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СТУДИЈЕ 
ESSAYS

УДК 72(497.11)”11/16” 
323.1:72(497.1) 

72.071.1 Дероко А.

Др Александар Игњатовић, ванредни професор Оригинални научни рад
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду Примљен: 11.02.2019.
aleks.ignis@gmail.com Прихваћен: 25.02.2019.

У стегама федерализације:  
Александар Дероко и историја архитектуре  

у средњовековној Србији (други део)1

Апстракт: Једна од најутицајнијих синтетичких студија о архитекту-
ри средњовековне Србије написаних након Другог светског рата несумњиво 
је монографија Александра Дерока Монументална и декоративна архитек-
тура у средњовековној Србији. Објављена у три сукцесивна издања (1953, 
1962, 1985), Дерокова књига представља не само особени историографски 
подухват већ наратив који упадљиво осликава неке од важних преокупација 
српске архитектонске историографије у социјалистичкој Југославији. Њен 
изванакадемски значај у свему је превазилазио научне доприносе и може се 
сагледати у контексту југословенске федерализације, где се једино може ра-
зумети њена епистемолошка и идеолошка релевантност. Овај рад приказује 
други део истраживања дела Александра Дерока, у којима је истовремено 
прихваћен и нарушен принцип југословенске федералистичке компетенције. 
Рад указује да таква амбивалентна политика историје, чија се динамика 
може пратити путем разлика у појединим издањима Монументалне и 
декоративне архитектуре, сведочи о кључном значају идеолошког потен-
цијала споменика из прошлости за истовремену легитимацију и критику 
федералистичке парадигме као трајном обележју националног дискурса у 
социјалистичкој Југославији.

Кључне речи: архитектонска историографија, социјалистичка Југо-
славија, национални идентитет, идеологија, средњовековна Србија.

1 Овај текст је резултат рада на пројекту „Српска уметност ХХ века – национално и Европа”, 
бр. прој. 177013, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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На самом почетку монографије Монументална и декоративна архитектура 
у средњовековној Србији, која је доживела три сукцесивна издања 1953, 1962. и 
1985. године, историчар архитектуре Александар Дероко покушао је да прецизно 
опцрта границе своје анализе, прилагодивши се доминантној парадигми тума-
чења прошлости. „У овој књизи”, објашњавао је, „дајемо приказ архитектуре у 
средњовековној Србији, али пошто су са том архитектуром биле у тесној вези и 
архитектура у старој Зети – данашњој Црној Гори, и она у Македонији, то ће и 
ове бити обухваћене ако су са српском тешње повезане, остављајући Македонији 
и Црној Гори да оне дају целокупне приказе средњовековне архитектуре својих 
крајева,”2 односно „остављајући то скопском научном центру.”3 Дероков став 
био је уобичајен принцип по коме су историјски објекти посматрања требало 
да, с једне стране, буду анализирани сходно методолошким критеријумима 
историјске науке, а, с друге, прилагођени федералистичком концепту компе-
тенције, у коме је „свака република стварала сопствени национални наратив у 
историји, при чему се није смело мешати у послове других”.4 Таква позиција 
историје као система интерпретације прошлости нужно је била проблематична 
будући да су се бројни објекти истраживања по правилу опирали федералним 
оквирима. Пошто се границе етничких група нису подударале са границама 
република, тумачење средњовековне архитектуре балансирало је на ивици из-
међу облигатног поштовања федералистичког принципа и нужног уважавања 
историјског контекста. Стога је оно што Дероко називао „пословима других”, 
тј. домен компетенција појединих југословенских републичких историогра-
фија, проистицао из федералистичке парадигме, која није представљала само 
облик територијално-административне поделе Југославије већ и много више 
од тога.

Проблем суодношења историографије архитектуре и идеолошког контекста 
социјалистичке Југославије налази се у средишту овог рада. Прави домет не 
само утицајне монографије Декоративна и монументална архитектура – која 
је и данас задржала статус стандардног приказа градитељства у средњовековној 
Србији – већ и широког историографског спектра, чији је Дероко најеминентнији 
представник, може се разумети само у ширем друштвеном и идеолошком оквиру, 
између шесте и девете деценије 20. века, у коме је национална апропријација 
споменика средњовековног градитељства била укључена у преиспитивање 
историчности и идентитета појединих југословенских народа. Тај оквир, међу-

2 Александар Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњевековној Србији, 
1. издање, (Београд: Научна књига, 1953), 5; Александар Дероко, Монументална и декоративна 
архитектура у средњевековној Србији, 2. издање (Београд: Научна књига, 1962), 5. Подвукао 
А. И.

3 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 23.
4 Мари-Жанин Чалић, Историја Југославије у 20. веку (Београд: CLIO, 2013), 321.
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тим, није одликовала стабилност и кохерентност, већ динамика односа између 
федералистичке компетенције историчара и потребе да се поједини објекти 
истраживања, какви су, на пример, споменици сакралне архитектуре, сагледавају 
у сопственом историјском контексту. 

Можда је најексплицитнији пример овог интерпретативног дуализма Деро-
кова књига Са старим неимарима: Средњовековни манастири у Србији, Црној 
Гори и Македонији – књига којој је федералистичка парадигма условила једино 
наслов. С једне стране, аутор је применио „могућност издвајања у стилскоме 
погледу грађења у источним и југоисточним деловима данашње Југославије 
од тадашњег грађења у западним крајевима”, што је кореспондирало са тра-
диционалном поделом на источне, тј. Српске, и западне, несрпске историјске 
традиције; због тога се није ни бавио архитектуром Босне и Херцеговине или 
Хрватске. С друге стране, области Македоније, Црне Горе и Србије објединио је 
сходно чињеници да су „ове [...] земље чиниле једно време целину у заједничким 
границама српске државе”.5 На тај начин је створена својеврсна тензија између 
стања прошлости – карактеристичног по културној и политичкој целовитости 
„српских земаља”, и стања садашњости – обележеног републичким граница-
ма без очитог историјског легитимитета. Иако је била „замишљена као општа 
информација о лепоти архитектуре средњовековних цркава по манастирима 
Србије, Црне Горе и Македоније”,6 намењена упознавању уметничког наслеђа 
средњег века у све три социјалистичке републике, Дерокова књига посредно је 
релативизовала њихове историјске идентитете, говорећи искључиво о инхерен-
тно српским традицијама на читавој територији, која је узета у разматрање. Не-
престано реферисање на „српске земље” и српски карактер географских области 
још више су утврдили очиту дихотомију између декларативне федерализације и 
њеног релативизовања наративом о историјском и стилском јединству средњо-
вековне архитектуре. Овај рад ће покушати да поменуту дихотомију осветли 
из двоструке визуре постављене спрам облигатног реферисања на политичку 
актуелност социјалистичке Југославија – која је била променљива, динамична и 
подупрта идеолошки недореченим, али инструменталним концептом „братства и 
јединства”, и интерпретативних модела историје архитектуре тог времена, који 
су наизглед противречили актуелној друштвеној и политичкој стварности. 

Нужно је истаћи да је кључан проблем федерализације био однос између 
граница југословенских народа, истовремено уоквирених и подељених репуб-
личким оквирима и њихове дистрибуције широм земље. У основи, тај проблем 
тицао се темељне идеје национализма о конгруенцији етничких и политичких 
граница, која је у контексту социјалистичке Југославије доживела не само 

5 Александар Дероко, Са старим неимарима: Средњовековни манастири у Србији, Црној 
Гори и Македонији (Београд: Туристичка штампа, 1967), 7.

6 Дероко, Са старим неимарима, 139.
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метаморфозу већ је у погледу националног питања произвела својеврсну мета-
стазу. Заправо, основа проблема који је федерализација наметнула историјској 
науци била је суверенитет над територијалним обухватом истраживања. Док 
је федерална подела домена интерпретације служила као референтни оквир, 
она је по природи историјског метода бивала проблематизована, што је нужно 
водило до непрестаног дискутовања саме парадигме, а посредно и до критике 
њених политичких конотација. 

У том дискурзивном простору, у коме је доминирао концепт природног 
права југословенских народа – али не у потпуности, будући да су историјски 
критеријуми имали важно место у федералистичкој концепцији Југославије 
– развијале су се различите критичке стратегије историзације права народа на 
одређену територију.7 Динамика суодношења суверености „радних људи и на-
рода Југославије” и република као територијалних јединица може се, на пример, 
пратити у сва четири савезна устава – 1946, 1953, 1963. и 1974. године.8 Фено-
мен који су уочили још савременици, а историографија увелико осветлила као 
кључну особеност социјалистичке Југославије, био је процес федерализације, 
очит не само у политичкој већ и културној сфери. Почевши од педесетих година 
20. века федерализација је као концепт компетенције све више јачала – посеб-
но након устава из 1963, када је покренута темељна деетатизација9 – да би се 
након уставних амандмана с краја шездесетих и почетка седамдесетих година 
20. века, а пре свега устава из 1974. године, дошло до тога да Југославија буде 
само виртуелна федерација готово независних федералних јединица. Заправо, 
још од седме деценије 20. века држава је функционисала као „полицентрична 
полијархија”, која је укључивала читаву мрежу елита – политичких и интелек-
туалних.10 У таквом контексту, у коме су били суверени народи, а не републике 
као њихов (тренутни) политички хабитус,11 отварао се простор за критику и 
преиспитивање основа тадашње федерализације као извора ауторитета знања 
о народима. 

Стога је настао тешко премостив проблем културне легитимације самих 
основа федералистичког захвата. То су препознали још савременици, истичући 

7 Према уставном закону из 1946. године суверенитет република био је заснован подједнако 
на етничком и историјском праву. Према Уставу из 1953. године укинут је суверенитет република 
и право на отцепљење и уведен грађански концепт суверенитета, према коме суверенитет имају 
грађани републике, што се поновило у Уставу из 1963. године. 

8 Branko Petranović, Istorija Jugoslavije, 351.
9 Džon R. Lempi, Jugoslavija kao istorija: bila dvaput jedna zemlja (Beograd: Dan Graf, 2004); 

Ivo Banac, „The Politics of Cultural Diversity in Former Yugoslavia,” Balkan Babel: The Disintegration 
of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milošević, ed. Sabrina P. Ramet (Boulder 2002, 
2002), xiv.

10 Dennison I. Rusinow, The Yugoslav Experiment 1948–1974 (London: C. Hurst & Company, 
1977), 228.

11 Rusinow, The Yugoslav Experiment 1948–1974, 71. 
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како је поред тога што је компликовала историјско проучавање југословенских 
народа, федерализација истовремено решавала и проблематизовала југословен-
ско национално питање. „Припадници одређене нације нису били ограничени 
само на оне републике у којој је доминирала њихова националност”, писао је 
Пол Шоуп (Paul Shoup), један од раних аналитичара југословенског национал-
ног питања, „већ су укључивали све оне који су имали исто етичко (или наци-
онално) порекло, без обзира у ком делу Југославије су живели. Истовремено, 
сматрало се да свака република представља државу једног народа (nation-state) 
у смислу који је представљао оквиран еквивалент домовини оног народа који 
је доминирао унутар њених граница.”12 Амбивалентност је стварала својеврсну 
идеолошку тензију – коју је само наизглед смиривао југословенски социјализам 
као градивни фактор јединства између различитих националних заједница које 
су се налазиле у својеврсној идеолошкој арени. Другачије гледано, федерали-
зација је била саставни део онога што је Роберт Хајден (Robert Hayden) назвао 
„уставни национализам”, брижљиво уобличен конститутивни принцип по 
коме је „изнад свих грађана републике стајао суверенитет (у етничком смислу) 
већинског народа”.13 

Стога није необично што је федерализација представљала нормативни 
оквир – али истовремено и брану – тумачењу културе прошлости појединих 
народа. Тачније, административна структура државе била у непосредној вези са 
политиком идентитета, која је, пак, била подржана различитим културним прак-
сама – од језика до историографије. Принцип конституционалног (или уставног) 
национализма пројектован је на прошлост, што је довело до одржавања одраније 
постојећих националних, често међусобно антагонизованих историографија. 
О томе сведочи југословенска историја ушанчена у дубоке национално/феде-
ралне границе, као „својеврсни колаж више различитих прошлости, како су их 
интерпретирале поједине националне школе”.14 

Дерокови наративи били су уклопљени у овај дискурс федерализације и 
једино се у њему може разумети њихова епистемолошка и идеолошка реле-
вантност. Због тога поменути цитат из увода у његову студију о архитектури 
средњовековне Србије обухвата двоструку перспективу, у којој се, с једне 
стране, поштују федералистичке компетенције (републике се баве архитек-
туром својих крајева), а, с друге стране, исте компетенције пренебрегавају се 
због природе објекта проучавања и историјског метода (узимају се у обзир 

12 Paul Shoup, Communism and the Yugoslav National Question (New York: Columbia University 
Press, 1968), 115.

13 Robert Hayden, From Yugoslavia to the Western Balkans: Studies of a European Disunion 
1991–2011 (Leiden: Brill, 2013), 143; Robert Hayden, „Constitutional Nationalism in the Fоrmerly 
Yugoslav Republics,” Slavic Review 51 (1992): 654–673.

14 Predrag Novaković, Historija arheologije u novim zemljama Jugoistočne Evrope (Sarajevo: 
Univerzitet u Sarajevu, 2014), 240.
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границе средњовековне Србије и принцип тешње повезаности њене архитек-
туре са суседним областима). Практично, Дероко је истовремено прихватао и 
нарушавао принцип федералистичке компетенције, по којој свака републичка 
и покрајинска јединица остварује свој суверенитет – између осталог, и само-
сталном и независном интерпретацијом прошлости већинског народа с којим 
је, макар посредно, идентификована. При том је „тешња повезаност” о којој је 
говорио Дероко представљала непрецизан и слободан, али делатни критеријум 
својеврсне апропријације архитектонског наслеђа суседних република. Њима је 
декларативно остављено право да се баве само oним архитектонским наслеђем 
„својих крајева” које се налази изван онога што се традиционално сматрало да 
представља српску националну традицију. 

Посебно је у том смислу симптоматичан Дероков став према тези о стил-
ском јединству и органској целини оне архитектонске групе споменика коју је 
његов интелектуални узор, француски археолог Габријел Мије (Gabriel Millet) 
назвао „српско-византијска школа” и која је територијално обухватала махом 
области на Косову и у Македонији. „Не мислимо да треба засебно издвајати 
архитектонске споменике Македоније саграђене у времену када је она чинила 
саставни део средњовековне српске државе,” писао је самоуверено Дероко, „јер 
се тако посматрани не могу издвојити у неку засебну целину, али пошто у овој 
књизи приказујемо архитектуру у целој средњовековној Србији, мораћемо баш 
о њима доцније нешто опширније говорити, због континуитета и нераздвојне 
везе у којој они стоје са истовременим споменицима Косова и Метохије.”15 
Историзација „нераздвојних културних веза” била је, заправо, не само исто-
риографски проблем већ и начин да се – у веома сугестибилном реторичком 
кључу – укаже на ефекте федерализације у ономе што би се могло назвати 
рашчлањавање националног тела. Иронично је, међутим, што је у другом ин-
терпретативном контексту књиге Споменици архитектуре Југославије – у којој 
је притисак федерализације био много очитији (посебно због природе саме 
теме) – исти аутор исте македонске споменике издвојио у посебну македонску 
стилску групу16 упркос томе што је истовремено сматрао да не постоји основ за 
њихову самосталност. Таква политика историје сведочила је о кључном значају 
идеолошког потенцијала споменика из прошлости за истовремену легитима-
цију и критику федералистичке парадигме, као трајном обележју националног 
дискурса у социјалистичкој Југославији. Образлажући разлоге због којих 
је било нужно да у свој истраживачки фокус уврсти споменике на територији 
Македоније, Дероко је у готово апологетском тону понудио оправдање очитог 
нарушавања принципа федералистичке компетенције. „Ми ћемо, као што је 

15 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 17; Дероко, Монументална 
и декоративна архитектура (1962), 12. 

16 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1962), 28.
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већ речено”, стајало је у првом издању Монументалне и декоративне архи-
тектуре, „приказати оне македонске цркве које су саградили исти ктитори и 
које са црквама на Косову и Метохији чине једну историјску, архитектонску и 
стилску целину, што никако не значи да целокупну средњовековну архитектуру 
Македоније мислимо да уврстимо у српску средњовековну архитектуру.”17 Ова 
реченица, којом је иначе закључен део о подели на стилске групе, изостављена 
је из другог издања књиге из 1962. године. Дилему о томе да овде није реч о 
економији текста већ о извесном попуштању десрбијанизацији македонске 
културе – која је пратила идеолошку транзицију у земљи обележеној смањењем 
централизма санкционисаног новим уставом годину дана касније – сведочи 
једна друга измена у другом издању књиге. 

Наиме, важан графички прилог у књизи је карта „српских земаља”, при-
каз територије чији етнички атрибут Дероко није поближе одредио никаквом 
временском одредницом. Они делови Грчке, Македоније и Албаније који су на 
карти у првом издању књиге били означени испрекиданим линијама и, по свој 
прилици, приказивали привремено заузете територије или области променљи-
вих или непрецизних граница, у другом су издању постали означени пуним 
линијама. На тај начин, они су експлицитно изгубили нестабилни идентитет 
привремених или транзиторних поседа, поставши саставни део целине „срп-
ских земаља”. Изостанак недвосмислених ограда од смештања архитектонске 
прошлости Македоније у српску традицију у другом издању књиге, истовре-
мено са изменама мапе српских земаља – на којој је графичким путем српски 
идентитет македонске територије постао додатно учвршћен – указује на то да 
ове реторичке праксе не треба посматрати изоловано. 

Нужно је подвући и да поменута Дерокова мапа приказује „српске земље” 
у једном атемпоралном тоталитету, а не територију средњовековне Србије из 
одређеног историјског периода. На тај начин она је функционисала као својеврс-
тан идеолошки наратив са улогом симболичке национализације и заокруживања 
географског простора који је у захвату федерализације био подељен на неколико 
југословенских република, односно покрајина. Тако се Дероков картографски 
визуелно-текстуални наратив може разумети као визуелизација прошлости у 
којој је, за разлику од садашњости, постојала извесна конгруенција политичких 
и националних граница, која се опирала тренутном статусу кво југословенског 
федерализма.18 С тим у вези је и Дероково не само опцртавање српских земаља 

17 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 27.
18 Овде је важно истаћи значај историјских мапа у конструкцији подобне историје југосло-

венских народа. У том је погледу симптоматичан пример поменуте Историје народа Југославије 
публиковане исте године када и Монументална и декоративна архитектура, у којој се, као 
пратећи прилози, налазе карте на којима фигуришу категорије попут „државних граница”. То је 
један од флагрантних, али широко заступљених примера транслације савремених политичких и 
идентитетских концепата националне државе на преднационалну, медиевалну прошлост.
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већ и наизменично коришћење термина „архитектура средњовековне Србије” 
и „српска архитектура”, што не само да претпоставља њихову једнакост већ и 
посредно говори о неупитном српском идентитету области којима су владали 
средњовековни краљеви и властела.

За разумевање Монументалне и декоративне архитектуре као идеолошког 
агенса par excellence, уклопљеног у шире оквире историографије као критичког 
дискурса о нацији, ваља поново истаћи дуалитет прихватања федералистичке 
компетенције и њене истовремене релативизације. Дероко, с једне стране, 
издваја Македонију сходно федералистичкој парадигми, док, с друге стране, 
проблематизује њен идентитет као идентитет историјске области која не само 
што није имала политичку самосталност у средњем веку, већ ни специфич-
ну, националну културу. Тако, на пример, говори о „словенској македонској 
култури” с краја 10. и почетка 11. века – али не „македонској”, за разлику од 
епитета „српски”, који нештедимице пројектује на преднемањићку средњо-
вековну прошлост, не говорећи о њој као „словенској српској култури”.19 У 
приказу македонске историје Самуилову државу из 997–1014. године (која се 
у савременој историографији обично тумачи као последња фаза развоја Првог 
бугарског царства) Дероко назива „независном словенском државом”,20 а не 
државом македонских Словена или предачком државом Македонаца, у којој 
су они били етнички стожер, како је то обично стајало у македонској истори-
ографији.21 У исто време, и насупрот Дероку, Ђурђе Бошковић је Самуилову 
државу видео у конфликтној перспективи, називајући је у исти мах „Првим 
бугарским царством”22 и „македонском државом”, у складу са доминантном 
тежњом југословенске социјалистичке историографије.23

Дерокова „словенска култура” у Македонији средњег века, која је претхо-
дила српском „ослобођењу” ове области – подједнако од Византије и Бугарске 
– заправо је оперисала као захват стварања отвореног идентитетског поља, које 

19 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 17; Дероко, Монументална 
и декоративна архитектура (1962), 12.

20 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 26.
21 Љубен Лапе и др., „Македонци у ранофеудално доба (од VII до XII в.),” у: Историја 

народа Југославије, Књ. 1. До почетка XVI века, прир. Бого Графенауер, Душан Перовић, Ја-
рослав Шидак (Београд: Просвета, 1953), 281–282; Бого Графенауер и Георгије Острогорски, 
„Југословенски народи у ранофеудално доба,” у: Историја народа Југославије, Књ. 1. До почетка 
XVI века, ed. Душан Перовић Бого Графенауер, Јарослав Шидак (Београд: Просвета, 1953), 117; 
Стјепан Антољак, „Самуилово Царство,” у: Историја македонског народа, Књ. 1. – Од праис-
торије до краја XVIII века, ed. Михаило Апостолски и др (Скопљњ: Завод за издавање уџбеника 
СРС, 1970), 109–132.

22 Ђурђе Бошковић, Архитектура средњег века, 4 ed. (Београд: Научна књига, 1976), 
123–131.

23 Ђурђе Бошковић, Средњовековна уметност у Србији и Македонији: Црквена архитектура 
и скулптура (Београд: Југословенска књига, 1948), 9.
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је у себе могло да прими македонски, али и српски етнички карактер. Тако је, 
на пример, за цркве саграђене у време св. Наума и Климента (крај 9. и почетак 
10. века) тврдио да су их „Словени саградили”, а не македонски Словени или 
Македонци.24 У Споменицима Југославије писао је о Самуиловој држави, рефе-
ришући на њене северне крајеве као „српске земље”25 – а не, сходно идентичној 
логици тумачења односа етничке групе и територије, као „земље српских Слове-
на” итд. Ове реторичке стратегије само наизглед осликавају формалну разлику 
у идентитетском статусу Срба и Македонаца у прошлости или пак рефлексију 
Дероковог пословично емотивног става према „српском средњем веку”, о коме 
су говорили савременици.26 Чини се да је Дерокова приповест дубоко укотвље-
на у идеолошки механизам истицања историјски неупитне државотворности 
Срба и дубиозног историјског идентитета Македонаца, што је било опште 
место међуратне српске историографије, наставивши свој –додуше криптични 
– живот у новој Југославији. И сам придев „македонски” био је за Дерока про-
блематична значењска ознака будући да је осциловао између територијалног, 
етничког и културног идентитета. То је било посебно значајно у ширем оквиру 
српске науке тог времена, где је доминирао је став „да су Македонци лишени 
било каквих посебних етничких одредница, те се увек налазе негде између 
Срба и Бугара”.27 Разуме се, Дероков однос према Македонији као историјски 
мултиетничкој области – чије су и саме границе представљале контроверзно 
место – не може се разумети изван дуге традиције њеног „национализовања” 
у српској, бугарској и грчкој историографији.28 

 Карактеристично амбивалентан идеолошки став посебно је приметан у 
Дероковом односу према оној групи споменика средњовековне архитектуре 
коју је Габријел Мије назвао „српско-византијска”. У Монументалној и де-
коративној архитектури она је рашчлањена на три целине: а) споменике на 
Косову и Метохији; б) споменике у Македонији из времена када је она била у 
границама средњовековне Србије; в) српске споменике из тога времена, изван 
данашњих граница Југославије.29 Док је црквама исте стилске групе које се нала-
зе на територији Грчке, Бугарске или Албаније приписан атрибут „српски”, код 

24 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 10.
25 Дероко, А., Споменици архитектуре, стр. 9.
26 Мома Димић, „Уметност је најплеменитије узбуђење,” Легенде Београдског универзите-

та: Александар Дероко (Београд: 2004), 13–15.
27 Vesna Stanković-Pejnović, „‘Sporan identitet’ Makedonije: identitet različitosti,” 

Etnoantropološki problemi 6, 2 (2011): 489.
28 О „македонском питању” након Другог светског рата вид.: Marinov Tchavdar, „„Famous 

Macedonia, the Land of Alexander”: Macedonian Identity at the Crossroads of Greek, Bulgarian and 
Serbian Nationalism,” Entangled Histories of the Balkans ed. Roumen Daskalov and Tchavdar Marinov 
(Leiden: 2013), 273–330. 

