср би је тре ба да уче ству је“.166

По бе да Сло бо да на Ми ло ше ви ћа на из бо ри ма од ње го вих при ста ли ца 
до жи вље на је као по бе да „пра ве де мо кра ти је“ и „про спе ри те та“. Пи са но је о 
„ве ли чан стве ној“ по бе ди“, обез бе ђе ном „на прет ку“ Ср би је и „си гур ној бу дућ-
но сти“. Ми ло рад Ву че лић је пи сао да је срп ски на род по ка зао „ко лек тив ну ра-
ци о нал ност ви со ког сте пе на“.167 Алек сан дар Пр ља је сма трао да ће до ћи до пре-
о кре та у од но си ма САД и Ср би је: „Са да је де мо крат ска свест у Ср би ји по но во 
де мон стри ра на мир но, до сто јан стве но, без по тре са, са упо зо ре њем да на род 
све раз у ме, по го то ву на род про жет нај ду бљим де мо крат ским тра ди ци ја ма овог 
де ла све та. Шта ли ће са да ми сли ти Ци мер ма но ва Аме ри ка? Хо ће ли она, мо-
жда, за раз ли ку од не ких тра ди ци о нал них парт не ра и уче сни ка у овој ве ков ној 
пар ти ји са две стра не Ја дра на и Ал па, бр же схва ти ти, ма кар и у по след њи час, 
не ке јед но став не исти не о Ср би ма? Пр ви пра ви де мо крат ски пар ла мен тар ни и 

164 На ве де но пре ма: С. Ми ло ше вић, При лог исто ри ји, 82.
165 S. An to nić, Za ro blje na ze mlja,110.
166 По ли ти ка, 13. де цем бар 1990, 1.
167 М. Ву че лић, За што су по бе ди ли со ци ја ли сти, НИН, 14. де цем бар 1990, 10.
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ви ше стра нач ки из бо ри за ло га су и об но вље не мо гућ но сти за учвр шћи ва ње при-
ја тељ ства и по ве ре ња“.168

Пар ла мен тар ни из бо ри одр жа ни су 9. и 23. де цем бра по ве ћин ском из бор-
ном си сте му, ко ји је под ра зу ме вао два из бор на кру га. На из бо ри ма су уче ство ва ле 
53 стран ке; би ра ло се 250 по сла ни ка та ко да је Ср би ја има ла 250 из бор них је ди-
ни ца. Да би из бо ри би ли ва же ћи, на гла са ње је тре ба ло да иза ђе нај ма ње по ло ви-
на упи са них би ра ча, а по бе ду је од но сио кан ди дат ко ји би до био про сту ве ћи ну 
би ра ча ко ји су гла са ли. У би рач ке спи ско ве би ло је упи са но 7.036.303 би ра ча, а у 
пр вом кру гу гла са ло је 5.030.440 би ра ча или 71,49%. Убе дљи во је по бе ди ла Со ци-
ја ли стич ка пар ти ја Ср би је. У пр вом кру гу за ње не кан ди да те гла са ло је 2.305.974 
би ра ча и она је осво ји ла 87 ман да та. Дру ги из бор ни круг, упр кос сма ње ном од зи-
ву гра ђа на (гла са ло је 48,33% упи са них би ра ча), по твр дио је убе дљи ву по бе ду 
СПС-а ко ја је у ре пу блич кој Скуп шти ни има ла укуп но 194 по сла ни ка; дру ги је 
био Срп ски по крет об но ве са 19, Де мо крат ска за јед ни ца вој во ђан ских Ма ђа ра 
има ла је 8, а Де мо крат ска стран ка 7 по сла нич ких ме ста.169

Пред сед нич ке из бо ре у Ср би ји, осим убе дљи ве по бе де Сло бо да на Ми ло-
ше ви ћа, обе ле жио је и пред сед нич ки кан ди дат Во ји слав Ше шељ, ко ји је „пра во 
из за тво ра“ до био ско ро 100.000 гла со ва. Он је при па дао нај о штри јој на ци о на-
ли стич кој опо зи ци ји, ње гов Срп ски чет нич ки по крет ни је чак ни упи сан у ре ги-
стар по ли тич ких стра на ка, па је на из бо ре иза шао као кан ди дат гру пе гра ђа на. 
Ше шељ је по стао чет нич ки вој во да уз бла го слов Мом чи ла Ђу ји ћа, не ка да шњег 
ко ман дан та Ди нар ске чет нич ке ди ви зи је из Дру гог свет ског ра та, ко ји је као еми-
грант жи вео у САД. Ка ко бе ле же са вре ме ни ци, Ше шељ је на сту пао као „еле мен-
тар на не по го да“, а иза зи ва ње не ре да би ла је ње го ва оми ље на по ли тич ка ак тив-
ност: у ма на сти ру Про хор Пчињ ски ски нуо је сим бо ле ма ке дон ске др жав но сти; 
са гло го вим ко цем де мон стри рао је ис пред Ку ће цве ћа и на ја вио пре ко па ва ње 
Ти то вог гро ба, да вао је нео д го вор не из ја ве о срп ским гра ни ца ма, на пла ти „рат-
не рен те“, осве ти због уста шког ге но ци да над Ср би ма у НДХ, пре тио је сви ма 
– Хр ва ти ма и за пад ним си ла ма нај ви ше, сви ма осим ре жи му. Упао је 18. сеп тем-
бра са исто ми шље ни ци ма у Дом омла ди не, где су Мар ко ви ће ви „ре фор ми сти“ 
има ли пред из бор но пред ста вља ње. Зах те вао је да се пре ки не „из дај нич ки скуп“; 
Ра де Шер бе џи ја је осло вљен са „уста шо“, а ба че ни фо то а па рат по го дио је у гла ву 
књи жев ни ка Мир ка Ко ва ча. Сма тра ло се, ипак, да је Ше шељ мар ги нал на по ја ва 
ко ја ће не ста ти са кра јем из бо ра.170 

Ше шељ је, због нео бич но оштре ан ти ко му ни стич ке и на ци о на ли стич ке 
ре то ри ке, као и због број них ин ци де на та, ви ше од ме сец да на пред из бор не кам-
па ње про вео у за тво ру, из ко га је иза шао са мо три не де ље пре из бо ра. Пра во из 
Па дин ске Ске ле до ве ден је у ре пу блич ку Скуп шти ну да пот пи ше пред сед нич ку 

168 А. Пр ља, Шта сад ми сле САД?, НИН, 14. де цем бар 1990, 17. – Ра до ван Ка ра џић је сма-
трао да је срп ска опо зи ци ја из гу би ла јер је „по вла ђи ва ла“ За па ду, а да су со ци ја ли сти и 
Ми ло ше вић по бе ди ли јер су оли ча ва ли „пра ву“ на род ну во љу: „Да је Ми ло ше вић бољ-
ше вик и ње го ва стран ка бољ ше вич ка, не би за њих гла сао срп ски се љак“. (По ли ти ка, 
14. де цем бар 1990, 7).

169 По ли ти ка, 26. де цем бар 1990, 1.
170 С. Ђу кић, Из ме ђу сла ве и ана те ме, 155.
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кан ди да ту ру. По том се по но во вра тио у за твор, ода кле је мал те не на си лу из ба чен, 
јер је то нај ви ше од го ва ра ло ње го вом пу бли ци те ту, а не да уче ству је у пред из бор-
ној кам па њи у ко јој ни је имао ско ро ни ка квог из гле да.171 По сле из бо ра Ше шељ 
је на гло про ме нио по ли тич ку стра те ги ју – ње гов глав ни про тив ник по ста ла је 
„из дај нич ка опо зи ци ја“ а не Ми ло ше вић и ње гов ре жим. По сле за вр ше них из-
бо ра, од мах је Ми ло ше ви ћу че сти тао по бе ду у из у зет но ду гом те ле гра му. Исто-
вре ме но је по звао при ста ли це да у дру гом кру гу пар ла мен тар них из бо ра гла са ју 
за кан ди да те СПС-а. Од та да је Ше шељ на ре жим ској стра ни це њен и ува жа ван 
као „кон струк тив на на ци о нал на опо зи ци ја“ а на дру гој је на па дан као „цр ве ни 
вој во да“. У на ред ној фа зи, Ше шељ се од ре као чет нич ког име на и 23. фе бру а ра 
1991. фор ми рао Срп ску ра ди кал ну стран ку. Све до 1993. био је нај до след ни ји 
Ми ло ше ви ћев са ве зник у во ђе њу рат не по ли ти ке. 