29 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 150; Дероко, Монументална 
и декоративна архитектура (1962), 120. Подвукао А. И. Иста атрибуција фигурише на Деро-
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споменика у Републици Македонији исти атрибут је изостављен. На тај начин 
Дероко је формално уважио федералистички оквир тумачења, чинећи јасан 
отклон од идеолошки неприхватљивог – а у старијој српској историографији 
уобичајеног – посматрања македонске средњовековне културе као српске. За 
разлику од тога, црквене грађевине исте стилске групе подигнуте на територији 
Аутономне Покрајине Косово задржале су српску атрибуцију – додуше сасвим 
стидљиво, нпр. у случају Грачанице, коју Дероко назива најлепшим примером 
српске архитектуре.30 Колико је могућ био посве различит фокус на идентитет 
ових споменика сведочи оцена Ђурђа Бошковића о Грачаници као типично 
балканском, а не српском примеру архитектуре 14. века. И не само то – Бош-
ковић је у својој подели на групе односно школе у архитектури средњовековне 
Србије у потпуности раздвојио „македонску” и „косовскометохијску групу”, не 
сугеришући да су оне у идентитетском смислу српске.31

Декларативни отклон од српске националне апропријације Македоније 
није, међутим, могао да заклони суптилну, али делатну асоцијацију ове тери-
торије као земље Срба, која је још више утврђена трећим издањем Дерокове 
Монументалне и декоративне архитектуре из 1985. године. Али пре него 
што отворимо питање ове номиналне измене, оно што се намеће у погледу 
Дероковог рашчлањавања „српско-византијске школе” јесте следеће: Због 
чега, примењујући исту логику селекције као у случају цркава које се налазе у 
Македонији, предмет анализе нису постали и они – иако малобројни – споме-
ници који су остали изван државних граница Југославије? Ако је тешња пове-
заност са споменицима на територији Социјалистичке Републике Србије био 
критеријум нарушавања принципа федералистичке ингеренције и укључивања 
македонских цркава у анализу, због чега то није био случај и са свим другим 
примерима цркава подигнутих на оном географском простору који је Дероко 
сумарно назвао „српске земље”? Док из корпуса архитектуре средњег века у 
Македонији обраћа пажњу на онај део наслеђа који је историјски и стилски 
везан за споменике у Србији, то исто не чини са „српским” споменицима изван 
Југославије упркос доступној литератури.32 Закључак који се намеће јесте да је 
ова операција класификације представљала не само саставни део ширег фено-
мена балканизације локалне медиевалне архитектуре, који је Слободан Ћурчић 
описао као „кратковиду перспективу” националних историографија спутаних 

ковим мапама, вид.: Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 201; Дероко, 
Монументална и декоративна архитектура (1962), 181.

30 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 156.
31 Бошковић, Средњовековна уметност, 14–15.
32 Штавише, сам Дероко објављивао је радове везане за ову проблематику, вид.: Александар 

Дероко, „Неки споменици у Турској и Грчкој у вези са историјом средњовековне Србије,” Зборник 
за друштвене науке 13-14 (1956): 293–300.
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државним и националним границама.33 Симптоматична у Дероковој интерпре-
тацији јесте чињеница да је наведена миопија била пословично селективна, те 
да је проблематизовала федералне границе између социјалистичких република, 
на које се, иначе, Дероко декларативно везао остављајући Македонији да се 
бави споменицима у „својим крајевима”.34 

Међутим, Дероко је начинио отклон од стриктног поштовања федералис-
тичког принципа, објединивши све оне средњовековне споменике „у вези са 
византијским утицајем”, обележене „карактеристикама византијског духа”.35 На 
тај начин он је истовремено декомпоновао Мијеову „српско-византијску школу” 
на три дистинктивне групе, да би одмах након тога, не проналазећи суштинске 
разлике између новоинвентованих подгрупа, утврдио њихову нераздвојивост. 
Захваљујући истим особеностима архитектонског стила, карактеру живописа, 
те идентичним (српским) ктиторима, мајсторима и сликарима, Дероко их је 
објединио као „трећу групу”,36 избегавши очиту идеолошку проблематичност 
старе Мијеове терминологије, али суштински понављајући његов захват. Разуме 
се, стилски, односно типолошки, критеријум био је у непосредној вези са основ-
ним методом историјске науке о поштовању „историјске целине” као категорије 
анализе.37 Међутим, историјски критеријум примењен је само делимично будући 
да они споменици изван државних граница који су припадали јединственој 
целини архитектуре у средњовековној Србији нису узети у обзир (делимично 
уз Хиландар као једини изузетак).38 Док је питање да ли је Македонија заправо 
српска област остало да лебди пред читаоцима, Дерокова операција издвајања 
имплицирала је да највреднији део македонског архитектонског наслеђа поти-
че из времена Немањића и њихових српских наследника, тј. из оног корпуса 
материјалне културе који је назван „градитељством српских неимара”.

Није наодмет посветити нешто више пажње политици идентитета у Де-
роковим наративима, тачније етничкој атрибуцији појединих области. Пишући 
о преднемањићкој архитектури, Дероко говори о градитељству у „српским 
земљама”, што не примењује на случај Македоније као контроверзне области, 
чије су место и идентитет осциловали у процепу између политички „визан-
тијске територије” и „бугарске земље”.39 Таква политика идентитета била је 
уобичајена у историографији социјалистичке Југославије. Еклатантан пример 

33 Slobodan Ćurčić, Architecture in the Balkans: From Diocletian to Süleyman the Magnificent 
(New Haven, 2010), 8–10, 505, 867 n290.

34 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 5; Дероко, Монументална 
и декоративна архитектура (1962), 2.

35 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 23.
36 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 25–26, 150.
37 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 27.
38 Александар Дероко, Света Гора (Београд: Туристичка штампа, 1966).
39 Дероко, А., Споменици архитектуре..., 25.
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национализације средњовековних области јесте монографија Српска уметност 
у средњем веку Светозара Радојчића (1969), објављена као део популарно-исто-
ријске серије Уметност на тлу Југославије. Синтагме попут „српског приморја”, 
„етничког подручја Срба”, „српске територије”, „српских области”, „етничке 
српске територије” итд.,40 које су означавале регије изван граница Социјалис-
тичке Републике Србије, доприносиле су тежњи за повезивањем јаза између 
онога што је Рајнхард Козелек (Reinhart Koselleck) назвао простор искуственог 
и хоризонт очекиваног као епистемолошке категорије историје. 

У контексту „уставног национализма” у социјалистичкој Југославији, 
овакве реторичке сратегије имплицитно су проблематизовале саме историјске 
основе македонског идентитета као нације. Оне се нарочито могу разумети као 
својеврстан чин културног отпора спрам рапидне еманципације македонске на-
уке и културе, посебно у односу на процес стицања еклезијастичке аутономије 
Македонске православне цркве, која је, у складу са традиционалним обрасцем 
потврђивања статуса нације путем независне националне цркве, обележила по-
литичку и културну историју Балкана модерног доба.41 Наиме, осамостаљивање 
Македонске православне цркве и њено одвајање од Београдске патријаршије 
започело је још од позних педесетих година 20. века, поставши коска раздора 
Македонаца са конзервативном српском интелигенцијом; када је 1967. године 
Македонска црква прогласила аутокефалију, конфликт је достигао амплитуду. 
Заједно са јачањем македонске науке оснивањем Македонске академије наука и 
уметности (исте 1967. године),42 био је то импулс за елите да „још више пораде 
на стварању слике о посебном македонском националном идентитету”.43 Оно 
што су поједини кругови разумели као неканонско отцепљење Македонске 
националне цркве трауматизовало је све који су у јединственој Српској право-
славној цркви видели једини остатак целовитог националног тела. У таквом 
идеолошком контексту Дерокове књиге су проблематизовале федералистичку 
парадигму тако што су описивале имагинарну стварност „српске архитектуре” 
и „српских земаља” без потребне критичке дистанце према проблему нације у 
прошлости. Таква слика о сакралној архитектури средњовековне Србије, као 
културном производу јединственог националног духа, могла је да – у складу 
са једном од идеолошких улога цркве у социјалистичкој Југославији – „пону-
ди прибежиште од овоземаљских брига, као и структуру која би послужила 

40 Svetozar Radojčić, Srpska umetnost u srednjem veku (Beograd: Prva književna komuna, 1982 
[1969]), 23–27.

41 Orthodox Christianity and Nationalism in Nineteenth-Century Southeastern Europe, ed. Lucian 
N. Leustean (New York, 2014).

42 Robert Stallaerts, „Historiography in the Former and New Yugoslavia,” Belgisch Tijdschrift 
voor Nieuwste Geschiedenis 3-4 (1999): 319.

43 Sabrina Ramet, Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the 
Fall of Milošević (Boulder, 2002), 106. 
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духовном и културном јединству нације”. Црква као институција и чувар исто-
ријског идентитета Срба „обезбеђивала је националистима замишљену слику 
еманциповане и уједињене нације – не само у духовном већ и у политичком 
смислу”.44 Стога су наративи попут Дероковог, у којима се путем архитектуре 
цркава историзовао територијални опсег српског идентитета, добијали значајну 
идеолошку потенцију. То је још појачано улогом самог Дерока у друштвеном 
миљеу у коме је његова фигура словила не само за конзервативног традициона-
листу, антимодернисту и интелектуалца старог кова већ и за великог поклоника 
романтизма средњег века.45

Са истим идеолошким набојем функционисао је и традиционални рето-
рички троп српског „ослобађања” Македоније од Византинаца, који је Дероко 
екстензивно користио.46 Иако потиче из старије традиције, у којој је важно 
место заузимала митологија српског ослобођења и уједињења „националних” 
територија, идеја отпора средњовековних Срба према „страним” окупаторима 
била је интегрисана у мастер наратив социјалистичке Југославије, утврђен око 
идеје континуитета борби за ослобођење југословенских народа.47 Док Срби 
ослобађају Македонију – не само силом оружја већ и са аспекта природног права, 
словенском идентификацијом етничке блискости са македонским Словенима 
која се подразумева и на основу које стичу легитимитет власти на македонској 
територији у средњем веку – Бугари је „преотимају” и „узурпирају”.48 У Деро-
ковој перспективи, наспрам српских успеха, серија македонских „народних” 
устанака – који су екстензивно митологизовани у македонској историографији49 
– чини то исто, али са променљивим и краткотрајним резултатима. 

У ширем историографском контексту, пак, „отпор против Византије” пред-
стављао је својеврсну константу наспрам које су се дијахронијски смењивали 

44 Stevan K. Pavlowitch, The Improbable Survivor: Yugoslavia and its Problems 1918–1988 
(Columbus, 1988), 106–109.

45 О Дероковим антимодернистичким предилекцијама и односу према средњем веку вид.: 
Легенде Београдског универзитета: Александар Дероко, прир. Марија Вранић-Игњачевић 
(Београд, 2004), 13–15, 25.

46 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 23; Дероко, Монументална и 
декоративна архитектура (1962), 19. За класичне примере ове интерпретативне традиције вид.: 
Графенауер и Острогорски, „Југословенски народи у ранофеудално доба,” 117–121; Михаило 
Динић, „Српске феудалне државе и Македонија од средине XII века до пропасти,” Историја 
народа Југославије, прир. Душан Перовић Бого Графенауер, Јарослав Шидак (Београд: Просвета, 
1953), 329–330. 

47 Видети нпр: B. Petranović, Istorija Jugoslavije, str. 217 ff.
48 Дероко, А., Споменици..., стр. 9.
49 Графенауер и Острогорски, „Југословенски народи у ранофеудално доба,” 117–121; Лапе 

и др., „Македонци у ранофеудално доба (од VII до XII в.),” 276–283; Стјепан Антољак, „Устанци 
против бугарске и византијске власти,” у: Историја македонског народа. Књ. 1. – Од праисторије 
до краја XVIII века, ed. Михаило Апостолски и др. (Скопље: Завод за издавање уџбеника СРС, 
1970), 109–111.
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различити протагонисти, али од почетка 12. века то је била искључиво Рашка. 
За Дерока је она неупитно српска етничка држава, која је, настављајући „борбу 
за независност” својих „престоница” њу коначно извојевала,50 поставши кључни 
носилац те борбе – како је иначе често наглашавано.51 Не изненађује стога што 
је српска историја уметности, на челу са Светозаром Радојчићем као њеним 
најпроминентнијим академским експонентом, сматрала да тзв. рашка школа 
представља „први национални стил”.52 Истина, постојали су и изузеци попут 
Ђурђа Бошковића, који су Рашку видели не као српску већ као „Немањину 
државу” етнички неодређеног идентитета.53 У сваком случају, Дероково вези-
вање за културни стереотип „ослобођења” од туђинске власти једновремено 
је потврђивало базичне идеолошке постулате социјалистичке Југославије и 
тематизовало кључну улогу Срба у историји југословенских народа. 

Јаз између декларативног прихватања федералистичке компетенције и њене 
имплицитне критике може се видети и у Дероковом третирању других „српских 
области”, пре свега средњовековне Зете. Док Рашку безусловно идентификује 
као српску државу, следећи уобичајени интерпретативни образац,54 он Зету 
наизменично назива „словенском државом” и „српском земљом”.55 Словенски 
идентитет Зете важно је разумети у контексту карактера Рашке, коју је увек иден-
тификовао као српску, а не словенску, што је, у контексту теза о политогенези 
и етногенези изнетих на другом месту,56 сугерисало виши степен оствареног 
етничког развоја и државотворности. Истом значењу доприноси и наратив о 
досељавању Словена у Рашку, који фигурише у издању Монументалне и де-
коративне архитектуре из 1953, док је 1962. године та епизода изостављена. 
На тај начин створена је сугестивна представа о перенијалном српском – а не 
магловитом словенском – карактеру ове области. 

Поред тога, у другом издању књиге Дероко је експлицитно навео да је у 
Рашкој и Зети „становништво [...] етнички припадало истој заједничкој [sic] 

50 Дероко, Са старим неимарима, 16, 20.
51 Графенауер и Острогорски, „Југословенски народи у ранофеудално доба,” 128–129; 

Динић, „Српске земље у ранофеудално доба (до XII в.),” 248.
52 Светозар Радојчић, „Култура: Српске земље у ранофеудално доба (до XII в.),” у: Историја 

народа Југославије, Књ. 1. – До почетка XVI века, ed. Душан Перовић Бого Графенауер, Јарослав 
Шидак (Београд: Просвета, 1953), 255. Подвукао А. И.

53 Бошковић, Средњовековна уметност, 10.
54 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 58; Графенауер и Острогор-

ски, „Југословенски народи у ранофеудално доба,” 115. 
55 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 39; Дероко, Монументална 

и декоративна архитектура (1962), 34.
56 Видети: Александар Игњатовић, „Иза застора југословенске федерализације: Александар 

Дероко и дијалектика идентитета у архитектури средњовековне Србије,” Годишњак за друштвену 
историју 25, 2 (2018).
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целини”.57 Разуме се, неаргументоване тврдње попут ове могу се сагледати у 
светлу отпора према историјској и етничкој основи црногорске националне 
самобитности у круговима конзервативних српских елита. Дерокова опаска 
о етничкој сродности Србије и Зете, те културној недистинктивности потоње 
сугерише да је средњовековна Црна Гора била етнички српска, а да у погледу 
историјске културе она није представљала аутентичну и аутохтону целину. 
Разуме се, такво уобличавање историјског идентитета Дукље и Зете добија на 
идеолошкој резонантности у ширем контексту постојања тзв. дукљанске тезе 
која постоји у делу историографије, а по којој црногорска нација „потиче од 
старих Дукљана, који су претходили насељавању Словена”.58

Чињеница да су током педесетих и шездесетих година 20. века југосло-
венски народи попут Македонаца и Црногораца интензивно историзовани 
производила је многе конфликтне интерпретације средњовековне прошлости 
које су једновремено могле да понесу различите етничке предзнаке. У томе 
су подједнако учествовали историјски споменици архитектуре и сликарства. 
Упечатљив пример представља Црква Св. Михаила у Стону с почетка 9. века, 
чије место у историји није могло промаћи ни Дероку. Занимљиво је то што је 
та предроманичка грађевина у литератури национализована истовремено као 
један од првих хрватских, српских и црногорских споменика. Упркос очитој 
дубиозности ове троструке етничке идентификације – коју је препознао још 
Мирослав Крлежа, говорећи о њој као о „добром мотиву за комедију”59 – иден-
титет цркве остао је контроверзно питање и предмет дуготрајне дискусије 
насупрот постављеним националним историографијама. Наиме, постојало је 
неколико теза о карактеру самог споменика, а нарочито једне фреске, за коју је 
највећи број научника сматрао да представља зетског краља Михаила, упркос 
нерешеном питању датовања.60 С једне стране, стара теза о хрватском карактеру 
споменика61 стајала је насупрот идеји о раном примеру српске уметности,62 а 
обе су биле насупрот постављене тези о првом сачуваном примеру црногорског 

57 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 19.
58 Jasna Dragović-Soso, Spasioci nacije: intelektualna opozicija Srbije i oživljavanje nacionalizma 

(Beograd: Fabrika knjiga, 2004), 118.
59 Miroslav Krleža, Marginalije (Beograd: Službeni glasnik, 2011), 566.
60 Ivana Tomas, „Nova promišljanja o crkvi Sv. Mihaila u Stonu,” Ars Adriatica 6 (2016): 

41–60.
61 Ljubo Karaman, „Crkvica sv. Mihaila kod Stona,” Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva 15 

(1928): 81–116. Теза је била заснована на студији иконографских и стилских карактеристика.
62 Светозар Радојчић, Портрети српских владара у средњем веку (Скопље: Музеј Јужне 

Србије, 1934); Radivoje Ljubinković, „Quelques observations sur le probleme des rapports artistiques 
entre Byzance, l’Italie méridionale et la Serbie avant le XIII-éme siècle,” Corsi di cultura sull’arte 
ravennate e bizantina 10 (1963): 203–204; Валентина Бабић, Фреске у Цркви св. Михаила у Стону 
(Београд: Балканолошки институт САНУ, 2014).
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сликарства.63 У официјелној Историји југословенских народа фреска је опор-
тунистички описана као репрезентација „једног зетског краља”.64 

И за самог Дерока та црква имала је свој етничко-политички атрибут. У 
првом издању Монументалне и декоративне архитектуре у питању је био 
„захумски краљ Михаило”,65 док је друго издање приказивало само „краља 
Михаила”,66 што је – у складу са ширим захватом својеврсне национализације 
историјских култура Дукље (Зете), Травуније и Захумља – остављало простор за 
проклизавање приказаног историјског лика у српски идентитетски домен. Било 
је то сасвим у складу са раширеном тезом о раном примеру српског владарског 
портрета и протонемањићке архитектуре, које је оличавала ова скромна предро-
маничка грађевина. У светлу Дероковог смештања средњовековне архитектуре 
јужног Јадрана у домен „протороманског грађења”,67 а насупрот устаљеној 
традицији његовог смештања у оквире „старохрватске архитектуре” – којој су 
се приклонили и неки српски историчари попут Ђурђа Бошковића68 - може се 
поставити теза о својеврсној борби за интерпретацију која се није дешавала у 
каквом научном вакууму, већ у реалном политичком простору.

Наспрам стварности федералистичких граница и фрустрација у решавању 
националног питања, Дерокова, „српска архитектура” и „српске земље” исто-
ризовали су национално јединство, представљајући прошлост као својеврсно 
златно доба. У најбољој традицији романтичарске националне историографије 
– из које је и сам потекао – Дероко је национализовао једну етнички хетерогену, 
династичку владарску творевину несталних граница.69 Насупрот ономе што је 
велики број српских интелектуалаца, посебно почевши од шездесетих година 20. 
века, видео као „дезинтеграцију српске културе” дуж линија федералних подела 
у земљи,70 стајао је свет целовитог српског наслеђа и идентитета, реконституи-
саног средствима историје архитектуре и спроведен реториком о нераздвојивој, 
органској целини средњовековне Србије. У исто време, крајем шездесетих и 
почетком седамдесетих година 20. века, када су српски интелектуалци попут 

63 Као саставни део дискурса црногоризације средњовековних споменика, у складу са 
посматрањем Дукље (Зете) као црногорске предачке државе. Вид.: Илија Синдик, „Постанак 
и развитак Дукљанске државе,” у: Историја народа Југославије, прир. Душан Перовић Бого 
Графенауер, Јарослав Шидак (Београд: Просвета, 1953), 240.

64 Милутин Гарашанин иЈован Ковачевић, Археолошки налази у Југославији (Београд, 
1961), LXLV.

65 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1953), 38.
66 Дероко, Монументална и декоративна архитектура (1962), 41.
67 Дероко, Са старим неимарима, 15.
68 Бошковић, Средњовековна уметност, 9.
69 О идеолошкој улози историографије у нацинализовању средњовековне прошлости у 

Србији вид.: Холм Зундхаузен, Историја Србије од 19. до 21. века (Београд: CLIO, 2009), 34.
70 Ivo Banac, „Historiography of the Countries of Eastern Europe: Yugoslavia,” The American 

Historical Review 97, no. 4 (1992): 1100.
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Добрице Ћосића (1921–2014) говорили о „историјско[м] јединств[у] српске 
националне културе, јединств[у] без обзира на државне границе”,71 различите 
културне праксе стварале су опипљиву слику реконституисаног националног 
тела. 

За разлику од национализације средњовековне прошлости, у коју су Де-
рокове књиге биле дубоко укотвљене, македонска национална историографија 
тек је стасавала у социјалистичкој Југославији. Као и у случају Црне Горе, 
суверенитет Македоније као републике заснивао се на признању сепаратног 
националног идентитета Македонаца, „чији су становници охрабривани да се 
идентификују са историјским идентитетом територије”.72 У предговору једној 
од првих синтетичких историја македонског народа стајало је да су „[т]ек у 
ослобођеној отаџбини Македонци [...] стекли право да пишу своју историју”, 
и да коначно да „сами кажу истину о себи”.73 Међутим, политику историје 
Социјалистичке Републике Македоније одликовала је упадљива скромност, 
уз недостатак очекиваног ентузијазма за стварање специфично македонске 
варијанте средњовековне прошлости. Верује се да је разлог томе лежао у 
чињеници што је економски сиромашна Македонија била веома зависна од 
Београда и стога су политички интереси за одржавање централизма, који су 
дуго времена представљали доминантну позицију македонских политичких 
елита – уз константан притисак бугарске и грчке националистичке акције, које 
су углавном негирале статус Македонаца као нације74 – били главни регулатор 
у развоју национално центричне науке.75 Македонија се тако нашла у „мучном 
конфликту између страха од српске доминације и, с друге стране, користи које 
је добијала због централне редистрибуције националних прихода”.76 Стога је 
македонски национализам био прилично уздржан, а „македонски партикула-
ризам осећао је [...] потребу за снажном јужнословенском заједницом како би 
могао да преживи у срцу Балкана”.77 

Одиста, све до деведесетих година прошлог века готово да није било ис-
торије архитектуре средњег века у Македонији осим оне коју су писали српски 
научници, а посебно не свеобухватне историје написане на македонском језику.78 

71 Dragović-Soso, Spasioci nacije, 75.
72 Pavlowitch, The Improbable Survivor, 70.
73 Михаило Апостолски, Из прошлости македонског народа (Скопје, 1969), n.p. 
74 Tchavdar, „„Famous Macedonia, the Land of Alexander”,” 273–330; Shoup, Communism and 

the Yugoslav National Question, 77; Pavlowitch, The Improbable Survivor, 75.
75 Stallaerts, „Historiography in the Former and New Yugoslavia,” 328.
76 Rusinow, The Yugoslav Experiment 1948–1974, 135–136.
77 Pavlowitch, The Improbable Survivor, 76.
78 За случај историје македонске књижевности вид.: Andrew Baruch Wachtel, Stvaranje nacije, 

razaranje nacije: Književnost i kulturna politika u Jugoslaviji (Beograd: Stubovi kulture, 2001), 233.
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Осим књиге Споменици културе НР Македоније (1961),79 која је представља 
више прегледни него изворно истраживачки рад и која је наредних деценија 
доживела још два издања, синтетичке историје архитектуре средњег века у Ма-
кедонији нису постојале.80 Као и у Србији, где је „проучавање средњовековне 
архитектуре више било окренуто монографским студијама појединих грађе-
вина”,81 македонски аутори нису се упуштали у писање синтезе целокупног 
градитељства средњег века.

Ипак, притисак србијанизације, бугаризације и хеленизације македонске 
прошлости и културе производио је реакцију, подједнако у научно-популарној 
и академској литератури. Она се, између осталог, очитовала као својеврсна 
македонизација локалне архитектуре и сликарства средњег века, и то не само у 
крилу македонске националне историографије.82 Њени трагови видљиви су већ 
у Историји југословенских народа (1953), а посебно почевши од краја шезде-
сетих година 20. века, када је дошло до јачања процеса македонске националне 
еманципације. Публиковање научнопопуларне књиге Из прошлости македонског 
народа било је усмерено ка потирању „познатих аспирација према македонском 
народу”; исто супротстављање представљало је посредан циљ прве академске 
Историје македонског народа, тротромног дела које је изворно објављено 1969, 
а на српскохрватски преведено годину дана доцније.83 Македонски историчари 
указивали су на континуитет борби македонског народа за „културно, нацио-
нално и социјално-економско ослобођење”, које је трајало још од 11. века,84 те 
на значај македонских традиција, укључујући Охридску архиепископију, која 
је сачувала аутохтоност и у држави цара Душана играјући „улогу културног 
центра Македонаца [а не Срба] који су уствари чинили сву паству”.85 Исто тако 
раширена била је теза о „унутрашњем развитку” Македонаца упркос „окупацији 
Македоније” од Византије, Бугарске и, посредно, Србије.86 

Истина, отклон од традиционалне србоцентричне историје Македоније 
донекле је постојао и у Србији, као саставни део онога што су југословенс-
ке политичке елите виделе као нужност разрачунавања с национализмом у 

79 Коста Балабанов и др, Споменици на културата во НР Македонија (Скопје: 1961).
80 Вид.: Димче Коцо, „Неколку нови податоци за средновековните споменици во Маке-

донија,” Гласник на Музејско-конзерваторското друштво на НР Македонија 1, no. 2 (1954): 
14–15.