У Ср би ји је фор ми ра на но ва по ли тич ка ор га ни за ци ја – Са вез ко му ни ста 
по крет за Ју го сла ви ју. Иако ни ка да ни је уче ство ва ла на из бо ри ма, има ла је јед-
ну од пре суд них уло га на по ли тич кој сце ни Ср би је, јер је њен глав ни иде о лог 
би ла Мир ја на Мар ко вић, су пру га Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Пр ва кон фе рен ци ја 
одр жа на је 24. де цем бра 1990. и то под па ро лом: „На ро ди Ју го сла ви је, ује ди ни те 
се“. Основ на иде ја би ла је од бра на Ју го сла ви је на те ме љи ма со ци ја ли зма. Овом 
по кре ту ко лек тив но је при сту пи ла и не ка да шња пар тиј ска ор га ни за ци ја у ЈНА, 
што је ви ше не го ја сно ука зи ва ло на спре гу вој ске и по ли ти ке, од но сно на ми ли-
та ри за ци ју срп ске по ли тич ке сце не. Од лу ка о то ме до не се на је на по след њој, 10. 
кон фе рен ци ји ор га ни за ци је СКЈ у ЈНА, одр жа ној 17. де цем бра 1990. Ар миј ски 
врх је та кву од лу ку обра зло жио „ве ли ким ути ца јем“ КПЈ/СКЈ на на ста нак и раз-
вој ЈНА, као и исто риј ском уло гом КПЈ у ра ту и ре во лу ци ји и из град њи „ре во лу-
ци о нар ног ли ка, је дин ства, мо ра ла и бор бе не го то во сти ору жа них сна га“.172

Иде о ло шку су шти ну Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је нај пре ци зни је је из-
ло жио њен пот пред сед ник Ми ха и ло Мар ко вић. Он је сма трао да је СПС убе дљи-
во по бе ди ла због мо дер ног, де мо крат ског про гра ма и ви со ке по ли тич ке све сти 
срп ског на ро да: „По ка за ло се да је срп ски на род по ли тич ки зре ли ји и му дри ји од 
мно гих ис так ну тих ин те лек ту а ла ца из ре до ва опо зи ци је. Он је, на и ме, схва тио 
да крај ти то и зма ни је крај со ци ја ли стич ке тра ди ци је, да је, на про тив, тек са-
да рас кр чен про стор за мо дер но дру штво сло бо де и со ци јал не прав де. То је би-
ло оно основ но што је тре ба ло по сти ћи и ја сам ве о ма сре ћан што смо у то ме 
ус пе ли, чак и ви ше не го што смо се ре ал но мо гли на да ти“.173

Са дво тре ћин ском ве ћи ном у пар ла мен ту Со ци ја ли стич ка пар ти ја је ла-
ко фор ми ра ла вла ду 11. фе бру а ра 1991. За пре ми је ра је иза бран Дра гу тин Зе ле-
но вић; он је на гла сио да ће основ ни циљ ње го ве вла де би ти мак си мал но ис ко ри-
шћа ва ње при род них ре сур са, ин ду стриј ских ка па ци те та и на уч ног по тен ци ја ла 
Ср би је: „Ср би ја де фи ни тив но мо ра на пу сти ти и по след ње остат ке до го вор не 
и рас по де љи вач ке еко но ми је као нај ва жни је узро ке ње не не е фи ка сно сти. Њен 

171 Исто, 163.
172 По ли ти ка, 18. де цем бар 1990, 8.
173 Тај ђа во ни је та ко црн, Бор ба, 19–20. ја ну ар 1991, 5.
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је ди ни и пра ви пут је сте и мо ра ју би ти еко ном ске и дру штве не ре фор ме по угле-
ду на са вре ме не раз ви је не др жа ве“.174 

У вла ди су пр ви пут по сле Дру гог свет ског ра та ус по ста вље на ми ни стар-
ства спољ них по сло ва и од бра не, чи ме се за о кру жи ва ла др жав ност Ср би је, тј. 
ки да ле ве зе са фе де рал ном др жа вом. Вла да Дра гу ти на Зе ле но ви ћа де ло ва ла је 
у из у зет но сло же ним по ли тич ким окол но сти ма, јер се на шла у вр тло гу до га ђа ја 
усло вље них рас па дом СФРЈ. Због то га је по тра ја ла ја ко крат ко, тек не што ви ше 
од 10 ме се ци. 

Сло бо дан Ми ло ше вић је свој др жав ни и на ци о нал ни про грам из ло жио 
30. ма ја 1991. у Скуп шти ни Ср би је. Из ла га ње је отво рио оп ту жба ма на ра чун 
ме ђу на род не за јед ни це и пр ви пут је јав но про мо ви сао по ли ти ку од бра не „до сто-
јан ства“ без об зи ра на це ну – Ср би ја је из ло же на отво ре ним спољ ним при ти сци-
ма и прет ња ма што ви ше не мо же да се „при кри је“ из ја ва ма о да ва њу по др шке 
ју го сло вен ском је дин ству; циљ при ти са ка је да се од но си у Ју го сла ви ју пре у ре де 
„по ре цеп ту на пи са ном“ ван Ср би је и ван Ју го сла ви је: „На ма ни је пр ви пут да 
се су о ча ва мо са на ме ра ма ве ли ких и моћ них си ла, да у од но су на њих бу де мо до ве-
де ни у крај ње не рав но пра ван и за ви сан по ло жај са мо за то што смо ма ла зе мља 
и за то што се не по на ша мо на на чин ко ји је по њи хо вој ме ри. И не ће нам би ти 
пр ви пут да тим при ти сци ма одо ли мо. Оно што по га ђа нас и што би тре ба ло 
да уз не ми ри све на ро де је сво је вр стан ап сурд да се у да на шње вре ме ве ли ких де-
мо крат ских и ху ма ни стич ких те ко ви на при ме њу је по ли тич ко на си ље, на ја вљу је 
еко ном ско, а не ис кљу чу је ни фи зич ко на си ље над на ро ди ма и љу ди ма ко ји др же 
до сво је са мо стал но сти и не за ви сно сти“.175

Ми ло ше вић је пр ви пут ди рект но ис ту пио и про тив вла де САД оп ту жу ју-
ћи је да се „гру бо ме ша“ у уну тра шње ства ри јед не су ве ре не др жа ве, да ди рект но 
по др жа ва ал бан ски се па ра ти зам и да је „под фир мом де мо кра ти је“ по др жа ла и 
се це си о ни зам Сло ве ни је и Хр ват ске. Од бра ну Ко со ва и Ме то хи је по и сто ве тио 
је са од бра ном свог ре жи ма: „Сва ко ко на овим пи та њи ма тра жи од сту па ње 
од по ли ти ке ко ју во ди мо на Ко со ву и Ме то хи ји мо же за то да се из бо ри са мо 
оба ра њем са да шњег ру ко вод ства Ср би је“.176 Ср би у Хр ват ској во ди ли су са мо-
од брам бе ну по ли ти ку про тив „шо ви ни стич ког и про фа ши стич ког кон цеп та“; 
Ју го сла ви ја је је мо гла да оп ста не са мо као де мо крат ска фе де ра ци ја, све ди ле ме 
би ле су „ве штач ке“, а по себ но оне ко је су се ти ца ле пи та ња ко је је имао пра во 
на са мо о пре де ље ње – на ро ди или ре пу бли ке; тра жио је да ре фе рен дум на ни воу 
Ју го сла ви је рас пи ше са ве зна Скуп шти на; сви они ко ји же ле да на пу сте Ју го сла-
ви ју мо гу то да ура де на ле га лан на чин и без на си ља, али је исто вре ме но тра жио 
хит но до но ше ње устав ног за ко на о пра ву на ро да на са мо о пре де ље ње; од лу ку 
да сви Ср би тре ба да жи ве у јед ној др жа ви ни ко не мо же да уки не: „Не при ко-
сно ве на је чи ње ни ца да се пра во на ро да на са мо о пре де ље ње у ви ше на ци о нал ној 
др жа ви не мо же те ри то ри јал но огра ни чи ти на по сто је ће ад ми ни стра тив не 
гра ни це ре пу бли ка. Гра ни це из ме ђу ре пу бли ка уну тар Ју го сла ви је ни ка да ни су би-

174 По ли ти ка, 12. фе бру ар 1991, 1.
175 На ве де но пре ма: С. Ми ло ше вић, При лог исто ри ји, 97–98. 
176 Исто, 98. 
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ле др жав не. До бро је по зна то да су оне у про шло сти по ву че не про из вољ но и без 
објек тив них кри те ри ју ма, не ува жа ва ју ћи ни ет нич ки са став ста нов ни штва, 
ни по сле ди це ге но ци да ко ји је пре тр пео срп ски на род, као ни нор ме ме ђу на род-
ног пра ва. Пра во на са мо о пре де ље ње не мо же, да кле, би ти ре зер ви са но са мо 
за ве ћин ски на род у на ци о нал но ме шо ви тој ре пу бли ци. Ка да би та ко би ло, он да 
би се иза ку ли са гра ђан ске де мо кра ти је по вре ди ли ин те ре си оних ју го сло вен ских 
на ро да ко ји чи не ма њи број на де лу ју го сло вен ске те ри то ри је у окви ру гра ни ца 
по је ди них ре пу бли ка“.177 

Сло бо дан Ми ло ше вић је вр ло екс пли цит но и без ика квог ко ле ба ња са оп-
штио да ће са са про бле мом гра ни ца су о чи ти они на ро ди ко ји же ле да на пу сте 
Ју го сла ви ју: „Они, да кле, ко ји же ле да кон стру и шу но ве др жа ве тре ба у вла-
сти том ин те ре су и што пре да пре чи сте са чи ње ни цом да у те сво је бу ду ће 
на ци о нал не др жа ве не мо гу си лом од ву ћи ком пакт не де ло ве оних ју го сло вен ских 
на ро да ко ји су за оп ста нак Ју го сла ви је“.178 

ДА ЛИ ЈЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 
МО РА ЛА ДА НЕ СТА НЕ?

Ју го сла ви ја је би ла кон гло ме рат на ци ја, је зи ка, кул ту ра и ре ли ги ја. Исто-
риј ско ис ку ство по ка за ло је да је она би ла нео др жи ва због сна жно су прот ста вље-
них на ци о нал них иде о ло ги ја ко је су обе ле жи ле ње ну исто ри ју. Зре ле на ци је ко је 
су тво ри ле Ју го сла ви ју (Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци) ни су при хва та ле за јед нич ки 
жи вот у јед ној др жа ви, осим ка да су на то би ле при мо ра не ис хо дом два свет ска 
ра та. Ју го сла ви ја је за вре ме свог по сто ја ња би ла и мо нар хи ја и ре пу бли ка; „те-
сти ра ла“ је све дру штве не си сте ме 20. ве ка – пар ла мен тар ну де мо кра ти ју, устав-
ну мо нар хи ју, лич ну власт вла да ра, псе у до пар ла мен та ри зам (у ме ђу рат ном пе-
ри о ду), ста љи ни стич ки со ци ја ли зам, цен тра ли стич ку би ро кра ти ју, ли бе рал ни 
со ци ја ли зам (с тр жи штем ка кво ни је по сто ја ло у Ис точ ној Евро пи), кон фе де рал-
ну др жа ва (у по сле рат ном пе ри о ду). У Дру гом свет ском ра ту Ју го сла ви ја је би-
ла оку пи ра на, а ње не по је ди ни де ло ви би ли су на стра ни на ци стич ке али јан се. 
Упо ре до је те као и осло бо ди лач ки и гра ђан ски рат, нај ви ше ис по љен у срп ском 
на ро ду; у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској бе снео је ге но цид над Ср би ма (и Је вре-
ји ма). У том ра ту по ги ну ло је нај ма ње ми ли он Ју го сло ве на, од то га мно го ви ше 
у ме ђу соб ним су ко би ма не го у бор би про тив оку па то ра. 

Ко му ни сти су Ју го сла ви ју об но ви ли на уто пиј ском иде а ли зму, не ре а ли-
зо ва ним обе ћа њи ма и ре пре си ји. Иако је об но ви ла др жа ву ко ја је то ком рат них 
го ди на плам те ла у кр ва вом гра ђан ском ра ту, Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је 
би ла је нај ве ћи по ли тич ки, со ци јал ни и дру штве ни про блем Ју го сла ви је. Та пар-
ти ја би ла је из вор свих мо ћи у дру штву, а ње на власт ни ка да ни је би ла ни ле ги-
тим на, ни де мо крат ска. То је чак и устав но санк ци о ни са но за бра ном сло бод них 
из бо ра, па се та ква власт и зва ла „дик та ту ром про ле та ри ја та“, а у ка сни јој фа зи 
са мо у прав ном со ци ја ли стич ком де мо кра ти јом ко ја је вред но ва на као „нај бо љи 

177 Исто, 99–100.
178 Исто.
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об лик“ де мо кра ти је у исто ри ји. На тој по став ци на стао је по ли тич ки си стем чи-
ја је свр ха би ло очу ва ње вла сти од мо гу ћег пре о ти ма ња, од но сно од кон тра ре во-
лу ци је. Ју го сло вен ски си стем ни је мо гао да функ ци о ни ше без „не при ја те ља“, 
спољ них и уну тра шњих.

По вра так на ста ро, у скла ду са тзв. кру жним ми шље њем ко је као сво ју 
тач ку ослон ца има „ап со лут ни по че так“, бит на је ка рак те ри сти ка и ре во лу ци је 
ко ју је по кре нуо Сло бо дан Ми ло ше вић кра јем 80-их го ди на 20. ве ка. Ње гов до ла-
зак на власт пред ста вљао је по че так но вог раз до бља у срп ској исто ри ји 20. ве ка: 
раз до бље ко је ће хро но ло шки тра ја ти до 5. ок то бра 2000. али се не ће та да и су-
штин ски за вр ши ти. То је био пе ри од у ко ме је ре во лу ци о нар на ре то ри ка и прак са 
пре вла да ла над ин сти ту ци о нал ном. Успон Ми ло ше ви ћа на чел ну по зи ци ју у СК 
Ср би је (1986) и кон со ли до ва ње ње го ве вла сти (1987) био је из раз исто риј ског 
то ка на ко ји су ути ца ле мно ге окол но сти у Ју го сла ви ји али и у це лом со ци ја ли-
стич ком све ту: еко ном ска кри за, рас пад си сте ма, по ја ва и ја ча ње на ци о на ли зма, 
не ста бил не ме ђу на род не при ли ке, кри за иде о ло ги је и кри за ели те.179 

Ми ло ше вић је већ пр вих да на по сле Осме сед ни це по кре нуо сво ју ре во-
лу ци ју, под сти чу ћи и упо тре бу на си ља. То на си ље ка сни је је кул ми ни ра ло – на-
пре је би ло при ме ње но уну тар пар ти је, по том уну тар срп ске ад ми ни стра ци је, па 
уну тар дру штва, да би на кра ју би ло пре тво ре но у оп шти кон фликт са дру ги ма 
уну тар Ју го сла ви је. Осма сед ни ца је у том сми слу пред ста вља ла по че так кра ја 
Ју го сла ви је и по че так кон фли ка та и ра то ва ко ји су се раз бук та ли са тим кра јем. 
Она је то би ла пре све га за то што је Ми ло ше ви ће ва иде ја ре во лу ци је оне мо гу ћи-
ла по ли ти ку ком про ми са и мир них спо ра зу ма. Ње го ва иде ја „је дин ства“ (из ву-
че на из ње го ве ин тер пре та ци је исто ри је КПЈ/СКЈ) ис ко ри шће на је за об ра чу не 
са не ис то ми шље ни ци ма уну тар пар ти је, а по том и за чист ке и су ко бе са свим 
дру ги ма.180 

Док се у ве ћи ни дру гих зе ма ља не ка да шњег со ци ја ли зма до го ди ла ре во-
лу ци ја ко ја је гле да ла на пред, у гра ђе ње не ког но вог, до тад не ви ђе ног дру штве-
ног про јек та, у Ср би ји се до го ди ла као „по вра так на ста ро“, на ре во лу ци ју ко-
ја је за по че та али ни је до вр ше на. За раз ли ку од дру гих ре во лу ци ја у Ис точ ној 
Евро пи, у овој је ко му ни стич ки апа рат, пред во ђен Ми ло ше ви ћем, имао глав ну 
ор га ни за ци о ну и до ми нант ну иде о ло шку уло гу. Он је про мо ви сао ре то ри ку ко ја 
је би ла на пу ште на по сле об ра чу на са Алек сан дром Ран ко ви ћем (1966). Вра ћа ње 
те ре то ри ке са мо је на ја ви ло по вра так истих ме то да об ра чу на ко је су се ко ри сти-
ле у раз до бљу ре во лу ци је и не по сред ног по сле рат ног на си ља. Ре во лу ци ја се у 
Ср би ји до го ди ла из ну тра, из са мог ко му ни стич ког окру же ња, уз по ти ски ва ње 
ал тер на ти ва. За то је она би ла кон зер ва тив на јер је вра ти ла ло ги ку ре во лу ци је, 
са свим на си љем ко је ре во лу ци је увек но се, и јер је од ло жи ла по ја ву оне дру ге, 
ли бе рал но-де мо крат ске ре во лу ци је. За то би се мо гло за кљу чи ти да је она због 
то га су штин ски од ре ди ла смер срп ске по ли ти ке у сле де ће две де це ни је, а мо жда 
и за ду же.181 

179 Де јан Јо вић, Осмa сједницa ЦК СК Ср би је (ру ко пис).
180 Исто.
181 Исто.
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Рас пад Ју го сла ви је до шао је као ну жна по сле ди ца кра ја бло ков ске ере 
у свет ској исто ри ји, а ка рак тер ње них на ци о нал но-по ли тич ких ели та усло вио 
је да тај рас пад бу де су ров, кр вав и тра ги чан. Од лу ке сло ве нач ке и срп ске пар-
тиј ске ор га ни за ци је да се у по след њим го ди на ма по сто ја ња СФРЈ окре ну пре ма 
сво јим „ба за ма“, до ве ле су до рас па да СКЈ (ја ну а ра 1990) ко ји је био за ми шљен 
као исто риј ска, ин те лек ту ал на и по ли тич ка аван гар да рад нич ке кла се а не на ци-
ја. СКЈ је био ле ги ти ми сан соп стве ном иде о ло ги јом, чи је су основ не од ли ке би-
ле де мо крат ски цен тра ли зам и по сто ја ње „вр хов ног ар би тра“ (Ти то, па ка сни је 
Цен трал ни ко ми тет). На то ме је гра ђе но и по сто ја ње Ју го сла ви је, па је за то не-
стан ком пар ти је и са ма др жа ва до жи ве ла слом. Сло ве нач ко и срп ско ру ко вод ство 
из гра ди ли су две ви зи је и два раз ли чи та по гле да на бу дућ ност зе мље. Уме сто 
не ка да шњег тра же ња ком про ми са уну тар СКЈ, са да се ком про мис тра жио уну-
тар ал тер на тив не по ли тич ке сце не сво јих на ци ја. Ми лан Ку чан и Сло бо дан Ми-
ло ше вић по ста ли су во ђе сво јих ре пу бли ка (на ро да) и иза се бе су има ли сна жну 
по др шку сво јих на ро да, без об зи ра на иде о ло шко опре де ље ње.182 

По што је при ро да по гле да њи хо вих ели та на бу дућ ност би ла пот пу но 
су прот на, та два на ро да по кре ну ла су про цес рас па да Ју го сла ви је ка ко би ре а ли-
зо ва ли сво је на ци о нал не ци ље ве. Па ра докс исто ри је огле да се у чи ње ни ци да 
су они нај ви ше би ли за ин те ре со ва ни и за ства ра ње те др жа ве, али не из истих 
раз ло га. Ср би ма је би ла по треб на ве ће др жа ва због њи хо ве ра се ље но сти го то во 
по це лом Бал ка ну, а Сло вен ци су на иде ји ју жно сло вен ског брат ства же ле ли да 
очу ва ју свој на ци о нал ни и др жав ни иден ти тет ко ји ни је мо гао да се раз ви ја у 
окви ру Хаб збур шког цар ства. За то они и ни су ни ка да, без об зи ра на „исто риј ско 
при ја тељ ство“ са срп ским на ро дом, из јед на ча ва ли сво је на ци о нал не ин те ре се са 
ин те ре си ма це ли не др жа ве. 