81 Ćurčić, Architecture in the Balkans: From Diocletian to Süleyman the Magnificent, 16–17.
82 Pavlowitch, The Improbable Survivor, 130; Shoup, Communism and the Yugoslav National 

Question, 72.
83 Михаило Апостолски и и др., Историја македонског народа, Књ. 1. – Од праисторије 

до краја XVIII века (Скопље: 1970).
84 Влахов, Д., Из историје..., 13–14.
85 Славко Димевски, „Охридска архиепископија,” Из прошлости македонског народа, ed. 

Михаило Апостолски (Скопје: 1969), 59.
86 Лапе и др., „Македонци у ранофеудално доба (од VII до XII в.),” 269.
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историографији.87 У том смислу важно је истаћи критичку дистанцу коју је у 
Историји југословенских народа поставио српски историчар Михаило Динић 
(1899–1970) у својој интерпретацији средњовековне прошлости.88 Од српских 
историчара архитектуре највише је Ђурђе Бошковић писао у препознатљивом 
маниру отклона од србијанизације македонског наслеђа, наглашавајући још у 
првим послератним радовима улогу подједнако српских и македонских неимара 
у македонској архитектури 14. века, те њиховим „личним и заједничким искус-
твима”, која су одговарала карактеру домаће, македонске и српске властеле.89

С друге стране, македонски историчари уметности истицали су да је ло-
кална македонска традиција средњег века била у извесном степену самосвојна, 
нарочито у области сликарства и архитектуре. Уосталом, као и свака друга бал-
канска средина која је националну еманципацију конструисала применом пара-
дигме девизантизација, тако је и у овом случају отклон од крутих византијских 
решења уобличен као стандардни образац легитимисања националне уметности. 
Својеврсна македонизација средњовековног наслеђа била је проминентна како 
у домену архитектуре90 тако и сликарства. Фреске у црквама Св. Пантелејмона 
у Горњем Нерезију (око 1160) и Св. Ђорђа у Курбинову (око 1190) словиле су 
за врхунац развоја посебне македонске варијанте византијског стила, о чему је 
писала чак и идеолошки резервисанија, позитивистичка литература.91 У науч-
но популарном регистру интерпретације, пак, била су то дела која оличавају 
македонску националну посебност и која су значајна зато што „представљају 
достојанство македонских зографа”.92 Уверења да македонску средњовековну 
архитектуру чине „оригиналне комбинације већ познатих архитектонских 
елемената” и тезе о „формирању македонске школе”93 били су део уобичајеног 
репертоара претварања архитектуре византијског круга у националну баштину. 
Док се легитимација националног идентитета и у случају српске архитектуре 
везивала за идеју о отпору византијским канонима,94 македонска историографија 
наводила је да су извесни уметнички облици, за које се погрешно сматрало да 

87 Pavlowitch, The Improbable Survivor, 161.
88 Динић, „Српске феудалне државе и Македонија од средине XII века до пропасти,” 342 

ff.
89 Бошковић, Средњовековна уметност, 19, 13.
90 Димевски, „Охридска архиепископија,” 56; Бошковић, Средњовековна уметност, 9.
91 Коста Балабанов, Антоније Николовски, и Димитар Ћорнаков, Споменици на културата 

во НР Македонија (Скопје: 1980), 17–18.
92 Димче Коцо, „Културне прилике до краја XIV века,” Историја македонског народа, Књ. 

1. – Од праисторије до краја XVIII века, ed. Михаило Апостолски и и др. (Скопље: 1970), 200.
93 Лапе и др., „Македонци у ранофеудално доба (од VII до XII в.),” 295–296.
94 Харалампије Поленаковић, „Култура у Македонији од XII до XIV века,” Историја на-

рода Југославије, ed. Бого Графенауер, Душан Перовић, и Јарослав Шидак (Београд: Просвета, 
1953), 488–492.
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представљају резултат српских утицаја, посве аутохтони.95 Заправо, у контек-
сту македонског револта против „фалсификовања једне посебне националне 
историје”96 и „присвајања прошлости македонског народа”97 – дакле, тек у том 
ширем идеолошком окружју може се боље разумети Дерокова неспремност 
да се архитектура немањићког доба у Македонији доведе у везу са старијом 
македонском традицијом.98 

Поређење Монументалне и декоративне архитектуре са књигом Архитек-
тура средњег века коју је написао Ђурђе Бошковић (и која је, попут Дерокове, 
била универзитетски уџбеник који је доживео више издања99) баца посебно 
светло на проблем идеолошког значаја архитектуре средњовековне Србије у 
социјалистичкој Југославији. Наиме, Бошковић је сасвим преузео Мијеову 
трипартитну поделу, укључујући и термин „школа”, али је у погледу интерпре-
тације био на сасвим другој позицији у односу на Дерока. Оно што је назвао 
„Косовско-метохијска, ‘српско-византијска’ школа” – при чему је први епитет 
проистекао из прихватања парадигме федерализације, док је други означавао 
старији назив, који је стављен под критичке наводнике – није обухватило ма-
кедонске споменике који су по Мијеовој (и Дероковој) схеми припадали истој 
стилској групи. Насупрот њима, Бошковић је цркве подигнуте на територији 
Македоније издвојио и класификовао као „средњовековну архитектуру у Ма-
кедонији”.100 Он је, као и његове македонске колеге, сматрао да македонску 
архитектуру средњег века одликује јака стилска повезаност и известан отклон 
од византијских решења.101 Иако под јаким упливом различитих утицаја, 
„архитектура у Македонији, нарочито у току 14. века” – дакле, када је земља 
била у поседу Немањића и њихових наследника – „добија и извесне опште 
карактеристике које су толико изразите да она достиже и вредност самосталне 
архитектонске школе”. Ипак, опортунистички је закључио да „споменици ове 
епохе припадају једновремено и македонској школи [...] и општој развојној 
линији српске архитектуре”.102

У трећем, последњем издању књиге Декоративна и монументална ар-
хитектура у средњовековној Србији (1985) Дероко је некадашњу мијеовску 
српско-византијску школу, коју је претходно рашчланио на три дела, изнова 

95 Коцо, „Културне прилике до краја XIV века,” 204.
96 Апостолски и др., Историја македонског народа, Књ. 1., 6.
97 Апостолски, Из прошлости македонског народа, 6.
98 Поленаковић, „Култура у Македонији од XII до XIV века,” 489–490.
99 Књига је објављена 1952, 1961, 1965. и 1976. године.
100 Бошковић, Архитектура средњег века, 296–297.
101 Бошковић, Архитектура средњег века, 143–145.
102 Бошковић, Архитектура средњег века, 151, 139.
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објединио назвавши је „Вардарска стилска група (византијска)”.103 Док је, с једне 
стране, из назива стилске групе нестало некадашње појашњење, које гласи: „из 
времена када је Македонија била у саставу средњовековне Србије” (постоји у 
прва два издања књиге из 1953. и 1962), с друге стране, уврштена су два епитета 
(вардарски и византијски), који су наизглед само поближе одредили географ-
ско-стилски карактер ове групе споменика. Међутим, та номинална измена у 
свему је кореспондирала са епистемилошком и идеолошком транзицијом, која 
је наступила средином осамдесетих година прошлог века – не само у српској 
и југословенској историографији већ и у много ширим оквирима. Најпре, Де-
роков новоинвентовани назив треће стилске групе недвосмислено је указивао 
на отклон од до тада облигатних федералистичких компетенција, будући да се 
ни у имену, ни у експликацији нигде није помињала серија уобичајених оправ-
дања због чега српска наука узима у разматрање историјско наслеђе неке друге 
републике. С друге стране, чињеница да је у новом називу стилске групе фигу-
рисао регионални атрибут говори о поновном јављању старе тезе о природној 
припадности вардарске регије српском идентитетском корпусу, на сличан начин 
као што је то био случај са неупитним статусом моравске стилске групе. На тај 
начин, у целини националне архитектонске баштине, „моравски” и „вардарски” 
постали су интегрални делови, имплицитно указујући на проблематичност ис-
торичности и територијалности југословенских нација које су управо у време 
публиковања књиге доспеле у средиште јавног дискурса. 

Заправо, Дерокову лексичку трансформацију из које је настала „Вардарска 
стилска група (византијска)” треба разумети у контексту онога што је Ендру 
Вахтел (Andrew Wachtel) препознао као нову парадигму српске културе, која се, 
на темељима старије традиције, распламсала осамдесетих година 20. века.104 Она 
се тицала новог промишљања националног питања, централне теме друштвеног, 
политичког и културног живота, која је утицала не само на садржај критике фе-
дералистичке парадигме посматрања прошлости већ и на њену форму. Измена 
назива стилске групе није условила преиспитивање Мијеовог рашчлањивања 
средњовековне баштине. Напротив, она је сведочила о употребљивости идео-
лошке улоге архитектонске историје у контексту отворене борбе националних 
елита за историјско и, дакако, територијално наслеђе земље, која је фактички 
средином осамдесетих година прошлог века већ изгубила raison d’être. 

Баш као и у формативној фази националног наратива крајем 19. и почет-
ком 20. века, на таласу територијалног експанзионизма и набујале империјалне 
имагинације, осамдесете године 20. века носиле су тешко бреме онога што 
су српске елите виделе као нерешено национално питање у држави у којој су 

103 Александар Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњевековној 
Србији, 3. издање (Београд: Туристичка штампа, 1985), 118.

104 Wachtel, Stvaranje nacije, razaranje nacije, 260 ff.
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преовладавале центрифугалне политичке силе. Било је то време велике економ-
ске, друштвене, идеолошке и политичке кризе; годину у којој је публикована 
Дерокова Монументална и декоративна архитектура обележила је до тада 
незапамћена инфлација и погоршање међунационалних односа у федерацији.105 
Године 1985. јавни простор у Србији био је засићен не само оштром критиком 
федерализације већ и захтевима за потпуном рекомпозицијом државе. Председ-
ник Централног комитета Савеза комуниста Србије Иван Стамболић (1936–2000) 
„отворено је захтевао промену Устава у одбрану ‘интереса српског народа’ и то 
пре свега права српског народа ‘да створи сопствену државу као и други народи 
у Југославији’”.106 Наредне године иста су питања покренута у полемици око 
Меморандума Српске академије наука и уметности, чији је Дероко, иначе, био 
редовни члан.107 Насупрот суровој стварности и фрустрацијама у вези са наци-
оналним питањем Срба у Југославији, постепено је подигнут тежак идеолошки 
застор, на коме су се пројектовале слике велике, царске прошлости као залога 
светлије будућности. У тој пројекцији учествовали су сви нивои науке, култу-
ре и медија,108 укључујући и историографију.109 Као што је истакнуто, широм 
Југославије историчари су „све више служили интересима локалне партије и 
легитимисали сопствене националне ‘прото-државе’”.110 

Појављивање трећег издања Дерокове књиге добило је своје посебно место 
у ширем контексту повећаног интересовања за средњи век, посебно у односу 
на културни конструкт Византије, који је носио велико идеолошко бреме. Мо-
нументална и декоративна архитектура, са својом национално центричном 
интерпретацијом и изнова актуелизованом византизацијом српске баштине, 
може се схватити као интегрални део ширег културног захвата. У пројекцији 
жељене будућности архитектонски споменици прошлости задобили су кључно 
место. У времену у коме је Српска православна црква добијала кључну идео-
лошку и политичку улогу у Србији, историзација њених националних улога и 
атрибута била је више него потребна. 

Сагледане у ширем историјском миљеу, књиге Александра Дерока о архитек-
тури средњовековне Србије једнако су речит споменик као и древне грађевине о 
којима је писао. Наслањајући се на стару интерпретативну традицију пониклу у 
крилу романтичарске интерпретације прошлости, оне су читавом низу генерација 
отварале једноставан и прецизан, али у бити контроверзан и проблематичан пог-
лед. Био је то поглед усмерен не само ка архитектонским споменицима минулих 

105 Чалић, Историја Југославије у 20. веку, 329.
106 Наведено према: Dragović-Soso, Spasioci nacije, 111–112.
107 Dennison Rusinow, „The Yugoslav Peoples,” Eastern European Nationalism in the Twentieth 

Century, ed. Peter F. Sugar (Washington: 1995), 342.
108 Dragović-Soso, Spasioci nacije, 123–124.
109 Banac, „Historiography of the Countries of Eastern Europe: Yugoslavia,” 1098 ff.
110 Dragović-Soso, Spasioci nacije, 115.
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времена – чији је изглед у многим случајевима радикално трансформисан између 
првог и трећег издања Дерокове књиге – већ пре свега ка обрисима националног 
идентитета који су настајали и профилисали се у дугом процесу уобличавања 
идеолошких светоназора српских елита. Није се, међутим, мијеовска слика о три-
партитној природи националног градитељства, коју је даље култивисала Дерокова 
Монументална и декоративна архитектура, тицала само формирања стила и 
географије већ уобличавања моћи и политике. У контексту социјалистичке Југо-
славије током шесте и седме деценије 20. века, Дероков наратив о односу Србије 
и околних области у средњем веку, природи архитектонских утицаја и стилским 
особеностима појединих група споменика био је саставни део криптичне, али 
делатне критике федералистичке парадигме, да би се осамдесетих година 20. 
века ужлебио – макар и нехотице – у шири дискурс култивисања историчности 
нације као основе препознатљивог политичког програма који су спроводиле елите. 
Иако је Дерокова заслуга за проучавање културне баштине несумњива, његове 
су књиге толико чврсто утемељиле један специфичан начин гледања да се чак и 
након стотину година од појаве Мијеове L’ancien art serbe дисциплина историје 
архитектуре није успела ослободити тешког бремена национално центричног 
тумачења градитељства средњовековне Србије.
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Summary

Dr Aleksandar Ignjatović

Pressed by Federalization: Alexander Deroko and  
the History of Architecture in Medieval Serbia  

(second part)

There is no doubt that one of the most influential synthetic works of Serbian architectural 
history written after WWII is Monumentalna i dekorativna arhitektura u srednjovekovnoj 
Srbiji (Monumental and Decorative Architecture in Medieval Serbia). Its three successive 
editions (1953, 1962, 1985) represent not only a historiographical enterprise of kinds, but 
also a narrative which conspicuously demonstrates some of the preoccupations of Serbian 
architectural history in socialist Yugoslavia. The real effect of Deroko’s monograph can 
only be understood in a wider social and ideological context of the 1950s-1980s, in which 
medieval monuments were appropriated, becoming closely interrelated with the questions of 
the Yugoslav nations’ historicity and identity. This article is a second part of the study which 
explores how Deroko’s own work, as part of Serbian architectural historiography, became 
simultaneously adapted to and dissent from the principle of federalist competence. It is only 
through the comprehension of slight differences in various editions of Monumentalna i de-
korativna arhitektura that one can apprehend the key ideological importance of medieval 
monuments both for cultural legitimization and delegitimization of the federalist paradigm, 
which otherwise sharply marked the national question in socialist Yugoslavia.

Key words: architectural historiography, socialist Yugoslavia, national identity, ideol-
ogy, medieval Serbia.
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Заборавити свакодневицу – забава, спорт, 
доколица и јавни морал у старорашким 

варошима (1941–1944)1

Апстракт: Чланак говори о различитим начинима коришћења слобод-
ног времена код старорашких хришћана и муслимана, али и италијанских 
и немачких војника на том простору током окупације Србије у Другом 
светском рату. Акценат је стављен на јавне манифестације, спортске и 
културне догађаје, рад кафана и хотела, појаве алкохолизма, проституције 
и коцке, те на узроке и последице таквог понашања локалног станов-
ништва. Рад је писан на основу архивске грађе која се налази у: Војном 
архиву, Архиву Србије, Историјском архиву Краљево, Историјском архиву 
„Рас“ Нови Пазар, Одељењу Државног архива Црне Горе у Пљевљима, 
Архиву историјског одељења Генералштаба Републике Италије у Риму, 
одабраној научној литератури и периодици. 

Кључне речи: варош, хришћани, муслимани, Пљевља, Нови Пазар, 
Нова Варош, Прибој, Пријепоље, кафана, алкохол, проституција, сифи-
лис.

Притиснуто ужасима рата старорашко градско и сеоско становништво 
жудело је за стварима које би им замаглиле тешку свакодневицу. Пошто је жеђ 
за разонодом расла пропорцијално са повећањем опште егзистенцијалне неси-
гурности, забава се могла пронаћи на сваком кораку. Исту потребу проналазимо 
и код окупаторске војске. Стога је систем забаве био под будним оком окупатора, 
који га је користио и да умањи незадовољство покореног становништва. Све ово 
допринело је, с једне стране, цветању угоститељских послова (читај кафана), 
свих врста забаве, укључујући и проституцију и коцку, и спортских догађаја, 

1 Рад је написан у оквиру пројекта Српско друштво у југословенској држави у 20. веку: Између 
демократије и диктатуре (ев. бр. 117016), који финансира Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије.
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али је, с друге стране, усмеравало народ на моралну странпутицу. Слободно 
време под окупацијом, поготово у градовима, обележили су пиће, песма, игра, 
секс и слично. У раскораку тих потреба и процеса мало места за себе нашла 
је и култура. 

Јавне манифестације – прославе, вашари, сабори, свадбе

После слома Краљевине Југославије у Априлском рату, простор Старе 
Рашке2 подељен је између сила Осовине и његових сателита. Граница између 
немачке и италијанске окупационе зоне ишла је линијом старе српско-турске 
границе пре 1912. године, односно приближно правцем: Рудо – Прибој – Нова 
Варош – Увац – Сјеница – Дуга Пољана – Тутин – Ибар – Косовска Митрови-
ца. Немци су Нови Пазар и Косовску Митровицу припојили Војноуправном 
подручју Србије. Италијани су, с друге стране, део Старе Рашке припојили 
албанском протекторату (Рожаје и Тутин), а остатак укључили у Гувернаторат 
Црна Гора. Усташки режим Независне државе Хрватске (НДХ) показао је аспи-
рације према овом простору и на неколико месеци, мимо постигнутих уговора, 
управљао Прибојем, Пријепољем, Новом Вароши и Сјеницом. До септембра 
1941. године међутим, НДХ је потиснута из Полимља, чиме су Италијани за-
окружили своју окупациону зону у овом делу Југославије. 

Један од ослонаца италијанског окупационог режима у Црној Гори, биле 
су пропагандно-забавне светковине јавног карактера. Као матрицу тих мани-
фестација можемо навести прославе рођендана чланова италијанске краљев-
ске породице на територији дивизија „Пустерија“ (Pusteria) и „Тауриненсе“ 
(Taurinense), које су под окупацијом држале простор у троуглу Пљевља – Сје-
ница – Вишеград.3 Према наређењу Команде трупа Црне Горе (Comando truppe 
Montenegro), генерал Вивалда (Vivalda) имао је да обави одговарајуће припреме 

2 Овај термин покрива територију која се приближно поклапа са оном на којој се развила 
српска средњовековна држава током 11, 12. и 13. века, односно са делом Старе Србије, која је 
раздвајала Србију и Црну Гору после Берлинског конгреса. Тај простор је унутар Османског 
царства био административна јединица позната као Новопазарски санџак, мада је он неколико 
пута мењао свој облик пре ослобођења у балканским ратовима. Грубо гледано, овом простору 
припадају вароши: Прибој, Пријепоље, Нова Варош, Сјеница, Нови Пазар, Тутин, Рожаје, Бијело 
Поље, Бродарево и Бијело Поље (негде се помињу и Плав и Гусиње, негде Беране и Андријевица, 
а негде чак, и Рашка, Косовска Митровица, Чајниче и Рудо). 

3 После низа дипломатских перипетија са НДХ и Немцима, Италија је до јесени 1941. године 
поставила границе своје окупационе зоне на Увац и Јавор, односно на западне рубове Дежевс-
ког среза. Њене јединице су истовремено избиле и на Дрину код Вишеграда. Уместо цивилног 
комесара Мацолинија (Mazzolini) постављеног у априлу 1941, после Јулског устанка управу над 
Црном Гором и Старом Рашком преузео је генерал Бироли (Biroli), а у својству гувернатора. 
Džejms H. Bergvin, Imperija na Jadranu. Musolinijevo osvajanje Jugoslavije 1941 –1943, (Beograd: 
Službeni glasnik, 2007), 50–52, 88, 92–93; Милутин Живковић, Независна држава хрватска у 
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како би се половином августа 1942. године у Пљевљима, Прибоју, Новој Вароши, 
Пријепољу и Сјеници свечано прославио дан рођења краљице Јелене, родом 
из владарске породице Петровић. Наређено је да се на свим зградама истакну 
италијанске и црногорске заставе (италијанска са десне, а црногорска са леве 
стране), организују спортска такмичења са наградама и приреде филмске про-
јекције. Војни оркестри су имали дужност да свирају црногорску и италијанску 
националну химну. Пожељно је било да манифестације обухвате што већи број 
грађана како хришћанске тако и исламске вере.4 

Почетком новембра исте године Пљевља, Пријепоље, Сјеница, Нова 
Варош и Прибој свечано су обележили и рођендан цара Виторија Емануела 
III (Vittorio Emanuele). Пљевља су била свечано искићена, а организован је и 
дефиле италијанске војске у пратњи колаборационистичких четничких снага. 
У команди дивизије „Тауриненсе“ приређен је свечани ручак за представнике 
војних и цивилних власти.5 Италијанске светковине често су укључивале и децу. 
Тако су у присуству заповедника „Пустерије“ генерала Еспозита (Еsposito), 
окупаторског цивилног делегата и родитеља, пљеваљски малишани у августу 
1942. године на Вигњишту, извели културно-уметничку приредбу. Обележје јој 
је, наравно, било потпуно проиталијанско. 

Посебан вид забаве како за градско тако и за сеоско становништво били су 
вашари и сличне светковине о верским празницима. Религија је имала важну 
улогу у ратним временима. Препознајући потребе становништва Гувернато-
рат Црне Горе6 је прописао велики број нерадних дана намењених прослави 
празника. Црногорски цивилни комесар Мацолини (Mazzolini) је већ 15. јуна 
1941. године донео одлуку да се задрже сви верски празници који су слављени 
у Краљевини Југославији. „Уредба о празницима“ касније је донекле измењена 
забраном обележавања: рођендана Петра II Карађорђевића, Дана југословен-
ског уједињења и помена погинулим ратницима у ранијим ратовима Србије и 
Црне Горе.7 

Србији 1941. Усташки режим у Прибоју, Пријепољу, Новој Вароши и Сјеници (април-септембар 
1941), (Београд: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“), 2018, 34–44. 

4 Archivio dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Еsercito (AUSSME), Divisione „Taurinen-
se“, bus(ta) N–6/1003, Dal Comando truppe Montenegro al Comano divisione „Taurinense“, Nr. 2250, 
15/8/1942, ore 23:50, p(agina) 1; Državni arhiv Crne Gore – Arhivsko odeljenje Pljevlja (DA CG – AO 
PVA), fond Pljevlja 1918–1941; 1941–1944/5, kut(ija) LXIV, dok(ument) Наредба Начелства среза 
Пљеваљског свим државним и самоуправним надлежствима, бр. 690/41, 10. VII 1941, л(ист) 1.

5 .„Рођендан његова величанства краља и цара“, Пљеваљски весник, 18. новембар 1942, 1.
6 Основан после сламања устанка у Црној Гори, тачније 3. октобра 1941. године. На челу му је 

био генерал Пирцио Бироли, који је још од 25. јула имао пуну војну и цивилну власт у Црној Гори и 
великом делу Старог Раса. Dragan S. Nenezić, Jugoslovenske oblasti pod Italijom 1941–1943, (Beograd: 
Vojnoistorijski institut, 1999), 96–97.