За раз ли ку од Сло ве ни је и Ср би је, Хр ват ска је свој на ци о нал ни про грам 
ре а ли зо ва ла прак тич но са мим за вр шет ком Дру гог свет ског ра та, ка да је за о кру-
жи ла сво ју те ри то ри ју („тро јед на Кра ље ви на“ у ко јој је Дал ма ци ја са остр ви ма 
би ла ап со лут ни при о ри тет). Осим то га, Хр ват ска је, за хва љу ју ћи срп ским пар-
ти за ни ма, би ла је ди на зе мља у Дру гом свет ском ра ту ко ја ни је сно си ла ни ка кве 
по сле ди це због сво је при пад но сти фа ши стич кој али јан си. У по сле рат ном пе ри-
о ду ње на по бу на 1971. го ди не („хр ват ско про ље ће“) та ко ђе је да ла аде кват не ре-
зул та те устав ним ре ше њи ма из 1974. По се ис цр пљу ју ћих срп ско-сло ве нач ких 
рас пра ва и су ко ба, у ко ји ма је Хр ват ска пот пу но ста ја ла по стра ни („хр ват ска 
шут ња“), као при род на до шла је по бе да на ци о на ли стич ког по кре та на че лу са 
Фра њом Туђ ма ном. За то не из не на ђу је ни ре ла тив но ла ко и без ве ћег от по ра 
спро ве ден про цес сво ђе ња срп ског на ро да на ста тус на ци о нал не ма њи не. У тој 
си ту а ци ји Хр ват ска је би ла спрем на и на уступ ке Ср би ма али са мо као на ци о-
нал ној ма њи ни.

На су прот то ме, срп ска по ли тич ка ели та сма тра ла је да је мо гу ћа је ди но 
Ју го сла ви ја уре ђе на по ме ри срп ских ин те ре са, че му Сло ве ни ја објек тив но ни је 
пред ста вља ла смет њу, па у том кон тек сту тре ба по сма тра ти и ре ла тив но ни зак 
ни во су ко ба Бе о гра да и Љу бља не у по след њој фа зи рас па да Ју го сла ви је. Крат ко-

182 D. Jo vić, Ju go sla vi ja, 452–453. 
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трај ни рат ју на 1991. био је са мо ме ђу фа за већ до не се не од лу ке да се Сло ве ни ја 
јед но став но из ба ци из Ју го сла ви је, од но сно да јој се не спре ча ва се це си ја. Пра ва 
при ро да срп ског офан зив ног националнoг про гра ма би ла је скон цен три са на ка 
Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни, без об зи ра на то што је Ми ло ше вић тај кон-
цепт су штин ски на пу стио већ кра јем 1991. и по чет ком 1992.

Срп ско ру ко вод ство је свој др жав ни про грам те ме љи ло на ви ше прет по-
став ки ко је су из гле да ле као од лу чу ју ћа пред ност, али су се по ка за ле као ве ли ка 
илу зи ја. Ка да је Ми ло ше вић 1988. по кре нуо срп ску кон зер ва тив ну ре во лу ци ју, 
из гле да ло је да су све кључ не по лу ге вла сти у ње го вим ру ка ма или на стра ни Ср-
би је: 1) на ци о нал на хо мо ге ни за ци ја Ср ба у Ср би ји и Ср ба из ван Ср би је из гле да-
ла је ја ча од на ци о нал ног је дин ства оства ре ног у вре ме Пр вог бал кан ског ра та; 
2) СКЈ, моћ на по ли тич ка ор га ни за ци ја, ско ро је би ла у пу ној Ми ло ше ви ће вој 
вла сти, што је у СФРЈ зна чи ло упра вља ње др жа вом; 3) и Ми ло ше вић и го то во 
сви Ср би би ли су ап со лут но си гур ни да је ЈНА, ин док три ни са на ко му ни стич ком 
иде о ло ги јом и ју го сло вен ством, на њи хо вој стра ни и да ће од и гра ти пре крет ну 
уло гу у очу ва њу Ју го сла ви је; 4) фе де рал на др жав на струк ту ра (Пред сед ни штво, 
СИВ, по ли тич ке ор га ни за ци је, фи нан сиј ска моћ оли че на у На род ној бан ци Ју го-
сла ви је, и ди пло ма ти ја) та ко ђе су из гле да ли као ин стру мен ти Ср би је; 5) и ме ђу-
на род не окол но сти би ле су по вољ не – на јед ној стра ни по сто ја ла је спрем ност 
ме ђу на род не за јед ни це да очу ва је дин ство Ју го сла ви је и по мог не Ср би ју да у 
то ме успе, а на дру гој је у Со вјет ском Са ве зу још увек по сто ја ла сна жна во ља 
да се по мог не ко му ни стич ком ре жи му у Ју го сла ви ју упр кос ње го вом „ре ви зи о-
ни стич ком гре ху“. 

Уочи по чет ка ра то ва за ју го сло вен ско на сле ђе из гле да ло је да је по зи-
ци ја Ср би је и ЈНА би ла знат но бо ља у од но су на „се ве ро за пад ну ко а ли ци ју“. 
Ква ли тет и ко ли чи на оруж ја, број ност и об у че ност бо рач ког са ста ва би ли су на 
стра ни ЈНА и по бе да је би ла, та ко се чи ни ло, са мо тех нич ка ствар. Али, фе де ра-
ли стич ка ко а ли ци ја би ла је ин фе ри ор на у нај ва жни јим до ме ни ма сва ког рат ног 
су ко ба: ни су по сто ја ли рат ни циљ и уну тра шња ко хе зи ја. Сло ве ни ја и Хр ват ска 
има ле су пре ци зан и јав но об ја вљен вој но-по ли тич ки циљ: др жав на и на ци о нал-
на су ве ре ност; на род у ове две ре пу бли ке до ве ден је прет ход ном на ци о нал ном 
хо мо ге ни за ци јом до сте пе на фа на тич но сти и спрем но сти да се жр тву је у име 
др жав них ци ље ва; Сло ве ни ја и Хр ват ска сте кле су ве о ма ја ке ме ђу на род не са ве-
зни ке, трeбало је са мо по ну ди ти „крун ски ар гу мент“ за пу ну по др шку, а то јe би-
ло увла че ње ЈНA и ње них „срп ских мен то ра“ у рат; ру ко вод ства обе ре пу бли ке 
до бро су про у чи ле ЈНА и иза бра ле су примeрену рат ну так ти ку.183

Те „пред но сти“ ство ри ле су уве ре ње да ће се по ли тич ки ци ље ви оства ри-
ти без ра та, па је због то га срп ско јав но мње ње рат у Сло ве ни ји до че ка ло у ста њу 
не ве ри це и пот пу но не при пре мље но за ду го го ди шњу ка та стро фу ко ја је усле ди-
ла. Исто ри ја је по ка за ла да су то би ле „вар љи ве прет по став ке“. Ми ло ше вић је, 
ка да је др жав на кри за ушла у од лу чу ју ћу фа зу, и да ље не го вао свој иде о ло шки 
на ра тив и ни је раз у мео при ро ду про ме не на ста ле сло мом би по лар ног све та. Та-
да су пре ко но ћи не ста ле све пред но сти на ко је је он ра чу нао. Али, око шта ли 

183 Mi ro slav Ha džić, Ju go slo ven ska Na rod na Ago ni ja, Be o grad 2005, 127.
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по ли тич ки врх Ср би је то ни је мо гао да схва ти, као што је и ар миј ски врх чвр сто 
ве ро вао у по бе ду со ци ја ли зма као свет ског про це са.184 На кра ју је и рат про тив 
Хр ват ске по чео у тре нут ку рас па да Со вјет ског Са ве за, а део ге не ра ла и срп ских 
по ли ти ча ра, оку пље них око ми ли та ри стич ког Са ве за ко му ни ста – по кре та за 
Ју го сла ви ју, чак је по здра вио по ку шај др жав ног уда ра у Мо скви (сло мљен 21. 
ав гу ста 1991). Ми ха ил Гор ба чов је чак оп ту жен да је под ле гао „мр ском им пе ри-
ја ли зму“. Дра ган Вук шић пи ше да је пуч у Мо скви по здра вљен и у ка би не ту ге-
не ра ла Вељ ка Ка ди је ви ћа, глав но ко ман ду ју ћег ЈНА, чак и да је Вук Об ра до вић, 
на чел ник ње го вог ка би не та, „ег зал ти ра но са оп штио“ да је у „Ру си ји“ из вр шен 
др жав ни удар и да „не ма сум ње у успех“.185