7 DA CG – AO PVA, fond Pljevlja, kut. LXIV, d. Наредба Високог комесара за Црну Гору, бр. 
70, 15. VI 1941, л. 1; Прописи о празновању допуњени су током окупације, па је коначни распоред 
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Приликом празновања народ се скупљао на литургији у цркви, па се ње-
гово присуство користило за организацију сабора, поготово у унутрашњости 
срезова. Сабор се могао одржати само уз дозволу италијанских или немачких 
власти, којима је било у интересу да оваквих догађаја буде што више. Како су 
они изгледали можемо прочитати на страницама Пљеваљског весника. Ево на 
који начин се описује Петровдански сабор у јулу 1942. године у средњовековном 
манастиру Дубочици у Отиловићима, недалеко од Пљеваља. Аутор пише да се 
на сабор „слегло велико мноштво народа из свих околних општина, жељнога 
и молитве и саборовања“. Прославу су својим присуством увеличали члан 
колаборационог Главног националног одбора на Цетињу Војислав Ненадић 
и легализовани четнички војвода Богољуб Ирић. У наставку се каже да је ова 
манифестација прошла „без уобичајенога саборскога пића, онако како приличи 
народу у овим крајевима“.8

Црквене славе су окупљале много народа и у градовима. Када је, рецимо, 
крајем октобра 1942. године пљеваљска црква прослављала празник Св. Петке 
(уз помоћ Италијана, који су олакшали сељацима улазак у град), око цркве и по 
улицама вароши се „слегло огромно мноштво сељака и сељанки, да је то био 
прави и огроман сабор у Пљевљима, који је трајао до пред ноћ“. Очевици су 
закључили да је то за Пљевља био „радостан и необичан дан“. Присуствовали 
су му цивилни делегат мајор Сантора (Santora), капетан Данијели (Danieli), на-
челник среза Павле Ђуровић и представници Српске православне цркве (СПЦ), 
конкретно Дабробосанске митрополије.9 Ништа мање свечано прослављани су и 
муслимански празници, али нам о томе није остало превише података. Један од 

нерадних дана изгледао овако. За Србе су дани светковина били: 19. децембар за Св. Николу, 6, 7. 
и 8. јануар за Божић, 19. јануар за Богојављење, 27. јануар за Светог Саву, 24. мај за Св. Ћирила 
и Методија, 28. август за Велику госпојину, затим Велики петак, први и други дан Ускрса, Спао-
совдан, и први и други дан Духова. Укупно 13 дана. Римокатолици нису радили за: Божић (25–26. 
децембар), Нову годину (1. јануар), Богојављење (6. јануар), Св. Јосипа (19. марта), Св. Петра и 
Павла (29. јуна), Св. Ћирила и Методија (5. јула), Велику госпођу (15. августа), Све Свете (1. но-
вембар), Безгрешно зачеће (19. децембра), Спасово и за први и други дан Ускрса. Укупно 14 дана. 
Без обзира на вероисповест нерадни дани су били: 12. јул (Петровданска скупштина), 31. октобар 
када се прослављао дан Св. Петра Цетињског и дани рођења Виториа Емануела и краљице Јелене 
(11. новембар и 18. август). Нерадне су биле све недеље, а сваки чиновник је за свој имендан био 
ослобођен службе. Војни архив (ВА), Италијанска архива (Иа), к. 739, ф(асцикла) 6, д. 3, л. 2.

8 „Сабор у древној Дубочици“, Пљеваљски весник, 13. јул 1942, 1; Неколико дана касније за 
Илиндан одржан је и сабор у Илином Брду, центру истоимене општине Пљеваљског среза. И он је 
био посећен од „огромнога народа у броју као ретко када раније“. Забележено је такође да је црква 
била „дупке пуна, а око подне и црквена порта и брдска зараван“. Да су ове светковине имале јак 
пропагандни значај говори присуство потпуковника Пјетра Кастањера, цивилног делегата капетана 
Сарторелија (Sartoreli) и команданта карабињерије капетана Данијелија. Друштво су им правили и 
много нижи официри, као и поменути Ненадић и Ирић. „Илинобрдски саборо“, Пљеваљски весник, 
5. август 1942, 2.

9 „Недељне вести“, Пљеваљски весник, 4. новембар 1942, 2.
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ретких се може наћи у издању Пљеваљског весника за 12. октобар 1942. године 
о празновању рамазанског бајрама.10

Пошто су ове свечаности окупљале велики број људи, који су, између 
осталог, дошли и због разоноде, поставило се питање њиховог контролисања. 
Ред се морао одржати како због захтева окупатора тако и због безбедности 
посетилаца будући да је алкохола и оружја било у изобиљу. На обезбеђивању 
сабора у унутрашњости радили су углавном легализовани четници. Сачувана 
је једна наредба заповедника легализованих четника у Прибојском срезу Миод-
рага Пријовића, која прописују на који начин ће се одржавати ред и мир на дан 
црквене славе у селу Прибојским Голешима у октобру 1942. године. Стражу 
је давала сеоска четничка група, чији је задатак био да не дозволе продавање 
алкохола око цркве, односно да разоружају сваког ко је дошао са неком врстом 
оружја. Народ се морао разићи најкасније до 17 часова тога дана.11 

Иако је фашистички италијански режим закомпликовао процедуру сту-
пања супружника у брак,12 свадбе су на традиционалан начин наставиле да се 
организују и за време окупације. На једној од њих у селу Чедову код Сјенице у 
априлу 1942. године толико се веселило и пуцало да је муслиманска милиција13 
изашла из вароши и Србима мештанима наплатила казну у висини од чак 1.000 
динара. При том су сељаци и разоружани на опште незадовољство.14 Народ се, 
поготово онај на селу, уз посредство равногорских четничких команди тајно 
веселио и 6. септембра, за рођендан краља Петра II. Италијанске власти у 
Прибоју и Пријепољу су током једне такве прославе 1942. године максимално 
појачале надзор у гарнизонима и војницима укинуле сва одсуства, будући да се 
становништво у унутрашњости толико ускомешало као да намерава да дигне 
устанак. Исти утисак стекао је и немачки окупатор у Рашки и Новом Пазару 
годину дана касније.

10 „Недељне вести“, Пљеваљски весник, 12. октобар 1942, 2.
11 Архив Србије (АС), Збирка докумената Народноослободилачког рата Ж-28, к. 13, ф. 

Санџачки четници, д. 6, л. 1.
12 Да би брак био валидан Цивилном комесаријату је требало доставити потврду о склопље-

ном браку и такође потврду о „расној припадности супружника“. ВА, Иа, к. 748, ф. 5, д. 41, л. 
1; Исто, д. 36а, л. 1.

13 Колаборационистичка јединица коју су од локалних муслимана прво оформиле власти 
НДХ, после чега су је прихватиле и увећале италијанске војне власти. Ова формација је на 
простору Сјенице, Пријепоља, Бијелог Поља и Берана функционисала све до ослобођења 1944. 
године. Углавном је обављала полицијске задатке или водила борбе са партизанима и четницима. 
У току рата извршила велики број злочина над старорашким Србима. 

14 АС, Збирка фотографија Ж-30, к. 206, с(лика) 74.
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Биоскопи, позоришта, јавна предавања  
и спортски догађаји 

Команда дивизије „Тауриненсе“ је за потребе подизања морала код својих 
снага у запоседнутим старорашким варошима (Пљевља, Прибој, Пријепоље, 
Нова Варош, итд.) организовала биоскопске и позоришне представе, слушање 
радио-емисија и музике на италијанском језику. У Пљевљима је за ту сврху био 
инсталиран централни радио са разгласом. У већини случајева то је био о пренос 
програма колаборационистичког Радио Цетиња. Организоване су и позоришне 
представе. Тако су само у Прибоју током децембра 1942. године одржане чак 
четири културне манифестације тог типа за окупаторске војнике. Прилику да 
их виде имали су и војници у Пљевљима, будући да је у граду постојало позо-
риште из међуратног периода.15 

Такви видови разоноде постепено су отварани и за покорено становништво, 
у складу са тежњом фашистичке Италије да га духовно, морално и интелек-
туално моделира. Да би се, рецимо, присуствовало пројекцији италијанских 
филмова у покретном биоскопу у Пријепољу, требало је добити посебну 
пропусницу од команде окупационог гарнизона.16 Цивилни делегат је сходно 
тематици одређивао који ће филмови бити пуштани грађанству и о термину 
извођења обавештавао начелника Пријепољског среза. Пројекције су затим 
одвојено од војске гледали грађани који би добили дозволу. Чланови удружења 
грађана „Пљевља“, или „Друштва пријатеља Италије“ у градовима где су пос-
тојали његови одбори су, на пример, често ишли у биоскопе, јер су били под 
италијанском протекцијом.17 

Било је популарно и слушање музике преко разгласа или личних радио-
апарата. Услове коришћења су, међутим, строго прописивале и контролисале 
италијанске18 и немачке власти. Грађани су позивани и на отворена предавања 
или конференције које би организовали окупатор и(ли) колаборационисти, на-
равно са јаким пропагандним печатом. Сала поменутог удружења „Пљевља“ 

15 AUSSME, Divisione „Taurinense“, bus. N–6/1003, Comano della „Taurinense“, Relazione sulla spirito 
della truppa durante il messe di agosto, p. 1; Ibid, bus. N–7/1273, Comando 3. reggimento Alpini, Nr. 
60, Informazioni, 7/1/1943, p. 1–2; Arhiv Slovenije, fond Edvard Kardelj, kut. 74, dos. 4/3 – c, l. 7; 
Историјски архив Краљево (ИАК), Лични фонд Тихомира Ђорђевића (ТЂ) 412, к. 3, Дневници 
Тихомира Ђорђевића 1943, Ратни дневник 2.9. 1943 – 30.9.1943, л. 4–6; Nenezić, Jugoslovenske 
oblasti, 187. 

16 АС, Безбедносно информативна агенција (БИА), збирка 266, ф. Изјаве и саслушања, л. 
205; Nenezić, Jugoslovenske oblasti, 183.

17 DA CG – AO PVA, fond Pljevlja 1918–1941; 1941–1944/5., kut. LXIV, d. Наредба Начелства 
среза Пљеваљског општинској управу Пљевља, бр. 2127, 30. X 1941, л. 1.

18 Isto, d. Допис делегата цивилног комесара за Црну Гору у Пљевљима свим општинама 
у срезу, бр. 1277/41, л. 1; Isto, d. Допис Начелства среза Пљеваљског Управи општине Пљевља, 
бр. 699/41, 11. VII 1941, л. 1; ВА, Иа, к. 739, ф. 6, д. 2, л. 3–4. 
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била је често домаћин таквих догађаја.19 Исто се може рећи и за просторије 
друштва „Скендербег“ у Новом Пазару. Оно је уз подршку локалних немачких 
и албанских власти имало више посећених конференција,20 чија је тематика 
била уоквирена великоалбанском идејом пристиглом на ове просторе са Косова 
и Метохије.21 

Спортска дешавања су била неизоставни део живота по варошицама. Као 
приврженици фудбалске игре, Италијани су настојали да се уз помоћ лопте 
приближе новим поданицима. У центру италијанског окупационог система 
на територији Старе Рашке – Пљевљима, они су већ 30. маја 1941. године за 
потребе војске запосели и уредили спортско игралиште на месту „Авдовина“. 
Када га нису користили војници, било је на располагању школама и локалним 
спортским удружењима.22 Тамо је почетком октобра 1941. одиграна прва фуд-
балска утакмица током окупације. Надметали су се тим дивизије „Пустерија“ 
и репрезентација Пљеваља. У екипи домаћина подједнако су били заступљени 
хришћани и муслимани, што овом догађају даје јасну пропагандну црту. „Гости“ 
су тријумфовали – резултат 2:0.23 

Фудбалске лопте су се за исте сврхе котрљале и по стадиону у Новом 
Пазару.24 Тамо су током 1943. године настала два фудбалска тима, проалбанска 
„Штука“, са око 50 омладинаца искључиво муслимана, и „Слога“, која је међу 
својим члановима имала и неколико Срба. Потоњи клуб је убрзо распуштен 
будући да није одговарао политици локалних албанских власти. Тим „Штуке“ 
је, на другој страни, играо утакмице по целом Косовскомитровачком округу,25 
али и широм италијанске зоне Косова. Један од најбољих играча био је извесни 
Абдулах Гегић, послератни професор у Економској школи у Новом Пазару.26 

19 „Културна скупштина“, Пљеваљски весник, 3. новембар 1941, 1.
20 Милутин Живковић, Између ’Велике Албаније’ и окупиране Србије. Нови Пазар, Тутин и 

Ибарски Колашин (1941–1944), (Лепосавић: Институт за српску културу, 2018), л. 153.
21 Божица Ж. Славковић Мирић, Политичке, економске и културне прилике на Косову и 

Метохији 1929–1941, (Београд: ИК Просвета, ИК Принцип, 2018), л. 220–222. 
22 DA CG – AO PVA, fond Pljevlja 1918–1941; 1941–1944/5., kut. LXIV, d. Допис Начелства 

среза Пљеваљског свим општинским управама у срезу, бр. 241, 31. V 1941, л. 1. 
23 „Спортске вести“, Пљеваљски весник, 13. октобар 1941, 1; Реванш меч исти противници 

одиграли су неколико дана касније. Овога пута није било победника, јер су обе екипе постигле 
по гол. „Спортске вести“, Пљеваљски весник, 27. октобар 1941, 1.

24 И у Сјеници је постојао фудбалски клуб „Слога“, али нам није познато колико је био 
активан током окупације. Салих Селимовић, Сјеница 2, Београд: Графичар, 2015, л. 226.

25 Првобитна „Област Косова“, у коју су ушли срезови већински насељени муслиманским ста-
новништвом – Дежевски (Нови Пазар), Косовскомитровачки, Вучитрнски и Лапски (Подујево) – а који 
су остали унутар „Недићеве“ Србије (ван „Велике Албаније“). Од децембра 1941. године овај простор 
мења име у Косовскомитровачки округ, у који је тада ушао и Студенички срез са центром у Рашки. 

26 Историјски архив „Рас“ Нови Пазар (ИАРНП), Збирке хроника 284, реферат М. Радовића, 
Хроника Новог Пазара у НОБ-и, III, л. 519, 536–539.
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Поред фудбала, опет посредством италијанских војника, до грађана су 
долазили и други спортови. Очевици наводе да су се зими Италијани често 
скијали на планинама у околини Прибоја, Сјенице, Нове Вароши и Пљеваља.27 
Организоване су затим и коњичке трке на хиподрому у Пљевљима. Биле су веома 
популарне, а до почетка октобра 1941. године већ је било одржано неколико 
галопских трка.28 Као посебан вид спорта и рекреације јавља се пливање. Током 
врућих летњих дана плаже су биле пуне на Ибру у Рашки, Лиму у Прибоју, Ће-
хотини у Пљевљима, итд.29 Италијани су такође децу предшколског и школског 
узраста током летњих месеци окупљали у посебне кампове, тзв. дечије колоније. 
У њима су се деца забављала на разне начине, али и била учена италијанском 
језику и култури, што је целом процесу давало јасно пропагандно обележје. Рад 
једна такве колоније забележен је у Пљевљима.30 

Кафана и алкохол – безалтернативни  
извори разоноде

Готово митска места окупљања становништва Старе Рашке, хришћана 
и муслимана – кафане, под окупацијом су добиле додатни значај. У њима су, 
наиме, окупационе стеге биле лабавије. По кафанама се пило, певало, пуцало 
и радило све оно за шта се на улици могла зарадити „карта“ за логор или стра-
тиште. На територији Гувернатората Црне Горе кафане су имале најдуже радно 
време од свих јавних локала и биле су отворене од 6:00 до 20:00 сати.31 И ту је, 
међутим, било одступања. Италијанска команда у Пљевљима је 15. јула 1941. 
године дозволила варошким кафанама да раде до 21:00 сат и истовремено је, 
само због тога, почетак полицијског часа продужен до 22:00 сата.32 

Колика је била „моћ“ тих објеката, најбоље говоре два детаља из 1942. 
године. Они показују да су кафански столови имали предност како над физич-
ком егзистенцијом тако и над религијом. У време епидемије пегавог тифуса у 
Дежевском (Нови Пазар) и Студеничком срезу (Рашка) почетком године, ради 
сузбијања заразе сви већи угоститељски објекти су били затворени. Од тога су 

27 Архив Југославије (АЈ), фонд Централни комитет – Мемоарска грађа 510, ф. 2506, л. 
49–52.

28 „Спортске вести“, Пљеваљски весник, 13. октобар 1941, 1.
29 ИАК, 412, к. 3, Дневници Тихомира Ђорђевића 1943. године, Ратни дневник 2.3 – 31.8.1943. 

године, л. 98.
30 Nenezić, Jugoslovenske oblasti, 193.
31 ВА, Иа, к. 148, ф. 4, д. 1, л. 1.
32 DA CG – AO PVA, fond Pljevlja 1918–1941; 1941–1944/5., kut. LXIV, d. Допис Начелства 

среза Пљеваљског, бр. 743/41, 15. јул 1941, л. 1.
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била изузета три локала за војску – два за Немце и један за легализоване четнике 
војводе Машана Ђуровића.33 

Људска страст се, међутим, показала јача од свих забрана и опасности. 
Широм Рашке34 појавиле су се импровизоване кафане, које нису биле ништа 
више од обичних „уџерица“. Савременици и очигледно муштерије писали су 
да ове кафане походе већином четници и српске избеглице, који се „по њима 
завлаче, пију, певају и једни друге задиркују“. Иако су ове „гостионице“ радиле 
бесправно и биле „легло нечистоће“ (подвукао М. Ж.) у време епидемије оку-
паторске власти их нису затварале. Није било довољно ни то што се начелник 
Студеничког среза Драго Нешић лично уверио да у њима владају „смрад и 
нечистоћа у толикој мери, да се гост у њима просто неугодно осећа“. У овом 
толерантном односу препознајемо страх окупатора да не затвори вентил који 
је каналисао огромну енергију помешаних емоција које је рат усковитлао у 
главама људи. Стога нам писани извори говоре да су кафане, без обзира на све, 
у Рашки и Новом Пазару биле готово увек, „препуне“.35 

Начелник Пљеваљског среза Павле Ђуровић је, на другој страни, током 
септембра 1942. године издао наређење да кафане више не смеју примати 
хришћане током недељне јутарње литургије у цркви, ни током верских празника 
у времену од 8:00 до 9:30 часова. Најстроже је било забрањено да се у то време 
људи картају (коцкају), као што се до тада чинило.36 Коцкање је иако илегално, 
било веома раширено, а карташка срећа се могла потражити за многим кафан-
ским столовима. Нису били ретки случајеви да због тога карабинијери хапсе, а 
међу приведенима су се често знали наћи и окупаторски војници.37

Теревенке по гостионицама су се, међутим, интензивирале са повећањем 
егзистенцијалне несигурности. Очевици су писали да иако је међу народом 
сваким даном стрепња за живот расла, „пило се по кафанама, певало и свира-
ло, као да је све било потаман“.38 У неким варошицама се као места окупљања 
јављају и посластичарнице. Наведимо пример локала „Код Мусе“ у Новом 
Пазару, где су се некад одржавале седнице поменутог друштва „Скендербег“ и 
фудбалског клуба „Слога“.39

33 ИАК, 412, к. 37, д. Допис Штаба Сухопланинског четничког одреда општинској управи 
Рашка, бр. 509, 4. II 1942. године, л. 1.

34 Рашка је иначе, 1941. године имала на нешто више од 1.000 становника чак 16 кафана које 
су стално радиле. Тихомир Д. Ђорђевић, Рашка и околина, Рашка: СИЗ културе, 1987, 272.

35 ИАК, 412, к. 37, д. Допис Начелства среза Студеничкој општинској управи Рашка, бр. 
117/8, 5. август 1942. године, л. 1; Исто, к. 3, Дневници Тихомира Ђорђевића 1943. године, Ратни 
дневник 1.1 – 29.4.1943. године, л. 42. 

36 „Свима општинама“. Пљеваљски весник, 21. септембар 1942, 2.
37 АС, БИА, 271, ф. Изјаве и саслушања, 22.
38 ИАК, 412, к. 3, Дневници Тихомира Ђорђевића 1943. године, Ратни дневник 1.1 – 29.4.1943. 

године, л. 28.
39 ИАРНП, 284, реферат М. Радовића, Хроника Новог Пазара у НОБ-и, III, л. 537.
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На привлачност кафанске атмосфере нису били имуни ни они који су се 
окупатору супротстављали оружјем. Пијанчење је било уобичајено за четнике, 
поготово за оне у колаборацији, будући да су им варошки локали били доступ-
нији. Командант Нововарошке бригаде и касније Другог милешевског корпуса 
Југословенске војске у отаџбини (ЈВуО) капетан Вук Калајитовић је, на пример, 
примио током јесени 1942. године извештај да се његови људи које је оставио 
у Новој Вароши „напијају по кафанама и у пијаном стању говоре пуно које 
какве поверљиве ствари“. Једном приликом се неколико четника у друштву са 
командантом потпоручником Шапоњићем толико напило „да су се ваљали по 
улици“, па су их карабинијери покупили и одвели у затвор.40 За сличне облике 
недисциплине оптуживано је и људство Санџачког и Пожешког четничког од-
реда мајора Милоша Глишића, односно капетана Вучка Игњатовића. Феште је 
по пријепољским кафанама правио и четнички командант Пријепољског среза 
поручник Милинко Радовић, а посебно раскалашне су биле оне у којима је 
суделовао војвода сухопланински Машан Ђуровић у Рашки.41 Хотел „Врбак“ 
у Новом Пазару био је чувен по целоноћним теревенкама. Током једне од њих 
у октобру 1944. године толико се пило (према документованом сведочанству 
дословно – „бесна пијанка“) да се неколико четничких команданата побратимило 
са локалним муслиманским четовођама, до тада смртним непријатељима.42 

Партизанска команда Нове Вароши је, на другој страни, писала почетком 
јануара 1942. године да су се и припадници комунистичких снага опијали по 
кафанама. Према извештају партизанске градске милиције, многи борци су 
били добро „наоружани ракијом“, па је алкохолисање била честа појава иако 
се због тога ишло у притвор. Неки од њих су при том правили велику ларму и 
плашили грађане Нове Вароши, а једном је између партизана избила општа туча 
у највећој градској кафани.43 Муслимански борци су такође често проводили 
време по кафанама и тамо правили неред. Последице опијености некада су биле 
трагичне. Тако је 23. децембра 1942. године увече наредник Српске државне 
страже (СДС) Ћазим Ћоровић у кафани „Зејнел Ђаковица“ у Новом Пазару убио 
часовничара Халима Зејнуловића, после чега се одметнуо у шуму.44 Поменућемо 
и случај убиства једног Србина у децембру 1943, које је починио муслимански 
СС милиционер у једној од рашких биртија. Алкохолизам се ширио и другим 

40 АС, Ж-28, к. 13, ф. Санџачки четници, д. 20, л. 1.
41 Његови четници су чак имали обичај да упадају у куће грађанима Рашке и да „прави 

теревенке узимајући људима новац и пиће, а онда и да лумпују по истим кућама и да им разбијају 
флаше и чаше када се напију“. ИАК, 412, к. 3, Дневници Тихомира Ђорђевића 1941 – 1942, Ратни 
дневник 1.1.1942 – 29.4.1942, л. 34, 46.

42 ВА, Народноослободилачка војска Југославије (НОВЈ), к. 1642, ф. 15I, д. 17, л. 2.
43 ВА, НОВЈ, к. 1959, ф. 17, д. 5, л. 1.
44 АС, Ж-28, ф. Влада Милана Недића, к. 2, д. 252, л. 1.
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колаборационим јединицама у Старом Расу, попут Српске граничне страже 
(СГС) како међу борцима тако и међу командним кадром.45 

За рад кафана најважније је било непрекидно снабдевање алкохолом. 
Комунистичке револуционарне власти су јављале да старорашки сељаци без 
проблема дају жито усред највеће немаштине и глади (!) у замену за дуван и 
ракију.46 Овај „народни еликсир“ користили су и муслимани. Команда Јаворског 
корпуса ЈВуО је у августу 1943. године известила надлежне органе да је ухватила 
извесног Тодора Величковића из села Шаре код Сјенице, познатог „конфидента 
турског“. Он је дуго шверцовао ракију „за Дугу Пољану за Турке“. Приликом 
хапшења Величковићу је заплењено чак сто литара ракије.47 

Против негативних ефеката конзумације алкохола некада су морале да 
се ангажују и окупаторске власти. Италијанска команда у Пљевљима је још 
20. маја 1941. године строго забранила точење било које врсте алкохолних 
пића после 16:00 часова. Та наредба је такође требало да спречи сељаке да 
ноће по градовима, поготово о празницима.48 Колико је та уредба поштована 
и како је спровођена, видели смо из наведених примера. Јер ако би дотур пића 
био прекинут, становништво би одмах постајало раздражљиво. Расположење 
грађана Рашке и Новог Пазара према пићу сликовито је описао учитељ Тихомир 
Ђорђевић у свом дневнику. Он је 16. маја 1941. године забележио да је после 
дуго времена стигло пиво из Краљева, па је народ чекао на улици целог дана, 
стварајући праву гунгулу по улицама.49 

Предузимљиви италијански окупатор користио је ту жеђ становништва 
за наметање нових пореза. На територији Гувернатората Црне Горе биле су 
прописане високе таксе за служење пића по кафанама и хотелима. Точарину за 
ракију наплаћивао је финанс на „блоковима“, јединим улазима у градове.50 Да 
се на страстима грађана може зарадити, увиделе су и комунистичке власти. О 
томе нам говори одлука Народног одбора ослобођења (НОО) за Нову Варош 
од 14. децембра 1941. године. Она прописује укидање трошарине за све произ-
воде који са села долазе на градски пијац, изузев за алкохолна пића. На ракију 
се плаћао порез у висини од три динара по литру.51 Колико је и поред тога био 
уносан кафеџијски посао, говори пример Винке Маглов из Нове Вароши. Она 
се обогатила држећи кафану током окупације. Пошто је говорила италијански, 

45 ВА, Недићева архива (НДа), к. 150, ф. 1, д. 10, л. 11.
46 ВА, mikrofilmovi, Narodna vlast Pljevlja, NOB, r(olna) 1, s. 231.
47 АС, БИА, 267, ф. Јаворски корпус, л. 39.
48 DA CG – AO PVA, fond Pljevlja 1918–1941; 1941–1944/5., kut. LXIV, d. Наредба Начелства 

среза Пљеваљског општинској управи Рашка, бр. 116/41, 20. V 1941, л. 1.
49 ИАК, фонд 412, к. 4, Дневници Тихомира Ђорђевића 1941–1946. године, Ратни дневник 

април – мај 1941. године, л. 34.
50 .ВА, Иа, к. 739, ф. 4, д. 24, л. 1; АС, БИА, 271, ф. Изјаве и саслушања, л. 71.
51 ВА, НОВЈ, к. 1959, ф. 3, д. 16, л. 1.
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њен објекат су преферирали окупаторови војници и официри.52 Исто је важи-
ло и за многе друге власнике по Пријепољу, Сјеници, Новом Пазару, Рашки, 
Прибоју, итд.