И „срп ски“ део Пред сед ни штва СФРЈ остао крај ње уз др жан у оце ни 
дра ма тич них зби ва ња у Со вјет ском Са ве зу – са мо је по ру че но да ће се „пра ти ти 
да љи раз вој си ту а ци је“.186 По ли ти ка је пре ко це ле стра не об ја ви ла на слов „Гор-
ба чов ски нут с вла сти“. Алек сан дар Пр ља је пи сао да се у Мо скви ни је де си ло 
ни шта што би пред ста вља ло из не на ђе ње, да Ми ха ил Гор ба чов ни је во дио ре а-
ли стич ну по ли ти ку и да је на чи нио „број не гре шке у по след њој фа зи вла сти“.187 
И док су Сло ве ни ја и Хр ват ска од мах и ве о ма ја сно осу ди ле пу чи сте, из вла де 
Ср би је са мо је по ру че но ка ко она не на ме ра ва да се „ме ша у уну тра шње ства ри 
дру гих др жа ва“.188 Ми ха и ло Мар ко вић је из ја вио да је до бро што ни је до шло до 
пот пи си ва ња др жав ног уго во ра ко ји би СССР пре тво рио у са вез др жа ва, јер би 
он да усле дио при ти сак ме ђу на род не за јед ни це на Ју го сла ви ју да и она при хва-
ти та кво ре ше ње.189 

ЈНА је би ла сна жно оп те ре ће на Дру гим свет ским ра том и ни је би ла спо-
соб на да схва ти ду би ну по ли тич ких и дру штве них про ме на. У ује ди ње њу Ис точ не 
и За пад не Не мач ке ар миј ски врх је ви део по гор ша ва ње без бед но сти у Евро пи и 
то је упо ре ђи вао са ста њем уочи Дру гог свет ског ра та.190 По сто ји за и ста ве ли ки 
број из во ра пр вог ре да ко ји го во ре о оп сед ну то сти ге не ра ла Ка ди је ви ћа опа сно-
шћу од Не мач ке. Јед ном при ли ком пи тао је ам ба са до ра Во ре на Зи мер ма на ка ко 
САД мо гу да са ра ђу ју са Не мач ком ка да су са њом ра то ва ле у Дру гом свет ском 
ра ту. Аме рич ком ам ба са до ру је ре као да за шти та дру штве ног по рет ка зна чи за-

184 По ли тич ка упра ва ССНО оце ни ла је 1. фе бру а ра 1988. да су вред но сти и пред но сти со-
ци ја ли зма исто риј ски про ве ре не и да је он „иде ја и по крет ко ме при па да пер спек ти ва и 
бу дућ ност чо ве чан ства, ре фор ме у со ци ја ли стич ким зе мља ма ко је су у то ку, до при но си-
ће да љој афир ма ци ји со ци ја ли зма као свет ског про це са“. (На ве де но пре ма: D. Ma ri jan, 
Slom Ti to ve ar mi je, 341).

185 Dra gan Vuk šić, JNA i ras pad Ju go sla vi je. Od ču va ra do gro ba ra svo je dr ža ve, Sta ra Pa zo va 
2006, 141.

186 По ли ти ка, 20. ав густ 1991, 1.
187 А. Пр ља, Гор ба чов и ре а ли зам, По ли ти ка, 21. ав густ 1991, 3.
188 По ли ти ка, 22. ав густ 1991, 2.
189 По ли ти ка, 31. ав густ 1991, 7
190 Ге не рал Мар ко Не го ва но вић је сеп тем бра 1990. ре као да је свет су о чен са ства ра њем 

„че твр тог“ Рај ха: „Тре ћи је био онај Хи тле ров, а овај је Че твр ти, ко ји уно си пот пу но 
дру ге ре ла ци је у од но си ма ору жа них сна га. Ње го ва екс пан зи ја си гур но ће би ти усме ре-
на и усме ре на је пре ма мо ру. Они хо ће на два мо ра, на Се вер но и на Ја дран ско мо ре“. 
(На ве де но пре ма: D. Ma ri jan, Slom Ti to ve ar mi je, 343).
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шти ту ко му ни зма и ње го вих до стиг ну ћа, „укљу чу ју ћи и, ка ко сам прет по ста вљао, 
при ви ле ги је ко је је ужи ва ла ЈНА“. По др шку ко ју је Ју го сла ви ја „очи шће на“ од 
ко му ни зма до би ја ла са За па да, схва та на је као по ли ти ка раз би ја ња зе мље ко ја 
тре ба да омо гу ћи су се ди ма Ју го сла ви је да се про ши ре на њен ра чун. Ка ди је вић 
је та кву по др шку од ба ци вао и јер је За пад сим бо ли зо вао ка пи та ли зам, „што је 
би ла ру жна реч за Ка ди је ви ћа“.191

Ге не рал Ка ди је вић је Бо ри са ву Јо ви ћу 12. сеп тем бра 1991. ре као да је 
оп ста нак Ју го сла ви је, ма кар и су же не (Ср би ја и Цр на Го ра), нај бо ља пре пре ка 
„Нем ци ма да вла да ју Бал ка ном“.192 Ка ди је вић је до кра ја био, ка ко пи ше Дра ган 
Вук шић, „стра хо ви то оп те ре ћен“ не га тив ном уло гом Не мач ке на Бал ка ну, што 
је знат но оп те ре ћи ва ло ње го ве од но се и раз го во ре са свим ме ђу на род ним пред-
став ни ци ма. Због то га је од био да те ле фо ном раз го ва ра са Хан сом Ди три хом 
Ген ше ром, не мач ким ми ни стром спољ них по сло ва, ка да га је он по звао. У вре-
ме одр жа ва ња ми ров не кон фе рен ци је у Ха гу, Ка ди је вић је од био Еле мен те спо-
ра зу ма за гло бал но ре ше ње ју го сло вен ске кри зе, јер „Не мач ка, вр ло отво ре но и 
са на гла ше ним не стр пље њем, по тре ћи пут у овом ве ку, на па да на на шу зе мљу. 
Не мач ка се у Дру гом свет ском ра ту слу жи ла пе том ко ло ном, а са да стра те ги јом 
по сред ног на сту па ња и чи та вом ле пе зом спе ци јал ног ра та“.193 Чак је по след њи 
са ста нак Ка ди је ви ћа и пред се да ва ју ћег ми ров не кон фе рен ци је о Ју го сла ви ји, 
бри тан ског лор да Пи те ра Ка ринг то на, 5. но вем бра 1991. пре ки нут у тре нут ку 
ка да је Ка ди је вић поку шaо да на мет не те му о уло зи Не мач ке у раз би ја њу Ју го-
сла ви је. Ка ди је вић ни до кра ја 1991. ни је схва тио да ЈНА ни те о риј ски ни прак-
тич но не мо же да бу де са мо ста лан и гло ба лан фак тор ју го сло вен ске кри зе, као 
и да она ни је мо гла да спа са ва Ју го сла ви ју она кву ка кву је он же лео да бра ни. 
Нај по ра зни ја је чи ње ни ца да ни је схва тио да се ра том ни шта не мо же по сти ћи. 
За то су у пра ву они ко ји твр де да је у но ви јој европ ској исто ри ји те шко на ћи при-
мер др жа ве ко ја је уочи ра та има ла та кве пред но сти а да их је већ на по чет ку ра-
та из гу би ла. Дру ги па ра докс огле да се у пред сед ни ку Ср би је – вeроватно не ма 
при ме ра да се не ко та ко ба ха то и оси о но по на шао пре ма нај моћ ни јим свет ским 
др жа ва ма у тре нут ку рас па да зе мље као што је то чи нио Сло бо дан Ми ло ше вић. 
На кра ју про це са очу ва ње лич не вла сти по ста ло је ва жни је од рас пле та ју го сло-
вен ске кри зе и за шти те на ци о нал них ин те ре са срп ског на ро да.

Не за ви сно од са мог Ми ло ше ви ћа, у Ср би ји го то во да ни је би ло ди ле ме 
око то га шта тре ба ра ди ти ка да је по чео рас пад Ју го сла ви је. До ми ни ра ла је сна-
жна уобра зи ља, на сле ђе на из пе ри о да бло ков ске по де ле све та, да је Ју го сла ви ја 
„зна ча јан“ фак тор гло бал не рав но те же и да, по при ро ди ства ри, Ср би ја тре ба да 
на сле ди ту по зи ци ју. Та ма три ца се за сни ва ла на пре ва зи ђе ним би по лар ним по-
де ла ма, ка да је Ју го сла ви ја по др жа на од За па да као до бар и по тре бан при мер да 
сва ки ко му ни зам ни је исти и да ту има раз ли ка. Та да шња срп ска на ци о нал на ели-
та у сво јој нар ци со ид но сти ни је ни по ку ша ла да отво ри ди ја лог о кључ ном пи та-
њу – да та ква по зи ци ја мо же да бу де при хва тљи ва са мо док су у Евро пи вла да ли 
од но си на ко ји ма се она и за сни ва ла – бло ков ска кон фрон та ци ја и хлад ни рат.