На моралној странпутици – делинквенција,  
алкохолизам и проституција

Како је време одмицало, живот под окупацијом је све више нагризао јавни 
морал и дисциплину. Криза је постепено почела да захвата и најмлађе слојеве 
становништва – децу, чије је понашање представљало својеврсно огледало мо-
ралног и духовног стања код одраслих. Током 1942. године група муслиманских 
ђака из албанске школе у Новом Пазару напала је вршњаке у српској основној 
школи. Они су каменицама, уз псовке, разбили све прозоре на школи. Пошто 
се то збило у току наставе, неколико српске деце је и повређено.53 Крајем исте 
године начелник Студеничког среза Драго Нешић писао је општинским влас-
тима у Рашки да одмах оштро запрете родитељима раскалашне деце, која се 
сваког дана могу видети како по граду камењем из праћки гађају пролазнике 
или уништавају црепове на кућама.54 

Западно одатле, начелство среза Пљеваљског упозорило је грађанство 
током јула 1942. године да „поведу мало више рачуна да их (своју децу, М. Ж.) 
из кућа шаљу уредније и што чистије“ када излазе на улицу.55 Са исте адресе је 
неколико месеци касније, у септембру, стигла нова опомена, која је критиковала 
родитеље што варошка деца свакодневно по улицама певају „недостојне и не-
људске песме“ зачињене разним увредама и псовкама, а на рачун припадника 
супротне религије. Међу распуштеном децом било је и муслимана и хришћана. 
Начелник Ђуровић тражио је да се томе што пре стане на пут, претећи новчаним 
казнама и чак укидањем испорука хране.56 Слични случајеви забележени су и 
у Беранама, али ту само код српске омладине. 

Неке од узрока оваквог, осуде вредног понашања код малолетника можемо 
пронаћи на страницама Пљеваљског весника. У јулу 1942. године уредништво 
је оштро критиковало раширену појаву алкохолизма код сељака о пијачним 
данима или на саборима. Око новинара запазило је да се на прославама људи, 
углавном Срби, понашају „као да никад ракије нису видели“, односно „као да 
‘ала из њихових утроба ишче за њом“. Даље у тексту стоји да из пљеваљских 

52 АС, БИА, 270, л. 45.
53 ИАРНП, 284, реферат М. Радовића, Хроника Новог Пазара у НОБ-и, III, л. 531.
54 .ИАК, 412, к. 37, д. Допис Начелства среза Студеничког општинској управи Рашка, 

10.12.1942, л. 1.
55 „Дечија колонија“, Пљеваљски весник, 6. јул 1942, 2.
56 „Тмурне облачине“, Пљеваљски весник, 29. септембар 1942, л. 1.
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кафана пијачних дана беже све пристојне особе, јер сељаци током „банчења“ 
вичу, туку се и праве неред. 

Степен њиховог пијанства описују случајеви када појединци нису могли 
стојећи да напусте град, односно да су губили свест и завршавали у варошким 
каналима и јендецима, где су знали и да преноће ако их пре тога не би ухап-
сили карабинијери. Неке сељаке би чак, не знајући шта да раде с њима, Ита-
лијани као џакове стављали на коње и тако их слали кућама на село („висе му 
по коњу и ноге и руке, да већ више не личи на жива човека!“).57 У септембру 
1942. године Пљеваљски весник је писао и да се „свакодневно чује по улицама 
и путевима, кафанама и другим јавним местима хуљење Бога, Светаца, псовка 
вере“ једнако по градовима и по унутрашњости.58 У таквој атмосфери некада 
се, изгледа, губио и разум. Мајору Милошу Глишићу су 3. априла 1942. године 
(Велики петак пред Ускрс те године) стигле вести у команду смештену у Новој 
Вароши да се у селу Косатица код манастира Милешеве буквално „спустио 
месец“. Према речима локалних сељака, био је то „велики сјајан предмет“ који 
је кружио око манастира, а онда је из њега „искочио један човек“. Четници које 
је Глишић послао на терен да испитају ствар, међутим, ништа необично нису 
приметили.59 Шта се заиста збило, нисмо успели да утврдимо. 

Окупатор, који је имао правну и моралну обавезу да поправи такву си-
туацију није улагао велике напоре. Штавише, његови војници су и погорша-
вали стање. Пошто су представљали далеке карауле на ободима италијанске 
империје, северни срезови Гувернатората Црне Горе у Старој Рашки били су 
идеална дестинација за преваспитавање или кажњавање недисциплинованих 
трупа. Тако је крајем 1942. године у Пријепоље и Бродарево пребачено нешто 
Словенаца из Истре и Горице, који су се побунили током службе у Риму. Њи-
хово нерасположење расло је пропорционално са удаљеношћу места распореда 
од Словеније, па су се у Полимљу понашали још горе.60 У окупираној Србији 
по раскалашном и недисциплинованом животу били су познати службеници 
немачког полицијског апарата (алкохолизам и промискуитет),61 а још више 
бугарске трупе (крађе, црна берза, силовања).62

57 „Сами дани то траже...“, Пљеваљски весник, 27. јул 1942, л. 1.
58 „Тмурне облачине“, Пљеваљски весник, 29. септембар 1942, л. 2.
59 АС, Ж-30, к. 206, с. 68.
60 ВА, Четничка архива (ЧА), к. 19, ф. 1, д. 31, л. 1.
61 Ljubinka Škodrić, „’Horizontalna kolaboracija’ – Intimne veze žena sa nemačkim okupatorom 

u Srbiji 1941–1944“, Istorija XX veka, 1 (2013), 108–109; Шеф СД полиције у Новом Пазару Конрад 
Клар (Klar) био је врло близак са потпоручником Радовановићем, толико да се причало да „у 
једној соби спавају“. ВА, ЧА, к. 118, ф. 6, д. 3, 1.

62 Каква су искуства грађани Рашке имали са Бугарима говори следеће сведочанство из 1943. 
године: „При улазу (у Рашку, М. Ж.) код „Матове чесме“ Бугари су направили читава утврђења 
– једно митраљеско гнездо у подножју за борбу противу аероплана и једну бетонску надстрешницу 
пред стражаром. На тој надстрешници Бугари су, као стари печалбари, поређали свој дуван, сапун, 
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Навешћемо и пример потпоручника Пирелија (Pirelli), сина чувеног магната 
и произвођача гума из Милана, који је једно време био стациониран у Бродаре-
ву. Тамо су га више пута хапсиле италијанске војне власти будући да је својом 
„разузданошћу“ рушио углед њихове армије.63 Како се ближила капитулација 
Италије, недисциплина и неморал постали су заједнички именитељ за већину 
италијанских војника распоређених у старорашким варошима. Ефекат разор-
них савезничких бомбардовања Апенинског полуострва при том је и потпуно 
оголео борбени дух и елан.64 Стога код војника расте број туча, пљачки, побуна 
и пословања на црној берзи.

Ратна атмосфера и измењени животни стандарди погодовали су цветању 
проституције. Онолико колико је то могуће, унутар „најстаријег заната“ требало 
би разликовати личну корист – ради преживљавања или богаћења, од „хоризон-
талне колаборације“.65 То нимало није лак задатак будући да су границе магло-
вите и нејасне, поготово када се темеље на фрагментираној грађи и поривима 
одавно преминулих људи.66 

Пронашли смо податке о томе да је на територији Косовскомитровачког 
округа проституција била легализована. Постајале су три јавне куће у Косов-
ској Митровици, од тога једна за немачке војнике и једна у Новом Пазару,67 
искључиво за окупаторске снаге. Проститутке су се могле наћи и ван бордела, 
поготово у кафанама. У локалу Узеира Јусуфовића у селу Дугој Пољани код 
Новог Пазара, проституцијом се бавила извесна Надежда Дамјановић родом из 
околине Смедерева. Њен случај говори и о небезбедности тог „посла“ будући 
да ју је неко убио у мају 1944. године. 

 Кожно-венеричне амбуланте постојале су у Косовској Митровици и Новом 
Пазару и обављале, између осталог, надзор над проституткама.68 У Рашки их 

пиринач и остало што имају за продају и нудили свакоме ко наиђе да купи што. Како сам приметио, 
они су много пријатнији према онима који им купе понешто, но према онима који кажу ’не треба 
ми’. Па чак држе се и принципа да од оних који нешто од њих пазаре, не траже ни легитимацију 
већ га пропусте“. ИАК, 412, к. 3, Дневници Тихомира Ђорђевића 1943, Ратни дневник 2.3. 1943 
– 31.8.1943, л. 56 

63 АС, БИА, 266, ф. Изјаве и саслушања, л. 289.
64 AUSSME, Comando truppe Montenegro, bus. N–6/1069, Comando truppe Montenegro, Nr. 

11562, Efficenza morale e condizioni spirituali delle truppe, 29. novembre 1942, p. 1.
65 .Термин је искован и позајмљен из француске историографије и обухвата све врсте одно-

са женског дела становништва са окупаторским војницима. Škodrić, „’Horizontalna kolaboracija’“, 
105.

66 Како наводи историчарка Љубинка Шкодрић, требало би разликовати проституцију од, 
прво, дискретних и интимних веза, онда дружења са окупаторским војницима, па све до веза 
насталих из симпатија према фашистичкој или нацистичкој идеологији. Isto.

67 Сличне установе за немачке војнике отворене су и у Београду, Пожаревцу и Ваљеву. 
Isto, 110.

68 ..ИАРНП, 283, д. Извештај др. Милована Божовића окружног санитетског референта 
у Косовској Митровици о хигијенском, здравственом и санитетском стању на подручју округа, 
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је такође било судећи по позивима општинских власти на обавезне прегледе,69 
али нисмо утврдили да ли је њихов рад био „институционализован“ и где (као 
у поменутим варошима). У атмосфери опште необразованости, непросвећенос-
ти и лоше хигијене70 венерична обољења су се често јављала како код војника 
(сифилис71 и гонореја) тако још више код мештана новопазарског, рашког и 
косовскомитровачког краја.72 Стога је простор окупиране Србије и посматран 
као „ризична област“ када су у питању полне болести.73 Локално становништво, 
међутим, у недостатку здравствених установа, медицинског особља и лекова, 
углавном је било препуштено надрилекарству и мађијама као уосталом и током 
међуратног периода.74 

Архивска грађа нам говори о постојању бордела у Новој Вароши за време 
четничке управе градом током прве половине 1942. године. Њега су користи-
ли како припадници ЈВуО тако и неки цивили. Бордел је био илегалан, а као 
организатор је касније оптужен четнички мајор Милош Глишић. Проститутке 
су биле раније заробљене партизанке, које су, могуће је, на тај начин спасле 
животе. Било их је десетак, а њихово присуство је код италијанских власти 

17. VII 1942. године, л. 3; Живковић, Између „Велике Албаније“ и окупиране Србије, 321.
69 ИАК, фонд Рашка 1941–1944 29, к. 5, ф. Документа за децембар 1941. године, д. Наређење 

среском санитетском референту од 7.12.1941. године, л. 1. 
70 Током међуратног периода Нови Пазар је био једна од општина са највећим бројем не-

писмених људи у читавој Краљевини Југославији. У Пријепољу је за то време само једна девојчица 
муслиманске вероисповести завршила гимназију. Најгоре је било у тутинском крају, где је 89% 
становника било неписмено. У Старој Рашки је, генерално гледано, један лекар долазио на око 
30.000 становника. Мирко Ћуковић, Санџак, Београд: НОЛИТ, 1964, 11–13. 

71 .Ова болест је била посебно незгодна с обзиром на то да има неколико фаза развоја. 
Прво долази до промене на гениталијама које не боле и саме, без лечења, зарастају после 14 дана. 
Сифилис се, међутим, на тај начин може пренети и после пет година од заразе. Симптоми другог 
стадијума се јављају на кожи, али ни они не боле, нити сврбе, тако да у схватањима сељачког 
становништва нису изискивали одлазак код лекара. Затим и оспе на кожи спонтано пролазе и 
нестају. Но, то је увод у трећу фазу, која траје преко две године. Ни током ње нема видљивих 
знакова сифилиса, али инфицирани брзо шире болест. Труднице је, на пример, преносе на ново-
рођенчад. У последњој фази зараза узрокује деструктивне промене на крвним судовима, срцу, 
костима и мозгу, што доводи до брзе смрти. Коначна фаза сифилиса може некада наступити и у 
размеђу од 10 до 30 година од почетка инфекције. На подручју Новог Пазара и Тутина сифилис 
је чак био ендемичан (преносио се не сексуалним путем већ индиректно – употребом заједнич-
ког прибора за јело, пиће, бријање итд). То значи да је болест била „присутна код великог броја 
становника без обзира на пол, узраст и друштвени положај“, али је смртност била мања него 
приликом стеченог сифилиса. Dr. Bosiljka M. Lalević Vasić, dr. Ljiljana M. Medenica, Miloš M. 
Nikolić, Dermatovenerologija sa propedevtikom, Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta, 2014, 
307–314. 

72 АС, Ж-28, ф. Влада Милана Недића, к. 2, д. 252, л. 3.
73 Škodrić, „’Horizontalna kolaboracija’“, 109.
74 Славковић Мирић, Политичке, економске и културне прилике, 371, 378.
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прикривено причом о наводним специјалним куририма генерала Драгољуба 
Михаиловића.75 

Посебно исплатив вид проституисања биле су везе са окупаторским офи-
цирима и војницима, мада се нису сви контакти те врсте завршавали без дубљег 
емотивног повезивања. Штаб партизанског Другог ударног корпуса писао је 
крајем октобра 1943. године да се у Беране заједно са италијанским војницима 
повукло много жена хришћанске вероисповести из Бијелог Поља, Пријепоља, 
Сјенице, Нове Вароши итд. Неке од њих су већ биле удате за Италијане, а дру-
ге су их пратиле као девојке, очекујући заштиту од освете партизана, четника 
и(ли) суграђана.76 

Као доказ исплативости навешћемо пример муслиманке Зене Џанџановић 
из Пријепоља. Она је важила за једну од најутицајнијих особа у вароши током 
окупације. Извор њене моћи биле су везе како са носиоцем усташке власти Мех-
медом Тановићем за време 1941. године тако и касније са високим италијанским 
официрима. Чаршијом су кружиле гласине да се у њеној кући на ноћењу једном 
задржао и црногорски гувернатор Пирцио Бироли (Biroli). Џанџановићева је 
преко својих љубавника уживала разне благодети које је окупација другима 
ускраћивала, али је за противуслугу у новцу или једноставно због људских 
порива, извукла доста људи обе вере из италијанског затвора.77 

Познат је и случај Смаиле Мусић из Нове Вароши, мајке неколико деце, 
чијег су мужа Италијани стрељали 1941. године због сарадње са партизанима. 
Она је, према речима њеног свекра, једно време била у вези са четничким 
официром Шапоњићем, да би потом имала аферу са једним италијанским по-
дофициром. С њим је и затруднела, али је абортирала у болници у Пљевљима. 
Поменути Италијан је Смаили обрађивао њиву, организовао и друге војнике 
да то чине, а приходе давао својој љубавници. Бесплатно је од њега добијала 
шећер, кафу, маст, кајмак, итд. О промискуитету Мусићеве говори податак 
да је затруднела и са једним муслиманом, али је опет побацила.78 Занимљива 
је и судбина жене Хасиба Хасанагића из Прибоја. Она је ступила у љубавну 
везу са артиљеријским капларом Ђованијем (Giovanni) због тога што ју је муж 
злостављао. После једног пребијања, Италијан је убио поменутог Хасанагића. 
Његова супруга је, међутим, остала у Прибоју, где се и преудала после рата.79 

75 Историјски архив Београд (ИАБ), BDS, G-293, Miloš Glišić, l. 66.
76 ВА, НОВЈ, к. 391, ф. 4, д. 38, л. 2; Образац понашања према женама које су имале односе са 

окупатором у Србији већ је био формиран с обзиром на окупацију у Првом светском рату. Он је у 
већини случајева био осуђујући и испливао је на површину још током 1941. године. Током 1943. и 1944. 
године почињу и прва ритуална кажњавања шишањем жена до главе. Škodrić, Ljubinka,“ ’Horizontalna 
kolaboracija’“, 108, 116–117.

77 АС, БИА, 266, ф. Изјаве и саслушања, л. 416.
78 Исто, 270, л. 2–3. 
79 Исто, 271, ф. Изјаве и саслушања, л. 71.
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Није била ретка појава да четнички и муслимански прваци подводе де-
војке Италијанима. Најпознатији такав случај, о којем се после рата доста 
причало у Полимљу, десио се половином маја 1942. године у селу Бистрици. 
Припремајући се за офанзиву против партизанских снага на левој обали Лима, 
четничка команда из Нове Вароши је морала да прибави што већу количину 
оружја. Пошто није могла да се ослони на генерала Милана Недића, који није 
подржао тај подухват, команда се окренула Италијанима. Четници су тако под-
вођењем успели да мимо успостављеног споразума извуку додатну количину 
оружја и муниције. 

Према речима Јована Манчића, који је возио аутобус са четницима и де-
војкама, на излет је кренуло између 10 и 15 жена из Нове Вароши. Међу њима 
су биле: Рада и Олга Марјановић, Бранка Караматијевић, Радушка Томић, Нада 
и Рада Цуцић, Дана Стевовић, Смиља Кулић, учитељица Зорић и друге. Како 
је органима послератне Државне безбедности говорио Манчић, те девојке су 
после доласка у село Бистрицу „излетеле и повезале се са италијанским офи-
цирима, те неке отишле (а њима, М. Ж.) у брдо, а неке под шаторе... После 
дужег стајања повратиле су се (и, М. Ж.) из аутобуса узеле печено прасе, јагње 
и неког пића, па су у кафани пили, јели, певали и весели се“. Тамо су их већ 
чекали четнички официри.80 

Сведочанство о овом догађају оставила је и Винка Маглов, кафеџија и 
преводилац при италијанској команди у Новој Вароши. Она је као организатора 
излета навела капетана Милутина Матијашевића. Поменуте девојке су биле 
из прочетничких породица, мада Маглова наводи да нису све имале сексуалне 
односе са Италијанима. Ово је, по њеном мишљењу, био уобичајени начин да 
се дође до повластица код окупатора. Тако је било и у Бистрици. После весеља, 
италијански официри су испоручили извесну количину оружја четницима.81 Како 
се из друге документације види, било је то, по свему судећи, око 30 сандука 
пушчане муниције и 20 сандука бомби.82 

Да је подвођење жена Италијанима била раширена појава, говори и случај 
Милене и Драгиње Петровић из Прибоја. Њих је са окупаторским официрима 
„упознавао“ апотекар Антон Чубелић, правећи тако контакте у корист локалних 
четника. Намештање девојака Италијанима ради приближавања, забележени су 
и код муслимана. Један од оних који се тиме бавио био је Азис Хасанагић, који 
је извесно време био и председник општине Прибој.83 

80 Исто, 266, ф. Изјаве и саслушања, л. 433.
81 Исто, 270, л. 40–41.
82 АС, Ж-30, к. 206, с. 102.
83 АС, БИА, 271, ф. Изјаве и саслушања, л. 18, 23.
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***

У тексту се види да је старорашко становништво разоноду могло пронаћи 
на сваком кораку и да тешки животни услови нису чинили непрелазну препре-
ку. Грађани су се окупљали на јавним манифестацијама, саборима, црквеним 
славама, свадбама и сличним светковинама, пијући и гостећи се некада до 
крајњих граница издржљивости организма. Део слободног времена припао је и 
спортским догађајима попут фудбала, скијања и јахања. Угоститељских објеката 
било је у изобиљу, а може се слободно рећи да им гостију никада није недостаја-
ло. Проституисање је, на другој страни, имало више облика и узрока. Носило 
је, додуше, опаке болести, али и преко потребну егзистенцијалну сигурност, 
којој је у смутна окупациона времена све било подређено. У таквој атмосфери 
почели су убрзано да се „топе“ раније успостављени чврсти морални узуси 
патријархалног друштва какво је било старорашко. Морална криза је, видели 
смо, захватила све слојеве становништва без обзира на пол и узраст. Оно што је 
грађанима преостајало од слободног времена које не би уграбиле кафане, спорт 
и(ли) разне светковине, било је посвећено култури. Окупатор је, међутим, ставио 
под стриктну контролу већину културно-просветних организација из међуратног 
периода и преузео на себе процес просвећивања покореног народа. 
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Summary

Dr Milutin Živković

Escaping a Harsh Reality – Entertainment, Sport and  
Public Morality in the towns of Old Raška (1941–1944)

Distressed by the horrors of war, both the town and rural population of Stara Raška, 
Christians and Muslims alike, turned to what could blur their somber everyday life. Thirst 
for amusement grew with an increase of general uncertainty, which could be found at every 
step. The members of the occupying armies also had the similar needs. The Occupier kept 
a watchful eye on the entertainment, leisure and sport, and used them to diminish the dis-
satisfaction of its troops and the occupied population. This situation caused flourishing all 
kinds of entertainment, including prostitution and gambling, a number of bars, taverns and 
pubs, as well as sports events. This, however, led the people to immoral path. Free time in 
the times of occupation, especially in towns, was marked by drink, song, dance, sex, etc. In 
such an atmosphere, there was less space for culture, which was also under strict control of 
the occupier.

Keywords: town, Christians, Muslims, Pljevlja, Novi Pazar, Nova Varoš, Priboj, Pri-
jepolje, tavern, alcohol, prostitution, syphilis.
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Српска емиграција у Аргентини у првој 
деценији након Другог светског рата – прилог 

истраживању проблема

Апстракт: У раду се на основу доступних извора, штампе и релеван-
тне литературе анализира бројност, друштвени живот и политичко 
деловање српске емиграције у Аргентини у првој деценији након Другог 
светског рата. Биће говора и о односу аргентинских власти према 
људима пореклом са простора Југославије. Посебан акценат у тексту 
дат је деловању Милана Стојадиновића, најпознатије личности међу 
тамошњим исељеницима. 

Кључне речи: Емиграција, Аргентина, Југославија, Србија, Милан 
Стојадиновић.

Нема података које би се могли сматрати за потпуно веродостојне везано за 
питање броја исељеника из Југославије, а посебно из Србије, на јужноамеричком 
континенту почетком 20. века. Анализирајући више различитих процена, исто-
ричар Љубомир Антић констатовао је како би се требало задовољити податком 
да се до Првог светског рата тај распон кретао од 25.000 до 50.000 људи са 
подручја које су 1918. ушле у Краљевину Југославију.1 Генерално, закључак је 
да се са тих простора масовније усељавало тек после 1919. године. Аргентина 
је била држава са највише емиграната пореклом из Југославије у Јужној Аме-
рици. Њих је било више него у свим осталим државама Јужне Америке заједно, 

1 Ljubomir Antić, Naše iseljeništvo u Južnoj Americi i stvaranje jugoslavenske države 1918, 
(Zagreb: Školska knjiga, 1987), 13. 
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више од четири пута него у другопласираном Чилеу. Емиграција после Првог 
светског рата могла се означити као класична економска миграција. За талас који 
је пристигао након Другог светског рата то добрим делом није био случај. Реч 
је о великом броју припадника пре свега усташке емиграције и мањим делом 
о припадницима Југословенске војске у отаџбини и других покрета који су из 
рата изашли као поражени.

У писму које је средином 1946. послао Министарству иностраних послова 
ФНРЈ Мате Буцонић, стари исељеник, говорио је о око 80.000 југословенских 
исељеника. Наводи да су то пре свега Далматинци, док је Срба било мало. Тачну 
процену није навео.2 Генерал Љубо Илић, шеф дипломатске мисије ФНРЈ која 
је током 1946. боравила на јужноамеричком континенту, говорио је о процени 
од 75.000 до 100.000 људи.3 Он је са потомцима рачунао на 250.000 „аргентин-
ских пријатеља“, а са фамилијом и децом то би било и до „пола милиона“.4 По 
подацима које је имало југословенско посланство у Аргентини крајем четрде-
сетих година, процењивано је да има између 60.000 и 80.000 југословенских 
исељеника. Проблем је био што представници нове југословенске владе у пос-
ланству нису затекли никакву статистику ни пописе. Критиковали су и податке 
из исељеничке штампе који су говорили о већој цифри, јер су, наводи се, они 
рачунали „и трећу генерацију наших исељеника, која се потпуно однародила“. 
Емиграција пореклом из Србије налазила се углавном у Буенос Ајресу и околини, 
док је у северној провинцији Чако била велика колонија из Црне Горе, чији су 
се припадници бавили производњом памука било као поседници или најамни 
радници.5 Та колонија била је позната и по називу Монтенегрина.6

Када се све то упореди са званичним подацима, несагласност постаје још 
већа. Према резултатима пописа, у Аргентини су се 1947. године 29.164 лица 
изјаснила да су са југословенских простора. У следећих десет година званично 
се уселило још око 14.200 људи пореклом из Југославије.7 С друге стране, као 
што смо се већ осведочили, исељенички листови, али и званични представници 
ФНРЈ, тврдили су да је тај број много већи. До краја посматраног периода, дакле 

2 Дипломатски архив Министарства иностраних послова Србије (ДАМСП), Политичка 
архива (ПА), 1946, Јужна Америка, фасцикла 7, досије 18, сигнатура 9048. 

3 Дипломатски односи између Аргентине и ФНРЈ успостављени су 16. 9. 1946, разменом 
нота између министра спољних послова Брамуље (Juan Atilio Bramuglia) и генерала Илића. 
Посланства су подигнута на ниво амбасада у првој половини 1956. године.

4 ДАМСП, ПА, 1946, Јужна Америка, ф. 7, д. 19, с. 13405. 
5 ДАМСП, ПА, 1949, Аргентина, ф. 6, д. 9, с. 49700, „Исељавање нашег народа у Јужну 

Америку“, 2. 
6 Нека сведочења о стварању колоније и животу у њој видети: Katalina Milović, Timotije 

Jokanović, La Montenegrina. Sjećanja, (Cetinje-Podgorica: Matica crnogorska, 2004). 
7 Стефановић-Бановић, Милеса, Пантовић, Бранислав. „ ,Наша дијаспора у Аргентини 

– историјски преглед и прелиминарна истраживања“, Гласник Етнографског института САНУ 
LXI (1), 124–125.
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до средине педесетих година 20. века, број југословенских исељеника порастао 
је и процењиван је између 150.000 и 180.000 људи. Огромну већину чинили су 
Хрвати и Словенци, док се број оних означених као Црногорци кретао између 
осам и десет хиљада, а само су њих 500 службеници посланства ФНРЈ у пре-
стоници Аргентине означили као Србе, и то већином пореклом из Војводине.8 
Разлика између званичних података аргентинских власти и југословенских 
процена долазила је пре свега од тога што су Аргентинци полазили од тога да 
је свако рођен на њиховој територији њихов држављанин (Ius soli). Наравно, 
било је и оних који су рођени на територији Аустроугарске који су се преселили 
пре 1918, па стога нису уписани као Југословени. 

Када се говори о разлозима Аргентине да прими толики број емиграната у 
тако кратком времену, бивши председник југословенске владе, и сам емигрант, 
Милан Стојадиновић навео је жељу Перона да попуни огромне ненасељене 
просторе. Што се тиче прилива усташа, указао је на живу активност католичке 
цркве у том правцу.9 Према подацима посланства ФНРЈ у Буенос Ајресу, само 
до прве половине 1948. у Аргентину је ушло око 5.000 усташа и других припад-
ника формација које су се у рату бориле против партизана.10 Хрватски извори 
о приливу хрватских емиграната у првим послератним годинама не слажу 
се, па се њихове процене протежу од 5.000 до 20.000 људи.11 Јосип Броз је на 
једном састанку са југословенским дипломатама, вођеним у септембру 1953. 
године, изјавио да има око тринаест хиљада усташа у Аргентини, већином у 
Буенос Ајресу, које „издржава Ватикан и Америка“.12 Усељавање емиграната 
из Југославије знатно је отежано почетком 1949, када су аргентинске власти 
суспендовале давање виза за све земље које су се, према њиховом мишљењу, 
налазиле иза „Гвоздене завесе“. Међу њима је и Федеративна Народна Репуб-
лика Југославија.13

8 ДАМСП, ПА, 1956, Аргентина, ф. 3, д. 25, с. 4169, „Преглед стања југословенске економске 
емиграције у Аргентини у 1955. години“, 3.

9 Историјски архив Београда (ИАБ), Збирка докумената Безбедносно-информативне 
агенције (БИА), Досије Милана Стојадиновића (70900415), документ 92, „Разговор с Миланом 
Стојадиновићем одржан 20. августа 1952. године“, 3.

10 ДАМСП, ПА, 1949, Аргентина, ф. 6, д. 9, с. 49700, „Реферат о југословенским исељени-
цима у Јужној Америци“, 17.

11 Iva Banjan, Iseljavanje Hrvata u Argentinu, Čile, Brazil i Peru, Rukopis neobjavljenog 
diplomskog rada, (Osijek: Filozofski fakultet, 2013). Марко Синовчић на основу истраживања ар-
гентинске статистике и докумената из архива тврди да се уселило мање од 5.000. 

12 Slavoljub Đera Petrović , Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, (Beograd: DTA, 2007), 
160–161.

13 ДАМСП, ПА, 1950, Аргентина, ф. 7, д. 15, с. 43770, „Годишњи конзуларни извештај за 
1949“, 9.
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Један од водећих личности српске емиграције после Другог светског рата 
Душан Филиповић14 тврдио је 1950. да на јужноамеричком континенту има више 
од 20.000 Срба.15 Јасно је да је приликом те процене убрајао и Србе пореклом 
из Црне Горе. Највећи број њих живео је у престоници и околини. У то време 
око трећине укупног становништва Аргентине живело је у Буенос Ајресу, што 
је град и околину чинило политички најзначајнијим делом државе. Према по-
дацима из 1947. године, од укупно 16.000.000 становника Аргентине њих 4,7 
милиона живело је у главном граду.16 

Емигранти који су долазили у Аргентину ишли су тежим путем, јер су 
већином били сељаци и неквалификовани радници, а у земљи није било много 
индустријалаца пореклом из Југославије који би их могли упослити. Тако је 
у посланству ФНРЈ забележено да су морали прихватати „најтеже послове за 
ниске наднице те су били бездушно искоришћавани“.17

У Аргентини су током Другог светског рата и у првој деценији после њега 
основане бројне организације југословенских исељеника. Неке од њих биле 
су југословенски опредељене, а неке су окупљале емигранте на националној 
основи. Највеће удружење било је „Слободна Југославија“, које је формирано 
1943. године. Та организација је након завршетка рата успела да организује 
око 70 огранака и привуче око 8.000 чланова.18 Касније је у Буенос Ајресу 
организовала и два конгреса. Требало би рећи да су многа удружења трајала 
кратко, свега неколико година, а да су нека фактички постојала само на папиру. 
Посланство ФНРЈ материјално је подржавало организације и листове који су 
били на линији политике социјалистичке Југославије. Тако је само у току 1950. 
издато 60.000 пезоса на име субвенције таквих исељеничких листова.19 Међу 
листовима најзначајнији је био „Југословенски исељенички вјесник“. Како је 
време пролазило, економска ситуација у Аргентини се погоршавала, а бивао је 

14 Душан Филиповић рођен је у Крагујевцу 1903. године. У родном граду завршио је гим-
назију, а студирао је на Правном факултету у Београду, где се специјализовао за рад у админис-
трацији државних аутономних предузећа. Касније је почео да се бави новинарством. Сарађивао 
је у „Индустријском прегледу“, „Општинским новинама“ и „Јужној застави“. Као присталица 
Стојадиновићеве политике, био је члан омладине ЈРЗ. Након промене владе и споразума Цветко-
вић-Мачек из 1939, пришао је новооснованој Српској радикалној странци, чију су регистрацију 
власти одбиле. Током рата боравио је у Београду. Ухапсиле су га нове власти, па пустиле. Преко 
Италије, одлази у Аргентину, где активно ради међу српском емиграцијом. Једно време је радио 
у фабрици вентилатора. Касније се преселио у Парагвај.

15 Dokumenti Srpske zastave, knj. 2, priredio Dušan M. Filipović, (Buenos Aires: s. n., 1977), 
302.

16 Jonathan C Brown, A Brief History of Argentina, (New York: Checkmark Books, 2004), 288. 
17 ДАМСП, ПА, 1949, Аргентина, ф. 6, д. 9, с. 49700, „Реферат о југословенским исељени-

цима у Јужној Америци“, 1–2.
18 Исто, 10.
19 ДАМСП, ПА, 1951, Аргентина, ф. 3, д. 21, с. 415314, „Рад са исељеницима“ , 1.
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и све већи притисак на штампу од Пероновог режима, те настајали проблеми са 
дистрибуцијом хартије.20 Нека југословенска друштва угушиле су аргентинске 
власти већ 1948. године, услед оптужби да имају комунистичко обележје. Све 
то се негативно одразило на рад емиграције пореклом из Југославије. Тако је у 
првој половини педесетих година прошлог века већина листова угашена.21

У овом раду осврнућемо се на рад српске емиграције, односно на удру-
жења и активности исељеника која су имала тај национални предзнак. Током 
Другог светског рата једна од најбитнијих личности српске емиграције био је 
Филип Доминиковић. Он је од априла 1942, када је краљевски посланик Цан-
кар премештен у Отаву, фактички вршио дужност посланика све до споразума 
Тито–Шубашић, када је у септембру 1944. стављен на располагање. Примо-
предају дужности Доминиковић је обавио у новембру исте године.22 И поред 
тога он је наставио да делује међу српским исељеницима. Покренуо је лист 
„Протест“, који је писао против нове власти у Југославији. Сарадници листа 
били су бивши чланови ЈВуО, који су у међувремену пристигли у Аргентину. 
Посланство ФНРЈ лист је водило са ознаком „реакционаран“ и тврдило је да се 
он финансира из иностранства и да се дели исељеницима бесплатно.23

У Буенос Ајресу је одраније постојало удружење српских емиграната 
„Обилић“, основано у октобру 1946. у Док Суду, предграђу Буенос Ајреса. Циљ 
његовог оснивања био је да се српски живаљ отме утицају који на њега врши 
„остатак народних непријатеља“, где се пре свега мислило на Доминиковића 
и људе око њега. Удружење је наводно окупљало око 300 Срба. На забавама 
које је „Обилић“ организовао скупљали су се добровољни прилози за помоћ 
домовини, али и „Југословенском исељеничком вјеснику“, централном листу 
исељеника иза кога је стајало посланство. На једној таквој забави током 1947. 
прикупљено је 3.500 аргентинских пезоса.24 Проблеми нових југословенских 
власти с тим удружењем настали су после Резолуције ИБ услед чињенице да 
је секретар „Обилића“ Перишић постао „један од најактивнијих агитатора за 
резолуцију“.25 

20 У краћим цртама о односу Пероновог режима према штампи видети: Colin M. Maclachlan, 
Argentina. What Went Wrong, (Westport-London: Praeger, 2006), 112.

21 О проблемима и стању југословенске колоније у Аргентини вођена је дискусија међу 
службеницима посланства половином 1952. године. Као главни проблеми истакнути су: поце-
паност исељеника, став аргентинских власти, непостојање кадрова (активиста) и непостојање 
просторија за рад. ДАМСП, ПА, 1952, Аргентина, ф. 2, д. 35, с. 47694, 9.

22 ДАМСП, ПА, 1947, Аргентина, ф. 9, д. 2, с. 4183, 4–5.
23 ДАМСП, ПА, 1947, Аргентина, ф. 9, д. 16, с. 427509, „Извештај о стању и раду југосло-

венских исељеничких организација у Аргентини са кратким прегледом исељ. организација у 
Уругвају, Чилеу, Боливији и Бразилу“, 37.

24 Исто, 16.
25 ДАМСП, ПА, 1948, Аргентина, ф. 19, д. 28, с. 432237, „Забелешка о југословенским 

исељеничким организацијама у Јужној Америци“, 1.
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Удружења Срба у Аргентини „Велика Србија“ основано је у Буенос Ајресу 
1948. године. То удружење окупљало је некадашње чланове Српског црвеног 
крста, досељенике старије генерације, али и оне који су у земљу пристигли након 
Другог светског рата, политичке емигранте, чланове Равногорског покрета, те 
избеглице противнике нове југословенске власти који су живели у престоници 
Аргентине и провинцијама. Историјат друштва може се пратити од 1941, када 
је Васко Билић, родом из Мостара, основао Комитет Српског црвеног крста 
у Берису, провинцији Буенос Ајреса, са циљем помагања српских бораца и 
ратних заробљеника. Билић је припадао старијој генерацији емиграната, јер 
је већ две деценије живео у Аргентини. Комитет је с тим именом радио све до 
краја 1942, када је, на захтев делегације Црвеног крста Краљевине Југославије 
престао да ради. Као разлог наводило се „сепаратистичко име“ удружења. Билић 
је почетком 1943. само променио име организацији у Удружење Срба „Петар 
Мркоњић“.26 Након његове смрти, наредне године дошло је до застоја у раду 
друштва, све до оснивања „Велике Србије“, која је сматрана за настављача Би-
лићевог удружења. Удружење је пријављено код локалне полиције заједно са 
новим правилима, а добијена је дозвола за прву годишњу скупштину на којој 
је званично промењено име организацији и седиште пренето из Бериса 70 км 
од Буенос Ајреса у Авеланеди, предграђе престонице. Покушај оснивања удру-
жења у самом Буенос Ајресу пропао је због великог депозита који је тражила 
полиција као гаранцију. Износио је чак 100.000 пезоса.27

Први председник Удружења Срба „Велика Србија“ био је економиста 
Милан Милутиновић, који је у Аргентину дошао још након Првог светског 
рата.28 Након њега председник је био Александар Величковић, такође стари 
емигрант, пореклом из Пирота, а касније и привредник Душан Манојловић, да 
би на крају посматраног периода вођство преузео Тодор Вукасовић. Требало 
би рећи да је почетком педесетих година 20. века из имена Удружења нестала 
формулација Велика Србија и да се организација наводила само као Удружење 
Срба у Аргентини. На основу доступних извора, закључујемо да се та промена 
вероватно десила у другој половини 1953. или првом делу 1954. године.

Једна од кључних тачака програма удружења било је одбацивање Југо-
славије као грешке и враћање „коренима“. Стога не чуди што је забележено да 
је тиме од себе одбила и југословенски оријентисане Србе. Према изворима 
представника социјалистичке Југославије, у удружењу није владала слога и 

26 „Uspomena na pok. Vaska Bilića (1893–1944)“, Српска застава, 25. decembar 1949, 3.
27 Dokumenti Srpske zastave, knj. 2, 293.
28 Милан Милутиновић рођен је 11. 5. 1900. у селу Велики Шиљеговац, срез Расински, 

округ Крушевац. Као дете прешао је Албанију са Српском војском. Средњу школу је завршио 
у Енглеској. Живео је у Буенос Ајресу и активно учествовао у емигрантским организацијама. 
Радио је као књиговођа Удружења свих кланица у Аргентини. Био је ожењен Маром Ковачевић 
из Мостара.
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донета је одлука да његови чланови могу бити само Срби из Србије.29 Ту ин-
формацију касније је демантовао Филиповић, који је тврдио да је реч о лажи, 
са циљем да се српске снаге у Аргентини поцепају.30 Као корак ка одвајању од 
југословенског идентитета удружење Срба у Аргентини је као дан уједињења 
прогласило 26. новембар, да се тиме обележе одлуке Подгоричке скупштине 
и скупштине одржане у Новом Саду у новембру 1918. године. Таква прослава 
одиграла се 1954. и годину касније. Треба напоменути да се та догађања нису 
увек поклапала са датумом обележавања, јер се гледало да окупљање буде на 
дан када је било могуће да њему присуствује више људи, претежно суботом. 
Удружење је одржавало годишње скупштине, на којима је подношен извештај о 
раду и бирала се нова управа. Право учешћа имали су само редовни чланови.

„Велика Србија“ организовала је посебне свечаности поводом обележавања 
дана Светог Саве и Видовдана, али су за окупљања налажени и други мотиви, 
годишњице и породичне свечаности угледних чланова. На списку за 1949. 
било је 19 утемељивача, два добротвора удружења и два велика добротвора. 
Најзначајнији донатор била је Аугуста Стојадиновић, супруга некадашњег 
председника владе са 500 долара, док су се остали прилози кретали између 
100 и 200 долара.31 Пријем заинтересованих обављао се уторком, четвртком и 
суботом од 18 до 20 часова у седишту удружења у Авеланеди. Од почетка су 
истакнути национално обележје удружења и лојалност према држави домаћину. 
На првој редовној скупштини послати су телеграми председнику Хуану Перону 
и гувернеру провинције Буенос Ајрес пуковнику Домингу Меркантеу. С друге 
стране, представници југословенског посланства у Аргентини рад Удружења 
током 1949. оцењивали су као ограничен на две прославе, Видовдана и Светог 
Саве, „које су биле јако слабо посећене“.32

Удружење Срба у Аргентини приређивало је различите манифестације 
од изложбе српских књига и листова до комеморативних скупова. Тако су 
приредили парастос руском цару Николају II, краљевима Петру и Александру 
Карађорђевићу, те Николи Пашићу, у једној руској цркви у Буенос Ајресу. 
Касније је одржан и помен, како се наводи, „свим српским жртвама од Косова 
до данас“, а посебно је поменут „неумрли“ генерал Дража Михаиловић. Све 
те манифестације имале су за циљ јачање заједништва Срба у Аргентини и 
везивање око одређених идеја и интерпретација историје.

29 ИАБ, БИА, 70900415, 87-1, „Неколико података о Стојадиновић Милану и његовим 
везама“ од 29. 3. 1950.

30 Dokumenti Srpske zastave, knj. 1, priredio Dušan M. Filipović, (Buenos Aires, s. n., 1977), 
66.

31 „Dobrotvori i utemeljači Udruženja Srba u Argentini Velika Srbija“, Српска застава 25. 
decembar 1949, 3.

32 ИАБ, БИА, 70900415/87-1/2, „Неколико података о Стојадиновић Милану и његовим 
везама“ од 29. 3. 1950. године.
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Лист „Српска застава“ покренут је у Буенос Ајресу крајем 1949. године. У 
заглављу је стајало да је реч о листу Срба Јужне Америке. Први број је изашао 
25. новембра. Лист је покренуо Душан М. Филиповић, ранији секретар удру-
жења „Велика Србија“. Било је предвиђено да лист излази једном месечно, али 
се то ретко кад дешавало због материјалних тешкоћа и нередовних прилика у 
самој земљи. Током скоро седмогодишњег функционисања „Српске заставе“ 
можемо регистровати неколико главних праваца у којима је он деловао. Реч је 
пре свега о покушају хомогенизације српског народа у Јужној Америци, али и 
широм света, путем емоционалне верзије његове прошлости, коју су обележила 
велика јунаштва, али и страдања. Величана су културна достигнућа српског 
народа и наглашавана улога СПЦ у одбрани нације. Друга компонента била 
је жестока критика нових власти у Југославији и усташких злочина за време 
Другог светског рата. Субјективна верзија историје коју је нудио лист била је 
обогаћена бројним песмама, што стиховима познатих народних песама, што 
патриотским исказима српских емиграната у Аргентини. Нуђени су бројни 
осврти на историјске догађаје и личности, различита сведочења и документи 
који су били у складу са наведеним мотивима. 

Од удружења српских емиграната у Аргентини почетком педесетих дело-
вали су Коло српских сестара и Српска православна црквена општина у Буенос 
Ајресу. Коло српских сестара приређивало је чајанке, а њима су често присус-
твовали Августа Стојадиновић и старија ћерка Иванка, које су биле и чланице 
организације. Слава удружења била је Света Параскева, која је обележавана 
29. октобра. Нису били ретки ни заједнички састанци између удружења Срба 
и дамске организације. У једном тренутку Ђурђица Дукић обављала је у исто 
време и дужност потпредседнице Удружења Срба и председнице Кола српских 
сестара.33 На свечаностима обавезан део била је музика, извођење народних 
песама, али и оперских арија. Игра различитих врста кола из српских крајева 
била је незаобилазна. 

Српска православна општина у Буенос Ајресу прослављала је Светог Саву, 
а први пут током 1950. више није било југословенских застава, што је „Српска 
застава“ поздравила као „први корак на српском путу“.34 Иначе, лист је свој 
бескомпромисни став потврдио наводећи како се свим силама залаже против 
„непријатеља Српског Народа: усташа, комуниста, мачековаца и Jугословена 
српског порекла“.35 Такав став је спречавао и одређени број Срба да се интегрише 
у српску емиграцију окупљену око поменутих удружења и „Српске заставе“. 
Представници ФНРЈ су за лист говорили да стоји на „српским шовинистичким 

33 Током 1955. руководство Кола српских сестара чиниле су: председница Анка Милославић, 
потпредседница Слава Хорват, благајница Јаглика Баровић и чланица Милка Самса.

34 „Prvi korak na srpskom putu“, Српска застава, 29. decembar 1949, 4.
35 Dokumenti Srpske zastave, knj. 1, 45.
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позицијама“.36 И прослава Видовдана у Буенос Ајресу протекла је у знаку „ос-
већеног Косова“ са паролом „За Косово –Куманово!“.

Централна личност српске емиграције у Аргентини након Другог светског 
рата био је без сумње Милан Стојадиновић. Он је након седмогодишње интер-
нације на острву Маурицијус добио визу за Бразил.37 На пропутовању брод се 
задржао извесно време у Буенос Ајресу. Тада је примио више представника 
српске, али и хрватске емиграције. Разговори које је водио убедили су га да је 
управо Аргентина земља у којој жели да настави свој живот и рад. Око добијања 
визе за Стојадиновића и његову породицу посредовао је и познати кардиолог 
Бранко Бензон, који је имао јаке везе у Пероновој администрацији.38 У утисцима 
разговора са исељеницима, Стојадиновић је у свом дневнику забележио: „Срби 
као увек подељени и без удружења. Много очекују од мог боравка и обећавају 
најпотпунију и најоданију потпору и сарадњу.“39 

Када се боље упознао са ситуацијом у држави и људима са простора бивше 
Југославије у Аргентини, Стојадиновић ипак није прихватио да преузме зва-
ничне функције у емиграцији. Једино је прихватио да буде изабран за почасног 
председника Удружења Срба „Велика Србија“. Он се изјаснио да ће живети 
повучено, да не жели да учествује у политичком животу и да жели да се посвети 
изучавању економских проблема. Основао је и лист „Ел економиста”. Није се 
јавно ангажовао против ФНРЈ, а од активности емиграције се ограђивао, што 
су и службеници посланства констатовали.40 Без обзира на то, његов утицај на 
Удружење и на „Српску заставу“, био је велики иако је он, по потреби, то не-
гирао. Тако се током 1952. и 1953. у разговорима с представницима Удбе увек 
изговарао на самосталност уредника Филиповића ако би му се указало на неки 
текст који је био уперен против Јосипа Броза и нове власти.41 

36 ИАБ, БИА, 70900415/93-3, „Разговор с Миланом Стојадиновићем одржан 20. августа 
1952. године“.

37 Више о борби за ослобађање и самом боравку на Маурицијусу: Љубодраг Димић, „Одла-
зак са Маурицијуса: Британци и Милан Стојадиновић (1945-1948)“, Глас том 420, књ. 16 (2012), 
495–518; Бојан Симић, „ ,У сребрном кавезу – Милан Стојадиновић на Маурицијусу (1941–1948)“, 
Баштина 47, (2019), 343–356.

38 ИАБ, БИА, 70900415/87-1, „Неколико података о Стојадиновић Милану и његовим 
везама“ од 29. 3. 1950.

39 Милан Стојадиновић, Заточеник његовог британског величанства, (Мелбурн: Српска 
мисао, 1976), 189.

40 ИАБ, БИА, 70900415-91/1, „Стојадиновић др Милан, његово држање иза рата и наш 
план акције у вези тога“.

41 Стојадиновић је био заинтересован за пуштање брата Драгомира из затвора у Сремској 
Митровици и запослење сестре Наде Глишић у Београду. Представници ФНРЈ су од њега тражи-
ли један елаборат о економској ситуацији у Аргентини, помоћ приликом склапања трговинског 
уговора, окретање писања „Српске заставе“ против усташа и слично. Сажетак и резултате разго-
вора видети у: Миша Ђурковић, „Увод: Енигма Милана Стојадиновића“, Милан Стојадиновић: 
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Посебно комешање међу српском емиграцијом у Аргентини, али и широм 
света, донела је Стојадиновићева изјава дата хрватском листу „Избор“ који је 
излазио у Буенос Ајресу. Он је 29. јула 1954, у разговору са уредником листа 
Јосипом Субашићем, изјавио да су Срби и Хрвати живели „стотинама година 
у посебним државама“ и да би тако требало бити и у будућности. Изјавио је 
наду у могућност добросуседске сарадње када се реши државно питање.42 У 
емигрантској штампи настала је широка полемика за такав предлог и против 
њега. „Српска застава“ потпуно је стала на страну Стојадиновића и полемисала 
са свим емигрантским новинарима и политичарима који су оспоравали оно што 
је изјавом покренуто и шта је иза ње стајало. Полемика се водила са „Амери-
канским Србобраном“, „Гласом Канадских Срба“, љотићевском „Искром“, 
„Слободом“ органом Српске народне одбране у Америци, „Српским новинама“ 
Доброслава Јевђевића и многим другим. Та расправа била је опширна и заузи-
мала знатан простор у листу у другој половини 1954. и током 1955. године. 