191 V. Zi mer man, Po re klo jed ne ka ta stro fe, 58.
192 Б. Јо вић, По след њи да ни СФРЈ, 384.
193 На ве де но пре ма: D. Vuk šić, JNA i ras pad Ju go sla vi je, 250.
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Осим то га, и по ли ти ка не свр ста но сти знат но је до при не ла уда ља ва њу 
Ср би је од Евро пе, чи ме је из гу бљен сми сао за ре ал ност. За то су од но си у про-
ме ње ној Евро пи по сма тра ни ис кљу чи во са по зи ци је срп ских же ља и по тре ба и 
вред но ва ни су са мо ло кал ним ме ри ли ма, уз не схва тљи во „де ље ње лек ци ја“ моћ-
ни ји ма и они ма ко ји су од лу чи ва ли о суд би ни Ср би је. Срп ска ели та у Ми ло ше-
ви ће вој епо хи ни ка да ни је схва ти ла, ни ти је то мо гла, су шти ну но вих од но са Ис-
то ка и За па да. Ка ко за кљу чу је Дра ган Вук шић, иде о ло шке и по ли тич ке за блу де, 
ду бо ко уко ре ње не у ко лек тив ној све сти, би ле су ја че од ра зу ма и од го вор но сти, 
а лич ни ин те ре си и ам би ци је ва жни ји од бри ге за др жа ву и на род.194

Оп ште ме сто у та да шњој Ср би ји би ло је ту ма че ње да је по че так рас па-
да Ју го сла ви је био исто вре ме но и по че так „дра ме Евро пе“ ко ја је по ка за ла сво је 
пра во, „там но“ ли це. Пре су дан фак тор у раз би ја њу Ју го сла ви је би ла је спо ља-
шња ин тер вен ци ја у ко јој „по ра же ни у ра ту“ по ста ју „по бед ни ци у ми ру, а из 
мр твих ожи вља ва аустро у гар ска тран свер за ла“. Дру га чи ји дис курс јед но став-
но ни је по сто јао у срп ском јав ном мње њу, још ма ње у ели ти.195 Не кри тич ки се 
пи са ло о не мач кој по ли ти ци пре ма Ју го сла ви ји, вла да у Бо ну је оп ту жи ва на да 
је по др жа ла се це си ју Сло ве ни је и Хр ват ске ка ко би се „осве ти ла“ Ср би ји због 
по ра за у два свет ска ра та. По је ди ни исто ри ча ри Ми ло ше ви ћа су оце њи ва ли као 
„бал кан ског Де Го ла“ и сма тра ли да срп ски на род има пу но исто риј ско пра во 
да из вр ши сво је на ци о нал но ује ди ње ње. Дру ги су сма тра ли да је до шло вре ме 
„пре лом них и суд бин ских ре ше ња“, јер је сру ше на ве ков на ју го сло вен ска илу зи-
ја код срп ског на ро да. За то су Ср би мо ра ли да ство ре сво ју на ци о нал ну др жа ву, 
а при фор ми ра њу но вих гра ни ца мо ра ле су се узе ти у об зир и не га тив не по сле-
ди це ге но ци да над срп ским на ро дом. Тре ћи су ис ти ца ли да су оп ту жбе про тив 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа не у те ме ље не, јер је он осло бо дио Ср би ју „ва зал ног од-
но са“ пре ма соп стве ним по кра ји на ма, а то се ни је мо гло по сти ћи без бу ђе ња 
„успа ва не на ци о нал не све сти“.

Ду ги низ де це ни ја у срп ској, али и ши рој ју го сло вен ској јав но сти до ми-
нант на је би ла пред ста ва о то ме да је Сло ве ни ја кроз ју го сло вен ску др жа ву трај но 
оства ри ла сво је исто риј ске те жње и на ци о нал не ин те ре се. Тај на ра тив је го во рио 
да су Сло вен ци у Ју го сла ви ју ушли као еко ном ски не раз ви јен, ад ми ни стра тив но 
рас пар чан и „кул тур но за о стао ма ли на род“ у раз ме ра ма сред ње Евро пе. Осим 
то га, не мач ки при ти сак оне мо гу ћио је еле мен тар ну на ци о нал ну еман ци па ци ју 
(раз вој на ци о нал ног школ ства и кул ту ре) а не мач ки ка пи тал до ми ни рао је сло ве-
нач ком ин ду стри јом. За то је и ка то лич ко и ли бе рал но гра ђан ство тра жи ло „спас“ 
у ју жно сло вен ском ује ди ње њу: кроз обе Ју го сла ви је Сло ве ни ја се афир ми са ла у 

194 D. Vuk šić, JNA i ras pad Ju go sla vi je, 54.
195 Чак је и Де си мир То шић, ли бе рал ни ин те лек ту а лац и по ли ти чар ко ји је нај бо ље по зна-

вао при ро ду срп ско-хр ват ских спо ро ва, пи сао да се у ак ту ел ној кри зи не мо же го во ри ти 
о исто риј ским гра ни ца ма Хр ват ске: „Ко ли ко има код нас пре ду бе ђе ња по ка зу је нај бо ље 
пра во о са мо о пре де ље њу. И ту мо ра мо би ти ја сни, на ро чи то хр ват ско јав но мње ње. 
Ако се Хр ват ска, по пра ву са мо о пре де ље ња, опре де љу је да на пу сти ју го сло вен ску за-
јед ни цу, да кле не усва ја ње не ме ђу на род но при зна те гра ни це, та кво исто пра во има 
и срп ско ста нов ни штво, има пра ва да се са мо о пре де ли из Хр ват ске. Ту си ла Бо га не 
мо ли“. (Бор ба, 29–30. јун 1991, XVI II).
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свим по гле ди ма и на свим ни во и ма, па је оста ло отво ре но пи та ње за што се од лу-
чи ла на ства ра ње на ци о нал не др жа ве и раз би ја ње Ју го сла ви је.196 

У вре ме рас па да Ју го сла ви је из вр ше но је на си ље по ли ти ке над исто ри-
јом. Из ве де на је зло у по тре ба исто ри је у про па ганд но-по ли тич ке свр хе, па је ира-
ци о нал на свест по но во ожи ве ла у исто риј ској све сти срп ског на ро да. По пла ва 
пу бли ци стич ких ра до ва, ко ји су отво ри ли исто риј ске те ме и за там ње ну исто ри ју, 
пре суд но је ути ца ла на кре и ра ње ми шље ња и по гле да на бли ску про шлост, са-
мим тим и на исто риј ско оправ да ње по ли тич ких по сту па ка вла да ју ће ели те. Из 
прет ход не ко му ни стич ке епо хе на сле ђен је по ли тич ки нар ци зам оли чен у кул ту 
Јо си па Бро за, ко ји је био пре не сен и на гра ђа не, па је це ло дру штво има ло осе ћај 
ира ци о нал ног по но са. Ус по ста вље на је јед на вр ста ком пен за тор ног ме ха ни зма 
по себ но сти и не ре ал не вред но сти. У Ти то вој епо хи би ло је то ли ко пре те ри ва ња 
о др жав ним и дру штве ним до стиг ну ћи ма, о при род ним бо гат стви ма и по себ но-
сти ма, да су сви ста нов ни ци по че ли у то да ве ру ју. По себ но је Ти то ва спољ на 
по ли ти ка, на ро чи то ка сни ја по ли ти ка не свр ста но сти, ство ри ла свест о Ју го сла ви-
ји као свет ском фак то ру што ће из у зет но не га тив не по сле ди це по срп ски на род 
има ти у го ди на ма рас па да СФРЈ. 

У но вим усло ви ма при пад ност ко лек ти ви те ту кла се за ме ње на је ко лек-
ти ви те том на ци је. Срп ски на род је и на кра ју 20. ве ка по но во сво ју ко лек тив ну 
исто риј ску свест тра жио у ми ту и ре ли ги ји, у не го ва њу кул та смр ти ко ји се за-
слу гом псе у до е ли те ускла ђи вао са по сто је ћим по ли тич ким од но си ма. По но во 
је ира ци о нал на иде о ло ги ја на мет ну та на ро ду, а иро ни јом исто ри је, на ци о нал ни 
ми то ви исто ри зо ва ни су од оних ко ји су сво ју иде о ло ги ју пре то га гра ди ли на 
ре во лу ци о нар ној ми то ло ги ји. Од го вор та да шње ели те на на до ла зе ће иза зо ве 
епо хе (кри за на Ко со ву, ру ше ње ко му ни стич ког по рет ка и не ста нак би по лар ног 
све та, кри за и рас пад Ју го сла ви је, еко ном ски су но врат) био је „иде о ло шки око-
штао у ста љи ни стич кој ма три ци раз ми шља ња, ис хи трен, не про ми шљен, ис кљу-
чив“ и не ус кла ђен са глав ним то ко ви ма про ме на и пре о бра жа ја у све ту. Би ло је 
то још јед но са мо за ва ра ва ње про ис те кло из мит ског схва та ња про шло сти, али 
и са да шњо сти.197 На све ове иза зо ве, Ср би ја је као од го вор по ну ди ла ује ди ње ње 
срп ског на ро да у јед ну др жа ву, што је по но во од ло жи ло ње ну еко ном ску и по ли-
тич ку мо дер ни за ци ју.198 

196 Мом чи ло Зе че вић је оце нио да је све по че ло ка да је Ср би ја „раз ва ли ла не при род ну и 
при вид ну рав но те жу ју го сло вен ских уну тра шњих од но са, по себ но на мет ну тих Уста-
вом из 1974. о отво ри ла, пре све га по ли тич ки и еко ном ски, срп ско пи та ње“. На тај 
на чин би ло су угро же ни „ ви ше де це ниј ски то ко ви од ли ва ња дру штве ног бо гат ства у 
об ли ку екс тра про фи та из не раз ви је них ју го сло вен ских кра је ва пре ма две ма се вер ним 
ре пу бли ка ма“. Осим ових „прак тич них“ раз ло га за на пу шта ње Ју го сла ви је, Зе че вић је 
сма трао да је у пи та њу и ра ци о нал на те жња, „као у свих исто риј ски за доц не лих на ци-
ја“ да се про ђу и до жи ве све фа зе на ци о нал не еман ци па ци је: „Тај про цес ко ји да нас 
по тре са те ме ље за јед нич ке др жа ве због слич них, али тек до ла зе ћих зах те ва од стра не 
дру гих ’мла дих’ ју го сло вен ских на ци ја, срп ска по ли ти ка ни ка да ни је раз у ме ва ла ни ти 
ува жа ва ла. За Крањ се од 1918. ми сли ло да је Лај ко вац“. (Мом чи ло Зе че вић, Кад је Се-
вер био Југ, Бор ба, 22. јул 1991, 15).