Удружење Срба у Аргентини купило је и један терен, који се налазио на 
28 километара од престонице Аргентине, на путу за Мар дел Плата. Тадашњи 
председник Удружења Душан Манојловић, чија се кућа налазила у близини 
земљишта, позвао је Стојадиновића да га посети и да га при том обавести о 
плановима који постоје везано за то земљиште. Некадашњи председник владе 
је том приликом дао свој новчани прилог, чији износ није наведен.43 На том 
месту подигнут је Српски дом.44 Иначе, често се дешавало да представници 
удружења дођу Стојадиновићу ради саветовања или представљања након из-
бора нове управе.45 

Током августа 1955. појавиле су се гласине о оснивању црногорског клуба 
„Његош“, што је изазвало посебну реакцију Филиповића у „Српској застави“. Он 
је у тексту нагласио да Његош, који је онако дивне стихове посветио Карађорђу 
и Обилићу, да је данас жив, „био би јако изненађен, када би видео како се данас 
под његовим именом чине покушаји да се поједини Црногорци одвоје од других 
Срба у своје посебно удружење“. У тексту он закључује: „брат је мио, ма из 
којег српског краја био“.46 

У Буенос Ајресу основан је и Радни одбор Српске радикалне странке 
ван отаџбине, који су углавном чинили сарадници „Српске заставе“ са уред-

Политика у време глобалних ломова, Зборник радова, ур. Миша Ђурковић, (Београд; Завод за 
уџбенике – Центар за конзервативне студије), 2013, 7–26.

42 „Kako riješiti srpsko-hrvatski spor“, Izbor, br. 10, srpanj 1954, 8
43 Dokumenti Srpske zastave, knj. 1, 54.
44 Dokumenti Srpske zastave, knj. 2, 298.
45 Током 1955. руководство Удружења Срба у Аргентини чини ли су: председник Душан 

Манојловић, секретар Светозар Наумовић, благајник Никола Марин и члан управе Коста Мија-
товић.

46 Dokumenti Srpske zastave, knj. 1, 66.
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ником Филиповићем и још пет угледнијих представника српске емиграције. 
Ипак, одбор је имао мала овлашћења и симболичну улогу одржавања веза са 
присталицама у свету и заступање и објашњавање програма странке.47 Сам 
Стојадиновић дао је сагласност за формирање поменутог одбора, али није био 
претерано активан. Покрет неколицине ентузијаста није донео већи резултат 
иако је сличних примера у то време било у Немачкој и Аустрији.48

Српска емиграција се у целини односила веома лојално према својој новој 
домовини. И на свечаностима Срба у Аргентини прво је интонирана химна 
државе домаћина, након које би уследила „Боже правде“. Тако је и председница 
Кола српских сестара Анка Милославић током једне чајанке одржала говор који 
је завршила са: „Живело Коло српских сестара! Живела Аргентина!“49 Такође, 
на прослави Дана уједињења 1954, званичан део скупа завршен је здравицом у 
част председника Перона.50 Слично се поновило и приликом прославе Видовдана 
наредне 1955. године. После промене власти, у септембру те године, лојалност 
је исказивана и према новом режиму. 

Посебна окупљања српске емиграције у Аргентини дешавала су се поводом 
свечаности крштења. Таквих догађаја било је више, а током маја 1956. Милан 
Бакић заједно је крстио своје осморо деце, од којих је најстарије имало 30, а 
најмлађе 18 година. Домаћин је за кума изабрао никог другог до Милана Стоја-
диновића. Свечаност се одиграла у Рафаел Облигаду, који се налазио око 280 
километара од престонице. На крштење је Стојадиновић стигао са супругом, 
братом и генералом Ђорђем Глишићем.51 Догађају је присуствовало педесетак 
званица, Срба из Аргентине.52

Током 1955. ситуација у Аргентини била је прилично нестабилна. У јуну 
није успео државни удар на Перона, након чега је уследио септембарски, који 
га је принудио да напусти земљу. Власт је преузела војска, али је и ту било 
потреса и смена. Привременог председника Лонардија брзо је заменио други 
генерал Педро Арамбуру.53 Промена власти у Аргентини утицала је, бар посред-

47 Dokumenti Srpske zastave, knj. 2, 306–310.
48 У Немачкој је основан одбор СРС за Европу а у Салцбургу за Аустрију. „Osnivanje odbora 

Srpske radikalne stranke za Evropu“, Српска застава, 25. april 1955, 2.
49 Dokumenti Srpske zastave, knj. 2, 64.
50 „Proslava Dana ujedinjena Srba“, Српска застава, 25. decembar 1954, 4.
51 Ђорђе Глишић је рођен у Београду 1887. Учесник је балканских ратова и Првог светског 

рата. У војсци Краљевине Југославије службовао на више различитих места и у више родова. 
Априлски рат дочекао је као начелник Штаба Приморске армијске области. Био у италијанском 
заробљеништву. После рата емигрирао у Аргентину. Више о томе: Mile S. Bjelajac, Generali i 
admirali Kraljevine Jugoslavije, (Institut za noviju istoriju Srbije-Dobra: 2004), 153–154. Близак 
сарадник Милана Стојадиновића у емиграцији. Активно је учествовао и у Удружењу Срба у 
Аргентини, чији је био председник скупштине.

52 „Svečano krštenje u domu Milana Bakića“, Српска застава, 25. jun 1956, 3.
53 Feliks Luna, Kratka istorija Argentinaca, (Novi Sad: Akademska knjiga, 2015), 207–213.
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но, на српску емиграцију. Милан Стојадиновић, који је имао јаке позиције код 
Перона, није се толико добро котирао код његових наследника. О томе говори 
и покушај да добије аргентинско држављанство 1955. године, који нове власти 
нису повољно решиле .54 У таквој ситуацији Стојадиновић се дистанцирао од 
Удружења Срба и „Српске заставе“, што је допринело томе да током 1956. изађе 
само један број листа и да се након тога угаси.

У закључку можемо рећи да се у Аргентини након Другог светског рата 
окупила и релативно малобројна српска емиграција, која је деловала преко 
неколико удружења и листа „Српска застава“. Разочарани искуством југосло-
венске интеграције, они су заузели став да се треба вратити самосталној српској 
држави, а као своје противнике видели су како припаднике других нација тако 
и комунисте и југословенски оријентисане Србе. Тај део српске емиграције 
покушао је да свог лидера нађе у Милану Стојадиновићу, некадашњем пред-
седнику владе.

54 Uki Goñi, The Real Odessa: Smuggling the Nazis to Peron’s Argentina, (London: Granta 
books, 2002), 127.
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Summary

Bojan Simić, PhD

Serbian Emigration in Argentina during  
the First Decade after the Second World War  

– Contribution to the Research –

Following the Second World War, Argentina became a country with the most emi-
grants of Yugoslav origin in the entire South America. Major part of those were Croats and 
Slovenes, while emigrants from Montenegro and Serbia made up a smaller proportion. It 
was estimated that there were approximately 20.000 emigrants from Serbia and Montenegro 
throughout South America in early-1950s. Apart from establishing their national societies 
in Argentina such as Serbs of Argentina “Velika Srbija”, Kolo srpskih sestara, and Obilić, 
Serbian emigrants launched the newspaper “Srpska zastava” in order to bring all the Serbs in 
Argentina together. While rejecting the “negative” Yugoslav experience, these organizations 
praised at the same time for the Serbian medieval past and its modern statehood from the 
early twentieth century. They gathered during the annual assemblies and Serbian Orthodox 
holidays like Vidovdan and Saint Sava. 

The key figure among Serbian emigrants in Argentina was Milan Stojadinović, the 
former Prime Minister of the Kingdom of Yugoslavia, despite he did not take any official 
position in such emigrant organizations. Instead, he was rather a kind of consultant to both 
the organization “Velika Srbija” and their leading newspapers “Srpska zastava”. On the other 
hand, he used his influence acquired within the Serbian community in Argentina to negoti-
ate with the representatives of Socialist Yugoslavia during 1952 and 1953. Political changes 
in Argentina after the fall of Juan Peron forced Stojadinović to distance himself from the 
Serbian emigrant community which was certainly one of the reasons why “Srpska zastava” 
ended its course in 1956. 

Key words: Еmigration, Argentina, Yugoslavia, Serbia, Milan Stojadinović.
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Амерички комитет за помоћ Југославији  
у борби за наставак економске помоћи 

Југославији 1947. године

Апстракт: Овај рад има за циљ да прикаже делатност Америчког 
комитета за помоћ Југославији, организације југословенских емиграната 
у Сједињеним Америчким Државама, веома блиске званичним југословен-
ским властима, током прве половине 1947. године. Након постепеног 
престанка операција UNRRA-e (United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration), као организације са доминантним америчким утицајем, 
поставило се питање наставка америчког пружања економске помоћи 
Југославији. На основу начина на који је америчка, односно југословенска 
страна перципирала феномен економске помоћи у времену ограниченом 
крајем главног дела мисије UNRRA-e и прокламовања Маршаловог пла-
на, анализирана је природа југословенско-америчких односа почетком 
Хладног рата.

Кључне речи: Амерички комитет за помоћ Југославији, југословенска 
емиграција у Сједињеним Америчким Државама, Сава Косановић, еко-
номска помоћ, југословенско-амерички односи.

У Сједињеним Америчким Државама налазила се многобројна југословен-
ска емиграција, по свом обележју и идеолошкој оријентацији веома разноврсна. 
После Другог светског рата политичари нове државе, Федеративне Народне 
Републике Југославије, сматрали су да би требало улагати напоре у то да рад 
југословенске емиграције у САД буде на најбољи начин искоришћен и сврсис-
ходан за амбициозне циљеве које је држава дефинисала у првим послератним 
годинама. Југословенски амбасадор у Вашингтону Сава Косановић сматрао је 
да би припаднике југословенске емиграције требало посматрати као интегра-
тивни елемент америчке државе и друштва и у томе увидео најбољи начин на 
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који они могу служити југословенским интересима.1 Једна од веома значајних 
организација за пружање финансијске и материјалне подршке Југославији био 
је Амерички комитет за помоћ Југославији, основан 1944. године у Вашингтону. 
Та организација, хуманитарна и аполитична, била је задужена за прикупљање 
и дистрибуцију помоћи у виду хране, одеће, обуће, медицинског и другог ма-
теријала југословенским институцијама и појединцима у условима послератне 
оскудице. На њеном челу налазио се познати виолиниста и истакнути нацио-
нални радник Златко Балоковић. Углед Златка Балоковића и његове супруге 
Џојс, те њихове разгранате везе међу еминентним Американцима, знатно су 
допринели транспарентности и успешном раду Комитета.2

Нова констелација снага током Другог светског рата и након њега условила 
је постојање два доминантна центра моћи – Сједињених Америчких Држава и 
Савеза Совјетских Социјалистичких Република, док се између између њихових 
утицаја налазила „гвоздена завеса“. Уз помоћ Црвене армије и локалног кадра 
који је током рата блиско сарађивао са представницима совјетске партијске 
елите, СССР је ширио свој утицај на просторе Источне Немачке, Пољске, Че-
хословачке, Румуније, Бугарске, Албаније и Југославије.3 У таквим околностима 
позиција Југославије, којом је после окончања рата завладала Комунистичка 
партија Југославије на челу са Јосипом Брозом Титом, на међународној позор-
ници била је одређена блиском сарадњом са СССР. Дословно југословенско 
опонашање совјетских образаца у домену спољне и економске политике, ус-
тавне праксе, уметности, културе, образовања било је предуслов да амерички 
амбасадор у Југославији Ричард Патерсон квалификује Југославију као државу 
„под готово потпуном совјетском контролом“.4 Југословенско-амерички односи 
током 1945–1947. године били су репрезент супротстављених хладноратовских 
страна. Америчко негодовање изазивале су југословенске послератне претензије 
на територију Трста, Корушке, југословенска асистенција грчким комунистима у 
тамошњем грађанском рату, затим суђење Дражи Михаиловићу, питање Алојзија 
Степинца, док је најозбиљнију кризу представљало обарање америчких авиона 
који су прелетали југословенску територију у августу 1946. године.5 

1 Vesna Đikanović, „Jugoslovenska država i iseljenici: Propagandni rad među jugoslovenskim 
iseljenicima u SAD od 1945. do 1948. godine“, Tokovi istorije, 1-2 (2005), 147, 154.

2 Општи преглед садржаја фонда Америчког комитета за помоћ Југославији у Архиву 
Југославије и његових основних карактеристика у: Саша Илић, „Амерички комитет за помоћ 
Југославији 1944–1948“, Архив, 1 (2004), 129 –139.

3 Ivan Berend, Centralna i istočna Evropa 1944 –1993: iz periferije zaobilaznim putem nazad u 
periferiju, (Podgorica: CID, 2001), 25.

4 Lorejn M. Lis, Održavanje Tita na površini: Sjedinjene Države, Jugoslavija i Hladni rat, 
(Beograd: BMG, 2003), 24.

5 Ранко Петковић, Један век односа Југославије и САД, (Београд: Војна штампарија, 1992), 
58, Tvrtko Jakovina, Američki komunistički saveznik: Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene američke 
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Југославија је била једна од европских земаља које су током Другог свет-
ског рата претрпеле највећа разарања.6 Велику помоћ у санирању последица 
рата Југославији је пружила UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration), међународна организација, основана са циљем пружања помоћи 
пострадалим државама. Најзначајнији вид UNRRA-ине помоћи Југославији 
после рата, у условима оскудице праћене природним непогодама, представља-
ла је храна, а чак 66% намирница за прехрану југословенског становништва 
покривали су извори поменуте организације.7 Поред хране, UNRRA-ина по-
моћ састојала се и од одеће, медицинског материјала, возила, али је утицала 
и на подстицање развоја пољопривреде, саобраћаја и индустрије.8 Из извора 
UNRRA-е Југославији је до средине 1947. године пружена помоћ у износу од око 
415.000.000 долара, од чега су америчке испоруке чиниле више од 304.000.000 
долара.9 Нарушени југословенско-амерички односи током 1946. године знатно 
су се одразили на даљи ток UNRRA-иних активности у Југославији. Након 
инцидента са обарањем америчких авиона, амерички државни секретар Џејмс 
Бирнс нагласио је да би требало наћи начина да се обуставе даље UNRRA-ине 
испоруке за Југославију.10 У том смислу у Југославију је у октобру 1946. године 
била послата америчка мисија са циљем откривања нерегуларности приликом 
расподеле испорука, али делегати мисије нису успели да потврде претходне 
оптужбе. 

Америчка страна, као покретач активности те организације, сматрала је да 
даља помоћ Европи није била неопходна у облику који је омогућавала UNRRA.11 

države: 1945 –1955, (Zagreb: Profil international: Srednja Europa, 2003), 57 –63, 122 –127, M. Lis, 
Održavanje Tita na površini, 28 –38.

6 Комисија за ратну штету је проценила износ од 46.900.000.000 америчких долара на 
име ратне штете у Југославији, Nikola Živković, „Stanje u jugoslovenskoj privredi neposredno po 
završetku Drugog svetskog rata“, Balkan posle Drugog svetskog rata , ur. Petar Kačavenda, (Beograd: 
Institut za savremenu istoriju, 1996), 51.

7 Александар Ракоњац, „Исхрана становника Југославије у периоду обнове земље: (1945 
–1947)“, Зборник Матице српске за историју, 94 (2016), 78.

8 Више о UNRRA-иној помоћи Југославији: Kornelija Ajlec, „UNRRA v Jugoslaviji in Slo-
veniji“, Prispevki za novejšo zgodovino, 2 (2013), 79–99, Vera Kržišnik-Bukić, „Hrana kao glavni vid 
UNRRA-ine pomoći Jugoslaviji 1943–1948“, Časopis za suvremenu povijest, 20, no. 3 (1988), 59–67, 
Branko Petranović, „Pomoć UNRE Jugoslaviji“, Istorija 20. veka, 2 (1961), 163–224. 

9 Lj. Adamović, Dž. Lempi, R. Priket, Američko-jugoslovenski odnosi posle Drugog svetskog 
rata, (Beograd: Radnička štampa, 1990), 27; Весна Алексић, „Национални одбор за слободну 
Европу и посета делегације америчког Конгреса Југославији 1952. године“, Токови историје, 
2 (2019), 113.

10 Benn Steil, The Marshall Plan: Dawn of the Cold War, (Simon & Schuster, 2018), 44.
11 UNRRA се у извесном смислу одржала све до 1949. године, иако знатно умањеног значаја 

и конкретних интервенција, Juan Pan-Montojo, „International Institutions and European Agriculture 
from the IIA to the FAO“, Agriculture in Capitalist Europe, 1945–1960: From Food Shortages to Food 
Surpluses, edited by Carin Martin, Juan Pan-Montojo, Paul Brassley, (Routledge, 2016), 29.
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Крајем 1946. године Стејт департмент донео је одлуку о томе да би UNRRA, 
као међународна организација, требало да буде замењена системом пружања 
директне америчке помоћи.12 У условима све интензивнијих хладноратовс-
ких конфликата, економска помоћ требало је да послужи као софистицирано 
средство америчке спољне политике за интервенције у оним деловима света 
где је постојала опасност од ширења комунизма.13 То је касније био главни циљ 
UNRRA-иног програма помоћи, али и Труманове доктрине и Маршаловог плана, 
који су били објављени у првој половини 1947. године.

С друге стране, у Југославији, чија је просовјетска оријентација током 1947. 
године још била доминантна, у априлу исте године прокламован је амбициозни 
Петогодишњи план, због чега је потреба за наставком економске помоћи и даље 
била од велике важности.14 У условима постепеног гашења UNRRA-е, чији је 
морални и економски допринос југословенском опоравку био немерљив, питање 
извора даље економске помоћи било је увелико питање политичког значаја. Лоши 
југословенско-амерички односи су тада за обе стране представљали препреку 
у смислу доношења јединствене и неопозиве одлуке о прихватању, односно 
пружању економске помоћи. У том контексту треба разумети и југословенске 
и америчке ставове према америчким програмима економске помоћи из прве 
половине 1947. године: најпре америчку одлуку о искључивању Југославије из 
пост-UNRRA програма, а затим и одбијање југословенског учешћа у прегово-
рима поводом Маршаловог плана.15

12 Амерички председник Хари Труман је у посланици Конгресу у фебруару 1947. године 
изнео тезу о томе да се претходно постављени хуманитарни циљеви UNRRA-e морају довршити, 
али у форми директне америчке интервенције у виду економске помоћи од 350 милиона долара 
за земље чија је економска ситуација и даље показивала знаке слабости, Foreign Relations of the 
United States (FRUS), 1947, vol. I, General, The United Nations, 523, Text of Presidential Message to 
the Congress, Contained in Press Release Issued by the White House, February 21, 1947

13 У економску помоћ спада помоћ једне земље другој, у билатералној форми или пос-
редством међународних организација, кроз зајмове који подразумевају повољне услове, затим 
бесповратну новчану помоћ, помоћ у храни или опреми, техничку помоћ, Carol Lancaster, Foreign 
Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics, (The University of Chicago Press, 2007), 9–10, Clair 
Apodaca, “Foreign Aid as a Foreign Policy Tool” in Oxford Research Encyclopedias of Foreign Policy 
Analysis, URL https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001 /acrefore-
9780190228637-e-332, DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.332 (15. 7. 2019).

 3, A. Maurits van der Veen, Ideas, Interests and Foreign Aid, (Cambridge Studies in International 
Relations, 2011), 6.

14 Више о Петогодишњем плану у Југославији у: Vladimir Unkovski-Korica, The Economic 
Struggle for Power in Tito’s Yugoslavia: From World War II to Non-Alignment, (London and New York: 
I. B. Tauris, 2016), Branko Horvat, Privredni sistem i ekonomska politika Jugoslavije: problemi, teorije, 
ostvarenja i propusti, (Beograd: Institut ekonomskih nauka, 1970), Александар Ракоњац, „Почеци 
привредног планирања у Југославији 1946. године – идеје, организација и институционализација“, 
Токови историје, 2 (2016), 151–176.

15 Đоko Tripković, ,,Jugoslavija i Maršalov plan“, Istorija 20. veka, 8, 1–2 (1990), 69.



73МА Емилија Цветковић, „Амерички комитет за помоћ Југославији” у борби ...

Везе са Београдом

Поред фокуса на прикупљању и транспорту потребних материјалних сред-
става за југословенски народ, Амерички комитет за помоћ Југославији водио је 
бригу и о својству југословенско-америчких односа. Након инцидента са оба-
рањем америчких авиона у августу 1946. године и наступајуће политичке кризе 
на нивоу југословенско-америчких односа, званичници Америчког комитета 
за помоћ Југославији обратили су се председнику Труману ради изражавања 
жалости због трагедије која се догодила и тиме демострирали жељу Комитета 
за одржавањем стабилних југословенско-америчких односа. Том приликом је 
Комитет показао и интересовање за будућност даљих испорука за Југославију 
будући да је поменута политичка криза утицала на задржавање америчких ис-
порука у оквиру UNRRA-e.16 На тај начин је, поред недвосмислене политичке 
позадине, изражена и забринутост Комитета за југословенско становништво и 
наставак економске помоћи од које је оно зависило.

Из југословенске перспективе рад и залагања Америчког комитета за по-
моћ Југославији били су веома цењени, а Тито је од самог његовог оснивања 
свесрдно подржавао филантропску мисију Комитета.17 У октобру 1946. године 
Златко Балоковић, који се, поред Америчког комитета за помоћ Југославији, 
налазио и на челу Уједињеног одбора америчких Јужних Словена, дошао је са 
својом супругом Џојс на турнеју по балканским земљама. Манифестацију међу-
собног подржавања и уважавања Тита и Златка Балоковића представљала су и 
њихова три вишечасовна састанка. Долазак познатог виолинисте у Југославију, 
изузетно медијски испраћен, а лишен суптилности, недвосмислено је одражавао 
симпатије према новом југословенском режиму и самом Титу.18 

Балоковић је у изјавама за америчке медије после повратке из Југославије 
коментарисао о демократској природи Титовог режима и његовој популарности 
у југословенском народу.19 Након двомесечног боравка у Југославији, Златко 
Балоковић је у обраћању америчком државном секретару Џорџу Маршалу на-

16 Arhiv Jugoslavije (AJ), Američki komitet za pomoć Jugoslaviji 183, fascikla 28, Letter to 
President Harry S. Truman, September 13, 1946

17 AJ, Antifašistički front žena 141, fascikla 25, jedinica 150, Godišnji izveštaj Upravnog odbora 
Američkog odbora za jugoslovensku pomoć

18 Приликом посете Југославији, први Балоковићев концерт био је одржан у радионици 
Индустрије мотора у Раковици, при чему је исказао дивљење за напоре које нови државни ре-
жим улаже у обнову земље. Такође, виолиниста је према предлогу Тита био одликован Одреном 
братства и јединства за велики допринос домовини, „На свом првом концерту у Југославији Златко 
Балоковић свирао је радницима индустрије мотора у Раковици“, Политика, 16. октобар 1946, 
5., „Претседник др Рибар предао је Орден братства и јединства Златку Балоковићу, Политика, 
18. октобар 1946, 3.