197 Ми ро слав Јо ва но вић, Ср би ја 1804–2004: 200 го ди на раз во ја оп те ре ће ног дис кон ти ну-
и те ти ма. Се дам те за, Бе о град 2006, 48.

198 L. Pe ro vić, Iz me đu anar hi je i auto kra ti je, 70.
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И у овој исто риј ској си ту а ци ји део срп ске ели те имао је као свој ка рак-
те ри сти чан из раз на ци о нал ни ме си ја ни зам. Ве ро ва ло се у „свет ско-исто риј ски 
зна чај“ ре ша ва ња срп ског на ци о нал ног пи та ња, ба ра та ло се не ис то рич ним пред-
ста ва ма о Ср би ма као не за о би ла зном фак то ру бал кан ске и европ ске исто ри је у 
ду гом вре мен ском ин тер ва лу (од бра на хри шћан ске Евро пе од исла ма у сред њем 
ве ку или ру ше ње Аустро-Угар ске мо нар хи је, „там ни це на ро да“, у 20. ве ку). Та ко 
је по пу ли зам, у не до стат ку де мо кра ти је, по но во по стао за ме на за ра ци о нал но 
про ми шља ње и до но ше ње аде кват них по ли тич ких од лу ка.

 Ма три ца око ко је се све вр те ло, био је мит о му че нич кој исто ри ји срп-
ског на ро да, са по вре ме но до да ва ним „ади ти ви ма“ у ви ду ре то ри ке, по тре сних 
сли ка или сим бо ли ке. Мно го од та квих сли ка, сим бо ла или тер ми на, ко ји су већ 
пред ста вља ли исто ри ју, пре се ли ло се у јав ни жи вот. Зна тан део ин те лек ту ал не 
јав но сти и ме ди ја сле ди ли су курс по врат ка у про шлост. То је до ве ло до пре вла да-
ва ња на ци о нал ног као сво је вр сне се ку ла р не ре ли ги је. Про шлост ни је са гле да ва на 
ра ци о нал но, већ кроз об на вља ње ста рих ми то ва и ле ген ди, пу них на ци о нал но-ро-
ман ти чар ског на бо ја у ко ји ма су би ли при сут ни су ко бље ни ин те ре си и емо ци је. 
Сли ка про шло сти по ста ја ла је ну жно ис кри вље на, што је спре чи ло ху ма ни за ци ју 
срп ског дру штва и оте жа ло про на ла же ње соп стве ног пу та у но вој епо хи. 

Они ко ји су би ли ду хов ни ин спи ра то ри по ли ти ке Сло бо да на Ми ло ше ви-
ћа на сту па ли су као „ве ли ки знал ци“ про шло сти сво га на ро да и пред ња чи ли су 
у из ри ца њу цр но-бе лих ква ли фи ка ци ја, улеп ша ва њу исто ри је и ну ђе њу сте ре о-
тип них сли ка о „исто риј ском пра ву“ сво га на ро да над дру гим. Та ко је ства ра на 
ат мос фе ра на ци о нал не мо ћи без по кри ћа. Сле ди ла се ми то ман ска свест ко ја је 
го во ри ла ис кљу чи вим је зи ком, а ба ра та ла упро шће ним и не ис то рич ним пред ста-
ва ма ко је су сво је ме сто до би ли и у прак тич ној по ли ти ци. Нај и стак ну ти ји пред-
став ни ци Ми ло ше ви ће ве ин те лек ту ал не ели те ви де ли су пред со бом са мо пут на 
ко ме је Ср би ја, пре ма ира ци о нал ном и ми то ло шком обра сцу, мо ра ла да по бе ди 
јер су „пра во и исто риј ска прав да“ би ли на ње ној стра ни.199 

_____________________

Де мо граф ско по ти ски ва ње Ср ба свим сред стви ма глав на је ка рак те ри-
сти ка 20. ве ка. У пи та њу је по ја ва ду гог тра ја ња ко ја је по че ла под при ти ском 
др жа ва ко је су осва ја ле срп ске зе мље у сред њем ве ку, а тај про цес стра хо ви то 
се убр зао у ве ку ко ји је иза нас. Срп ско пи та ње ни ка да ни је би ло мар ги нал но 
пи та ње европ ске исто ри је. Оно је ути ца ло на гра ни це срп ске др жа ве, ве ко ви ма 
иза зи ва ло ре ак ци је ве ли ких си ла и од ре ги о нал ног по ста ја ло јед но у ни зу и да-
нас отво ре них европ ских пи та ња. Као ре зул тат ин тен зив них сто го ди шњих ди пло-
мат ских и вој них на по ра, Ср би ја је у 20. ве ку сте кла оне гра ни це ко је је има ла 
у сред њем ве ку и ве ћи на Ср ба на шла се у јед ној др жа ви. Али то је има ло сво ју 
це ну – огром ну де по пу ла ци ју. Са мо у вре мен ском ра спо ну од 195 го ди на из ме ђу 
1804–1999. срп ски на род, у Ср би ји и ван ње них гра ни ца, во дио је 13 ве ћих ра то-
ва, у про се ку је дан на сва ких 15 го ди на. Са мо то ком не пу них 87 го ди на 20. ве ка, 
од 1912. до 1999, Ср би су ра то ва ли 6 пу та, два пу та гу би ли и три пу та ства ра ли 

199 М. Јо ва но вић, Ср би ја 1804–2004, 51.
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др жа ву. Ње гов би ланс мо же се ис ка за ти и на дру ги на чин. Пр вих де це ни ја про-
шлог ве ка, срп ски на род чи нио је ве ћи ну ста нов ни штва у Ма ке до ни ји, на Ко со ву 
и Ме то хи ји и у Сан џа ку, где је би ло 50,4% Ср ба. На про сто ри ма Бо сне и Хер це-
го ви не чи ни ли су 43% по пу ла ци је и има ли су ве ћи ну у 28 од 53 обла сти. Чи ни ли 
су 21% ста нов ни штва Хр ват ске и Сла во ни је, од но сно 17% на тлу Дал ма ци је и у 
20 оп шти на те три по кра ји не има ли су ну ме рич ку ве ћи ну.200 Да нас је си ту а ци ја 
пот пу но раз ли чи та и Ср би се на ла зе на ру бу би о ло шког оп стан ка.

Пр ви Бал кан ски рат 1912. про тив Тур ске Ср би ја је до би ла по це ну 30.000 
по ги ну лих и ра ње них вој ни ка. Ви ше жр та ва до нео је рат са Бу гар ском 1913. го-
ди не во ђен око но вих гра ни ца ка да је, по ред ма те ри јал не ис цр пље но сти, има ла 
око 41.000 по ги ну лих, ра ње них и не ста лих рат ни ка. Су коб са Аустро-Угар ском 
мо нар хи јом и ње ним са ве зни ци ма у Пр вом свет ском ра ту озбиљ но је по ре ме тио 
де мо граф ске по тен ци ја ле Ср ба. 

По бе да ко му ни ста у гра ђан ском ра ту иза зва ла је ве ли ко по ме ра ње но вих 
та ла са еми гра ци је свих ју го сло вен ских на ро да ка дру гим зе мља ма и кон ти нен-
ти ма. Око 200.000 гра ђа на не ка да шње Кра ље ви не Ју го сла ви је на шло се ме ђу 
из бе гли ца ма и ра се ље ним ли ци ма по сле рат не Евро пе, да би убр зо ве ћи на њих 
еми гри ра ла на дру ге кон ти нен те, а тај про цес за вр шио се кра јем 50-их го ди на 
про шлог ве ка. По зи ти ван од нос ју го сло вен ских вла сти пре ма за по шља ва њу у 
дру гим европ ским зе мља ма то ком 60-их по но во је по ве ћао ка те го ри ју еко ном-
ске еми гра ци је и кра јем 1973. на ра ду у ино стран ству на ла зи ло се 1,150.000 
ју го сло вен ских гра ђа на. По по пи су из 1991. број та квих осо ба у Ср би ји пре ма-
шио је 300.000 љу ди и кре тао се на ни воу од 2,9% укуп не по пу ла ци је од че га је 
25% ра ди ло у Не мач кој. Од лив „мо зго ва“ у по след њој де це ни ји про шлог ве ка 
пре ва зи шао је 20.000 љу ди што је еко ном ски гу би так у ви си ни од око 6 ми ли-
јар ди до ла ра.201 

Ма да је де мо граф ска тра ге ди ја у Дру гом свет ском ра ту за де си ла цео 
срп ски на род, нај ве ће по сле ди це и да нас сно си срп ско се ло. Још мно го пре кра-
ја Дру гог свет ског ра та на слу ћи вао се мир но доп ски де мо граф ски ко лапс се ла 
по што је оно и у Кра ље ви ни слу жи ло као сво је вр сни ре зер во ар за по ве ћа ње ме-
ха нич ког при ра шта ја гра до ва. Про цес ста ре ња се ла већ та да се мо гао осе ти ти у 
рас па ду тра ди ци о нал не се о ске за дру ге и у по ве ћа њу бро ја ма лих по љо при вред-
них га здин ста ва. Би тан по ка за тељ раз ло га уну тра шње ми гра ци је се о ског ста нов-
ни штва би ла је пер ма нент на глад у 120 сре зо ва Ју го сла ви је у ко ји ма је жи ве ло 
око 4,5 ми ли о на љу ди. 

По сле Дру гог свет ског ра та на гла про ме на иден ти те та срп ског се ла, 
оли че на у фе ми ни за ци ји и се ни ли за ци ји, би ла је це на убр за ног ин ду стриј ског 
раз во ја. Са мо у пе ри о ду 1948–1961. ју го сло вен ску по љо при вре ду на пу сти ло је 
2.848.000 ста нов ни ка. Око 220.000 љу ди го ди шње од ла зи ло је у дру ге сек то ре 
про из вод ње. За са мо јед ну де це ни ју, тач ни је од 1949. до 1961. го ди не, број се-
ља ка – ин ду стриј ских рад ни ка уве ћа вао се по про сеч ној сто пи од 58.000 на го-

200 Lju bo drag Di mic, Ser bian Ca su al ti es in 20th cen tury. www.mi.sa nu.co.yu. (5. фе бру ар 2007). 
201 Љу бо мир Пе тро вић, Јав на сли ка де мо граф ског ко лап са срп ског на ро да у 20. ве ку 

(ру ко пис). 
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ди шњем ни воу. Ду би на по ре ме ћа ја од но са ме ђу ста ро сним гру па ма на срп ском 
се лу мо же се де ли мич но илу стро ва ти по дат ком да је 1981. го ди не 22% ста нов ни-
штва би ло ста ри је од 60 го ди на. Та ко је из ме ђу 1921. и 1981. про сеч на ста рост у 
Ср би ји по ра сла од 27 на 35 го ди на, а у Вој во ди ни од 29 на 36 го ди на. Сни же ње 
про се ка за бе ле же но је је ди но на Ко со ву са 26 на 24 го ди не. Удео Ср ба у ста нов-
ни штву по сле рат не Ју го сла ви је опа дао је од 41% до 36% то ком 1981, а са 74% 
на 66 % у са мој Ср би ји.202 

Нај ве ће ет нич ко пра жње ње Ср би је у 20. ве ку де си ло се на про сто ри ма 
Ко со ва и Ме то хи је. Тај тренд по сто ји од 17. ве ка, а про це се исе ља ва ња пра ти ла 
је по ли ти ка на сил не ет нич ке аси ми ла ци је Ср ба, од но сно њи хо во пре во ђе ње у 
Ал бан це. По след њи слу ча је ви на сил не ал ба ни за ци је Ср ба за бе ле же ни су на Ко-
со ву по чет ком 20. ве ка (1910). Про ме не вер ског и на ци о нал ног иден ти те та срп-
ског на ро да одва ја ле су хи ља де љу ди од сво јих ко ре на и че сто њи хо ве по том ке 
пре тва ра ле у огор че не про тив ни ке на ро да из ко га су по те кли. Те рор Ал ба на ца 
на ста вио се и у го ди на ма Дру гог свет ског ра та. Ре зул та ти агре сив не по ли ти ке 
Ал ба на ца пре ма Ср би ма нај бо ље се ви де на при ме ру Ко со ва и Ме то хи је где је 
1991. би ло са мо 194.190 Ср ба, на су прот де мо граф ској екс пло зи ји ко сов ских Ал-
ба на ца ко ји су од 140.000 по чет ком про шлог ве ка на ра сли енорм но на 1.576.072 
љу ди.203 Та ко се де мо граф ска по ли ти ка – ра ђа ња по сва ку це ну и иле гал ног на-
се ља ва ња из Ал ба ни је – пре тво ри ла у ин ди рект но сред ство ет нич ког чи шће ња 
не ал бан ског ста нов ни штва. Њи хов при род ни при ра штај спа да ме ђу нај ве ће у 
свет ским раз ме ра ма.

Де мо граф ска сли ка срп ског на ро да то ком чи та вог 20. ве ка по ка зи ва ла је 
зна ко ве убр за ног опа да ња. Ра то ви, по ли тич ке и еко ном ске ми гра ци је, опа да ње 
жи вот ног стан дар да, за јед но са па дом на та ли те та, об ли ко ва ли су те шке гу бит ке 
по пу ла ци је од ви ше ми ли о на ствар них и де мо граф ских жр та ва. У ли те ра ту ри 
по сто је раз ли чи те и ме ђу соб но су прот ста вље не ци фре, иза ко јих се че сто на зи-
ру дру штве ни, по ли тич ки и иде о ло шки ста во ви ауто ра. То се по себ но мо же ви-
де ти на при ме ру пре бро ја ва ња гу би та ка Ју го сла ви је и срп ског на ро да у Дру гом 
свет ском ра ту. Де мо граф ски уни ште но срп ско се ло, бе ла ку га и де по пу ла ци ја 
у срп ским гра до ви ма, при лив из бе гли ца и ра се ље них у ра то ви ма, по ли тич ка и 
еко ном ска еми гра ци ја, окви ри су по сле ди ца не ха та срп ских и ју го сло вен ских по-
ли тич ких ели та. Оне уоп ште ни су во ди ле ра чу на о де мо граф ској це ни њи хо вих 
ам би ци ја, ни ти су пред у зи ма ле аде кват не ме ре за опо ра вак би о ло шких ре сур са 
срп ског на ро да.204 

 Да ли је Ју го сла ви ја од у мр ла, да ли је јед но став но пре ста ла да по сто ји, 
или је из вр ши ла са мо у би ство – пи та ња су на ко ја раз ли чи ти ауто ри да ју раз ли-
чи те од го во ре. Сва ки од тих од го во ра под јед на ко је та чан ко ли ко и не та чан, под-
јед на ко је на стао као ре зул тат ин те лек ту ал ног про ми шља ња, ко ли ко и сна жног 
емо тив ног при сту па, ли ше ног ра ци о нал ног. Оп ште ме сто пред ста вља ту ма че-
ње да за про паст Ју го сла ви је нај ве ћа од го вор ност ле жи на Ср би ји и Сло бо да ну 

202 Исто.
203 Исто.
204 Исто.
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Ми ло ше ви ћу. Не сум њи во је да у том пре све га по ли тич ком на ра ти ву има до ста 
исти не, али он ни у ком слу ча ју ни је пот пун, ни ти мо же да по ну ди це ло вит од го-
вор на пи та ње за што је у кр ви и пе пе лу уни ште на др жа ва за ко ју је упра во срп-
ски на род уло жио не ма ње од два ми ли о на жи во та у вр ло крат ком исто риј ском 
ин тер ва лу, огра ни че ном ни јед ним ве ком.

На по чет ку про це са, Ср би ја је би ла из у зет но по пу лар на у ју жно сло вен-
ском све ту. Зра чи ла је де мо кра ти јом и вој нич ким хе рој ством, у њу су до ла зи ли 
иде а ли сти спрем ни да по ло же жи во те за оства ре ње ју го сло вен ске иде је. Исто вре-
ме но је она би ла под сна жним уда ри ма оних ко ји су се то ме про ти ви ли, би ло да 
су до ла зи ли из аустро у гар ске им пе ри је, или из зе ма ља ко ји су у екс пан зи ји ма ле 
зе мље ви де ли опа сност за сво је им пе ри јал не ам би ци је. Би ло шта да је у пи та њу, 
та зе мља и тај на род го то во да су уни шти ли сво ју би о ло шку бу дућ ност кроз ма-
сов но стра да ње у ра то ви ма и по ку шај оства ре ња ко лек ти ви стич ких иде о ло ги ја 
ко је ни су има ле упо ри ште у ре ал но сти. На кра ју тог про це са и др жа ва и на род 
оста ли су уса мље ни и изо ло ва ни, про ка же ни и уни же ни, у мно го не из ве сној по-
зи ци ји не го на по чет ку 20. ве ка. 

Ko sta Ni ko lić

SER BIAN 20th CEN TURY – THE CEN TURY OF ‘LOST HI STORY’

Sum mary

Did Yugo sla via wit her away, simply se i ze to exist or com mit su i ci de? Dif fe rent 
aut hors of fer dif fe rent an swers. Each of the an swers is as true as it is fal se, co ming both 
as a re sult of in tel lec tual in ter pre ta tion and of the emo ti o nal ap pro ach de pri ved of ra ti o na-
lity. One of the com mon pla ces at tri bu tes re spon si bi lity for the col lap se of Yugo sla via to 
Ser bia and Slo bo dan Mi lo še vić. This po li ti cal nar ra ti ve un do ub tedly con ta ins sig ni fi  cat 
truth, but it is in no way com ple te, nor can it an swer the fol lo wing qu e sti on: why did the 
sta te in which Ser bian pe o ple in ve sted mo re than 2 mil lion li ves in a short hi sto ri cal pe riod 
of a sin gle cen tury dis sol ve in blood and as hes? At the be gin ning of this pro cess, Ser bia 
was ex tra or di na rily po pu lar wit hin So uth Slavs. As a bec kon of de moc racy and mi li tary 
he ro ism, it was fre qu en ted by ide a lists ready to of fer the ir li ves for the re a li za tion of the 
Yugo slav idea. At the sa me ti me, it was ex po sed to strong pres su re from the op po nents, 
co ming from Austro-Hun ga rian Em pi re and ot her co un tri es that saw this ex pan si on of a 
small sta te as a tre at to the ir im pe ri a list am bi ti ons. Whic he ver the ca se, Ser bia and its pe-
o ple al most de stroyed its bi o lo gi cal fu tu re thro ugh the mas si ve de po pu la tion in wars and 
thro ugh the at tempt to ma te ri a li ze the col lec ti vist ide o lo gi es di vi ded of re a lity. At the end 
of this pro cess, both the sta te and the pe o ple re ma i ned iso la ted and hu mi li a ted, fa cing a 
po si tion much mo re un cer tain than in the be gin ning of the 20th cen tury. 
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