19 АЈ, Fond Save Kosanovića 83, fascikla 15, jedinica 73, „Tito-modern hero of Yugoslavia“, 
Portland Sunday Telegram And Sunday Press Herald, 26. januar 1947, 3.
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глашавао да је америчка амбасада у Београду својом делатношћу у Југославији 
увелико била разлог због чега је крајем 1946. и почетком 1947. године формирана 
негативна југословенска слика у Сједињеним Државама. Америчке дипломате су, 
према Балоковићевим речима, „неприкладно користиле дипломатски имунитет“, 
а пласирањем неистинитих информација о постојању концентрационих логора 
у Југославији и терору југословенског режима подривале америчко поверење 
у југословенску владу.20 Вративши се у САД Златко Балоковић је са супругом 
приредио кампању која је подразумевала обилазак 45 америчких градова у 
трајању од два месеца, почетком 1947. године, са циљем промовисања пози-
тивних утисака о боравку у Југославији и наглашавања југословенске искрене 
жеље за пријатељским односима са Сједињеним Државама.21

 Често иступање брачног пара Балоковић у америчкој јавности почетком 
1947. године, обележено давањем позитивних оцена југословенског система, 
имало је велики пропагандни значај у јеку заоштрених југословенско-америчких 
односа и неповољне слике о Титу и Југославији, која је била веома доминантна 
у америчким медијима. Услед уоченог значаја пропагандног рада исељеничких 
организација у САД, југословенска влада је развијала стратегије којима би 
унапредила америчко снабдевање, како је истицано, „веродостојним вестима“ 
из Југославије.22 Пристигле вести користиле су најпре амбасади, где је Сава 
Косановић, као амбасадор у Вашингтону, требало да представља својеврсну 
спону између југословенске владе и исељеничких организација у Америци.23 

Питање страних извора снабдевања Југославије, у условима суше и 
несташице прехрамбених производа, које је постало актуелно после окончања 
UNRRA-e, било је од великог значаја за југословенску владу почетком 1947. 
године. У условима када је првенствено помоћ у храни представљала приори-
тет, упркос евидентним политичким несугласицама између Југославије и САД, 
покренута је акција за тражење помоћи. Због тога је један од начина актуели-
зације питања помоћи Југославији подразумевао конкретне активности Саве 
Косановића и Америчког комитета за помоћ Југославији на тлу Сједињених 
Америчких Држава. У америчкој јавности брачни пар Балоковић је почетком 
1947. године истицао постојање свести југословенског народа о значају америч-
ких иницијатива везаних за помоћ која је пристизала посредством UNRRA-е, 
Црвеног крста и Комитета. Упркос евидентним југословенским настојањима у 

20 AJ, 83-15-73, Pismo Zlatka Balokovića Džordžu Maršalu, 19. februar 1947.
21 АЈ, 83-15-73, Final Report: The American Committee for Yugoslav Relief, Јanuary 25, 

1949.
22 AJ, Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije 507, Ideološka komisija, VIII, II/10-b-24, 

Izveštaj o organizaciji informativne službe za Ameriku, 6. februar 1947.
23 Diplomatski arhiv Ministarstva spoljašnjih poslova Republike Srbije (DAMSP), Poverljiva 

arhiva (PA), SAD, 1947, F-7, dosije 20, pov. br. 48476, str. pov. br. 13, Pokretanje pitanja ishrane, 23. 
april 1947.
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обнови земље, у извештају о путу кроз Југославију они су уочили велико си-
ромаштво и несташицу, због чега је констатовано да је помоћ југословенском 
народу и даље била преко потребна.24 Међутим, кампања коју је Комитет пок-
ренуо у контексту борбе за обезбеђивање помоћи Југославији после престанка 
UNRRA-иних испорука, свакако није у потпуности проистекла из самосталне 
иницијативе. О томе је јасно сведочила инструкција коју је добио Алеш Беблер, 
помоћник министра спољних послова ФНРЈ, у којој је било наглашено да би 
због проблема снабдевања земље и спровођења дискриминаторске политике 
према њој требало активно вршити притисак на амбасаде Лондона и Вашинг-
тона различитим телеграмима, петицијама, конференцијама, али и текстовима 
исељеника и пријатеља Југославије.

 Тако су представници Комитета најпре сумњичаво и стидљиво, а затим 
врло отворено покренули кампању којом би обезбедили наставак преко пот-
ребне економске помоћи за Југославију.25 Важно је истаћи да је у складу са 
природом организације, у свим јавним иступањима Комитет инсистирао на 
својим хуманитарним циљевима, те су се њихови апели за добијање помоћи 
за Југославију увек фокусирали на услове живота самог становништва у Ју-
гославији. Представници Комитета су се већ у децембру 1946. године, после 
сазнања о окончању UNRRA-e, oбратили Стејт департменту са питањима која су 
се тицала будућности испорука неопходних средстава за опоравак Југославије. 
Америчка страна уверавала је како је процес пружања економске помоћи био 
у потпуности независан oд политичке филозофије доминантне у земљи која је 
подносила захтев за одобрење помоћи и лишен било какве дискриминаторске 
политике.26 Почевши од марта 1947. године започета је интензивнија кампања 
Комитета, која се заснивала на обраћању високим америчким званичницима, 
еминентним личностима из културног и политичког живота Америке, органи-
зацијама различитог обележја, те медијима.

Усаглашена деловања 

Делатности југословенског амбасадора у Вашингтону и Америчког коми-
тета за помоћ Југославији, као два фактора на америчком тлу блиско повезана 
са југословенским центром, биле су међусобно усаглашене. Међу дужностима 
југословенског амбасадора била је и потреба да америчку јавност и исељеничке 
организације у САД путем медија редовно обавештава о кризној ситуацији и 

24 АЈ, 83-15-73, Report on Yugoslavia by Joyce and Zlatko Balokovic, Јаnuary, 1947
25 DAMSP, PA, SAD, 1947, F-75, dosije 9, pov. br. 410151, Predlog drugu Bebleru o vršenju 

pritiska na ambasade Londona i Vašingtona, 17. maj 1947.
26 AJ, 183-31, Letter to Mr. Einhorn from Department of State Washington, Јаnuary 23, 1947
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глади која је претила да завлада Југославијом услед велике суше.27 Представ-
ници Америчког комитета за помоћ Југославији пратили су рад југословенског 
амбасадора у Вашингтону. Они су уочавали велико залагање Саве Косановића 
за обезбеђивање помоћи у храни за Југославију, које је подразумевало честе 
посете Стејт департменту.28 

Изјава америчког подсекретара задуженог за економске послове Вилијама 
Клејтона показивала је да је од Конгреса затражено 350.000.000 долара за опо-
равак пет од шест европских земаља најтеже погођених ратом које је предложио 
Специјални технички комитет при ОУН: Аустрије, Мађарске, Грчке, Италије и 
Пољске. Упркос томе што је Специјални технички комитет при ОУН утврдио и 
потребе Југославије за наставком пружања помоћи после окончања UNRRA-е у 
износу од 68.200.000 долара, у новом америчком извештају Југославија је једина 
била изостављена са списка земаља које би требало да приме помоћ.29 Вилијам 
Клејтон је Сави Косановићу приликом једног састанка отворено предочио да се 
проблем са наставком америчке економске помоћи Југославији налазио у гене-
рално негативном ставу према Југославији, али и у томе што је америчка страна 
проценила да је неким другим земљама помоћ била много потребнија.30

Опречне информације о југословенском статусу о наставку америчке по-
моћи збуњивале су представнике Америчког комитета за помоћ Југославији. 
Зато је упоредо са активностима Саве Косановића Комитет деловао у правцу 
разрешења спорног питања југословенског учешћа у наставку програма помоћи. 
С тим циљем је Комитет предао ноту генералу Џорџу Маршалу, тадашњем 
америчком државном секретару. Поред подсећања на обећану идеју послератне 
економске помоћи која је начелно била оштри противник дискриминационе 
политике, Комитет је указивао на велике жртве и разарања која је Југославија 
као амерички савезник претрпела током Другог светског рата. Приступ који је 
потенцирао војни ангажман Југославије у рату имао је за циљ да код секретара, 
који се својим заслугама у рату веома истакао, пробуди осећај емпатије и изазове 

27 DAMSP, PA, SAD, 1947, F-7, dosije 20, pov. br. 48476, str. pov. br. 13 Pokretanje pitanja 
ishrane, 23. april 1947.

28 AJ, 183-27, Letter to Alan Max, Daily Worker, March 24, 1947.
29 Специјални технички комитет у оквиру ОУН, који су чинили представници разних земаља, 

између осталог и САД, је утврдио следеће потребе у милионима долара: Аустрија 143,5, Пољска 
139,9, Италија 106,9, Грчка 84,3, Југославија 68,2 и Мађарска 40,2, што је износило 583.000.000 
долара. Нови, измењени извештај који је искључио Југославију, а дефицитарним земљама про-
гласио Аустрију, Грчку, Мађарску, Италију, Пољску, Слободну територију Трста и Кину. Разлике 
у побројаним земљама које треба да добију помоћ у оквиру два извештаја правдане су другачијим 
критеријумима процењивања који су у њима примењивани, АЈ, Predsedništvo vlade FNRJ 50, 
fascikla 43, 96, Materijal o Maršalovom planu, 3. maj 1948, FRUS, 1947, vol. I, General, The United 
Nations, 522, Memorandum by the Staff Committee of the National Advisory Council on International 
Monetary and Financial Problems to the National Advisory Council, February 14, 1947

30 AJ, 83-7-60, Zabeleška o razgovoru Save Kosanovića i Vilijama Klejtona, 26. mart 1947.
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већу наклоност према Југославији. Поред тога, у писму је био наговештен и 
људски фактор, односно проблем суше која је довела до несташице пшенице и 
кукуруза, због чега је глад у Југославији била неминовна.31 

У предвечерје Трумановог излагања предлога о помоћи Грчкој и Турској 
у износу од 400.000.000 долара, Комитет се у склопу своје акције апеловања за 
обезбеђивање помоћи у храни за Југославију обратио и самом америчком пред-
седнику. У нешто сажетијем облику садржина писма упућеног председнику била 
је слична оном које је добио државни секретар. Оно је садржало учтиву форму у 
којој су најпре биле исказане речи хвале на рачун америчке одлучности приликом 
активног подржавања програма економске помоћи. Међутим, након тога је била 
наведена цифра од пет милиона људи у Југославији којима је претила страшна 
глад. Указујући на драматичност југословенске ситуације, представници Коми-
тета су позивањем на податке које је доставила UNRRA при крају своје мисије, 
време које је наступило после престанка већих испорука UNRRA-е Југославији 
оквалификовали најстрашнијим „од како су Немци напустили разорену земљу“.32 
Почетком марта представници оба дома америчког Конгреса и представник 
САД у Уједињеним нацијама, у својим одговорима Комитету на питање о томе 
каква је била позиција Југославије приликом додељивања економске помоћи 
после окончања UNRRA-e, нису давали конкретније одговоре, већ само учтива 
обећања да ће узети у разматрање њихове препоруке.

Југословенска страна сматрала је како је веома важно да амерички званич-
ници добију југословенске податке о актуелној ситуацији у земљи, с обзиром на 
то што су информације које су стизале од америчких представника у Југославији 
о питању исхране приказивали потпуно другачију слику југословенског стања.33 
Стога је Сави Косановићу припао задатак да доставља службене податке који 
су имали за циљ да прикажу дефиците у виталним намирницама неопходним 
за исхрану становништва у Југославији. Навођењем конкретних података, Сава 
Косановић је указивао на могуће последице глади у Југославији, где је током 
фебруара и марта 1947. године снижавана додељена грамажа хлеба по станов-
нику и достигла просечни ниво од 1240 калорија.34 Када се има на уму да je на 
житарице одлазило 69% калорија у исхрани, док су млеко, месо и јаја чинили 

31 AJ, 183-28, Letter to George C. Marshall, Secretary of State, March 3, 1947.
32 AJ, 183-28, Letter to President Harry S. Truman, March 10, 1947.
33 Извештаји који су потицали од представника америчке амбасаде у Београду доводили су 

у питање стварне југословенске потребе за храном после престанка рада UNRRA-e, а садржали 
су и индиције да Југославија извози храну која јој је наводно потребна, чак и ону конзервирану, 
DAMSP, PA, SAD, 1947, F-5, dosije 13, pov. br. 44827, Izveštaj o razgovoru Vladimira Velebita sa 
šefom misije UNRRA za Jugoslaviju, 7. mart 1947.

34 Поређења ради, према наводима Валтера Лакера, дијетом за мршављење предвиђен је 
унос од 1500 калорија на дневном нивоу, Валтер Лакер, Историја Европе 1945–1992, (Београд: 
Clio 1999), 27.
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само 13%, може се наслутити колики је проблем несташица житарица могла 
представљати за југословенско становништво.35

Сава Косановић је истицао како су управо његове изјаве и подаци били 
коришћени приликом оглашавања емигрантских организација. У својој изјави 
за америчке медије он је наводио како је Југославији био неопходан увоз из 
иностранства који би обухватио жито, махунарке, кромпир и масноће, а као 
посебно угрожене крајеве спомињао Босну, Херцеговину, Далмацију, Црну 
Гору и делове Словеније. Према његовим речима, расположиве југословенске 
резерве од априла до јула биле су такве да је она могла обезбедити само 652 
калорије по особи на дневном нивоу, што је било мање од калорија које су 
уносили логораши из Букенвалда и Белзена.36 Пропагандни летак Америчког 
комитета за помоћ Југославији из априла 1947. године указивао је на истини-
тост његове тврдње и представљао потрвду усаглашених акција амбасадора и 
Комитета. Његов садржај је на драматичан начин приказивао југословенски пут 
од великих жртава у Другом светском рату до огромне глади која је претила да 
завлада земљом током 1947. године. У њему су биле искоришћене исте цифре 
попут оних о којима је говорио Косановић. Бројка од 652 калорије по особи на 
двневном нивоу, као процена на основу доступних резерви од априла до јула, 
заузимала је видно и упечатљиво место на првој страни летка.37

 Сава Косановић је у свом обраћању југословенском Министарству иност-
раних послова навео укључивање еминентних америчких грађана у иницијативу 
за помоћ Југославији као своју идеју.38 Поменути летак сведочио је о томе да је и 
Комитет такву замисао препознао као потребну и корисну. На његовој полеђини 
налазио се списак истакнутих Американаца из области уметности, политике, 
образовања, верског живота... Међу њима су била имена попут писца Томаса 
Мана, скулптора Џоа Дејвидсона, Елеоноре Рузвелт, гувернера Њујорка Хер-
берта Лемана, бискупа Артура Молтона и многих других.39 Елеонора Рузвелт, 
супруга бившег америчког председника Френклина Делана Рузвелта, носила 
је титулу почасне председнице Комитета. Део текста њене колумне из United 
Features Syndicate, који је представљао поруку америчким званичницима, као 
репрезентима америчког народа, о неопходности разматрања одлуке о помоћи 
Југославији, налазио се на упечатљивом месту у оквиру пропагандног летка 

35 Ivana Dobrivojević, „Život u socijalizmu-prilog proučavanju životnog standarda građana u 
FNRJ (1945–1955)“, Istorija 20. veka, 27, 1 (2009), 78.

36 AJ, 83-8-62, Izjava ambasadora Save Kosanovića o stanju ishrane u Jugoslaviji, 21. mart 
1947.

37 АЈ, 183-27, Formula for death ... 652 calories per day, April 15, 1947
38 DAMSP, PA, SAD, 1947, F-7, dosije 20, pov. br. 48476, str. pov. br. 13, Pokretanje pitanja 

ishrane, 23. april 1947.
39 АЈ, 183-27, Formula for death ... 652 calories per day, April 15, 1947
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Комитета.40 Летак је био намењен свим члановима америчког Конгреса, чиме 
је била демонстрирана намера Комитета да скрене пажњу на југословенско 
питање, док су пописане бројне утицајне личности из америчког јавног живота 
сведочиле о томе да би питање југословенског дефицита у храни требало да 
добије све већи публицитет. 

Поред тога, једну од можда најречитијих манифестација сарадње два 
фактора на америчком тлу, блиска југословенској влади, представљао је митинг 
из априла 1947. године, који се одвијао под окриљем Америчког комитета за 
помоћ Југославији. Главни говорник требало је да буде управо југословенски 
амбасадор, а том приликом је био и премијерно представљен филм Liberation 
of Europe. Главна порука обавештења о митингу у држави Арканзас била је да 
је требало „градити југословенско-америчко пријатељство“, док је његов при-
марни циљ био скретање пажње америчке јавности на проблем југословенског 
дефицита у храни.41

 Од априла 1947. године инструкције југословенског врха Сави Косановићу 
добијале су сасвим другачију садржину. Југословенски амбасадор је, наиме, 
требало да обустави даље агитовање за обезбеђивање помоћи за Југославију.42 
Тако озваниченом новом југословенском ставу, који је, услед своје контрадик-
торности изазивао збуњеност Саве Косановића, претходио је Титов експозе 
о спољној политици Југославије. У њему је Тито истакао да Југославија није 
имала потребе да моли за економску помоћ у иностранству, већ да је она само 
инсистирала на ономе што јој је објективно и припадало.43

 Овакав Титов наступ треба разумети у контексту тога што је још 16. марта 
1947. године југословенска влада била званично обавештена да неће добити 
никакву помоћ од Сједињених Држава. Америчка аргументација се сводила на 
то да је Југославија већ добила довољно средстава посредством UNRRA-e, те да 
су постојале земље чија је ситуација била знатно критичнија.44 У САД је питање 
економске асистенције одређеним земљама после окончања UNRRA-e вођено 
у исто време као и разматрање помоћи коју је председник Труман затражио од 
Конгреса за Грчку и Турску. To je била манифестација новог курса у америчкој 
спољној политици чији је циљ био усклађивање економске помоћи са политич-

40 Eleanor Roosevelt, «My Day, April 9, 1947,» in: The Eleanor Roosevelt Papers Digital 
Edition (2017), URL: https://www2.gwu.edu/~erpapers/myday/displaydoc.cfm?_y=1947&_f=md000621 
(25. 5. 2019).

41 АЈ, 183-31, Famine Anywhere Endangers Plenty Everywhere, April 18, 1947.
42 DAMSP, PA, SAD, 1947, F-7, dosije 20, pov. br. 48476, str. pov. br. 13, Pokretanje pitanja 

ishrane, 23. april 1947.
43 „Експозе маршала Тита о спољној политици“, Борба, 1. април 1947, 2.
44 AJ, 83-8-62, U. S. Statement on Yugoslav Needs, March 20, 1947.
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ким циљевима. У актуелном хладноратовском контексту помоћ Југославији није 
представљала приоритет у америчким спољнополитичким плановима.45 

Наставак пропагандне делатности Комитета

Након званичног искључивања Југославије из америчког програма помоћи, 
почасна председница Елеонора Рузвелт обратила се америчком Министарству 
пољопривреде. На основу аргумената који су били заступљени у одговору тог 
министарства, може се уочити да се одлука о томе да се стање везано за исхрану 
становништва у Југославији заснивало на извештајима америчке амбасаде у 
Београду. Они су приказивали ситуацију која не само да није била алармантна 
већ је била знатно боља од неких других земаља које су добијале помоћ од 
Америке.46 Још једно писмо америчког подсекретара Дина Ачесона Елеонори 
Рузвелт приказивало је конкретније аспекте југословенског питања из америчке 
перспективе. Наиме, америчка амбасада у Југославији је у својим извештајима 
представљала слику о томе да стуштински проблем у Југославији није пред-
стављао недостатак елементарних намирница, већ да се проблем налазио у 
недовољно ефикасним напорима југословенске владе да се правилно обави 
алокација ресурса. Тако је југословенским проблемима приликом консолида-
ције у кризним ситуацијама приписан проблем равномерног снабдевања свих 
делова земље.47 Таква аргументација америчке стране показивала је увереност 
у исправност одлуке о расподели економске помоћи коју су САД преузеле на 
себе после окончања UNRRA-e.

Тито је крајем априла 1947. године у присуству помоћника министра 
иностраних послова др Владимира Велебита дао интервју америчком новинару 
Јоханесу Стилу. Одговарајући на питање о ситуацији исхране у Југославији, Тито 
је објаснио да ситуација није била лака, али да је било „беспредметно и сувишно 
говорити о храни која је потребна нашој земљи“. Пренео је оптимистичну про-
цену да би се тај проблем могао превазићи и да су се у земљи улагали велики 

45 Најбољи показатељ нове економске политике САД јесте био извештај председника Харија 
Трумана крајем 1947. године који је показао да је Конгрес САД на име програма насталог по окон-
чању UNRRA-e, током те године одобрио помоћ Аустрији, Италији, Грчкој, Кини и Трсту. Њиме 
се потврђује да је додељивање помоћи било инспирисано политичким циљевима усаглашеним 
са новом спољнополитичком стратегијом давања економске помоћи земљама, како би се у њима 
предупредило снажење комунистичког режима. Поред тога, предвиђена свота новца додељена 
наведеним земљама износила је 286,1 милиона долара, што није била ни половина износа који 
је проценио Специјални технички комитет у свом првобитном извештају, АЈ, 50-43-96, Materijal 
o Maršalovom planu, 3. maj 1948.

46 AJ, 83-7-60, Letter from U. S. Department of Agriculture to Mrs. Eleanor Roosevelt, May 6, 
1947.

47 AJ, 83-7-60, Letter from Dean Acheson to Mrs. Eleanor Roosevelt, May 6, 1947.
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напори како би се санирале последице мразева и поплава.48 Титово демантовање 
навода о дефициту у прехрамбеним производима и оскудици југословенског 
становништва имало је за циљ промовисање повољних услова живота у Југо-
славији како у иностранству тако и међу домаћим становништвом. Инсистирање 
на лошем животном стандарду становништва земаља Западне Европе посебно 
је било доминантно након америчког искључивања Југославије из програма 
економске помоћи. При том је Михаило Петровић, аутор серије чланка у По-
литици, истицао британске проблеме са снабдевањем становништва храном 
и гладовањем, док је суштински узрок томе видео у „продаји душе ђаволу“, 
односно све већом британском зависношћу од америчке економске помоћи.49 
Он је такође нагласио да су следовања хлеба и других намирница „код нас била 
већа него у Великој Британији“.50 Слични текстови имали су психолошки ефе-
кат на југословенско становништво у смислу подстицања осећаја колективне 
супериорности у односу на народе „капиталистичких земаља Запада“.

Сава Косановић је посебно истакао проблем неусаглашености активности 
амбасаде у Вашингтону и Београда. У једном каснијем обраћању Титу замерао 
је текстове у Политици и Борби који су истицали позитивне стање о располо-
живим резервама хране у Југославији, док је он у Стејт департменту настојао 
да од америчких званичника обезбеди помоћ у храни, а при том био суочаван 
са прекорима услед контрадикторних података.51 Након што је у марту 1947. 
године Југославија била обавештена о томе да неће добити никакву помоћ од 
САД, амбасадор Сава Косановић је сматрао да не би требало у потпуности 
обустављати напоре који су у смислу добијања помоћи за Југославију до тада 
већ били учињени.52 На основу анализе даљих активности Америчког комитета 
за помоћ Југославији постаје јасно да су се ставови амбасадора и Комитета 
о питању наставка даљих пропагандних акција за добијање помоћи у храни 
за Југославју били идентнични. Златко Балоковић је у писму уреднику Daily 
Worker-a изостанак истицања проблема дефицита хране у Југославији правдао 
„превеликим поносом Југословена“. Нагласио је и да се евидентна југословенска 
потреба за додатном храном морала посматрати независно од Тита и његовог 
режима, односно да се није смела тумачити као политичко питање, већ да је 
искључиво била везана за потребе самог народа.53 На тај начин је, у складу са 

48 „Одговори маршала Тита на питања америчког радио-коментатора Јоханеса Стила“, 
Политика, 26. април 1947, 1.

49 Мих. С. Петровић, „Неизвесна будућност енглеске привреде“, Политика, 31. мај 1947, 
1–2.

50 Мих. С. Петровић, „Како данас живе Енглези“, Политика, 29. мај 1947, 1.
51 AJ, 83-13-68, Pismo Save Kosanovića Josipu Brozu Titu, 7. april 1948.
52 DAMSP, PA, SAD, 1947, F-7, dosije 20, pov. br. 48476, str. pov. br. 13, Pokretanje pitanja 

ishrane, 23. april 1947.
53 AJ, 183-27, Letter to Alan Max, Daily Worker, March 24, 1947.
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хуманитарном мисијом организације и бригом за угрожено становништво у 
Југославији и након препорука које су предочене Косановићу, Комитет наставио 
даље активности. 

Амерички комитет за помоћ Југославији се ради актуелизације питања 
помоћи Југославији обраћао различитим америчким организацијама, попут 
American Jewish Committee, Church World Service, American Fraternal Union, 
American Unitarian Association, International Workers Order и другим. Такође, 
један од видова пропагандне делатности Комитета са циљем обавештавања 
јавности о ситуацији у Југославији сводио се на интеракцију са представницима 
медија у Сједињеним Америчким Државама. У том смислу велики удео у нагла-
шавању значаја проблема са југословенским дефицитом у храни имао је један 
од најзначајнијих југословенских емигрантских листова – Народни гласник.54 
Док су амерички листови различито реаговали на молбе представника Комитета 
за објављивањем информација о југословенској предстећој глади и америчком 
држању поводом дате ситуације, уредници листова Life и Time су били изричити 
у одлуци да коментаре о поменутој ситуацији не желе објављивати и учтиво се 
захвалили на подробном обавештењу о југословенској ситуацији.55

У фокусу Комитета је и у наредном периоду највише био амерички пред-
седник, због чега је била покренута акција апеловања на многе организације, 
медије и појединце да се обраћају Харију Труману како би се обезбедила пот-
ребна помоћ у храни за Југославију. За Комитет је мишљење Саве Косановића 
о њиховим даљим иницијативама било од великог значаја. Упркос индицијама о 
томе да је југословенски амбасадор био негативно настројен према интензивним 
активностима Комитета, испоставило се да је била реч о неспоразуму, те да је 
Косановић наставио да пружа подршку Комитету у акцији која је имала за циљ 
обраћање америчком председнику.56 

Утицај Харија Трумана кад је реч о том питању проистицао је из могућ-
ности да, поред своте новца која је већ предвиђена за опоравак земаља, додели 
још додатних 15.000.000 долара из посебних фондова и на тај начин помогне 
Југославији у месецима доминантне оскудице.57 За остваривање тог циља Ко-
митет се првенствено могао ослонити на своје разгранате везе са утицајним 
личностима из америчког јавног живота. Напори Комитета су били усмерени 
ка подстицању иницијативе међу појединим Американцима који би, сходно 
свом угледу, могли утицати на промене или бар разматрање промена одлуке о 
помоћи Југославији. Писмо које је председнику Труману поново стигло у јуну 

54 АЈ, 183-31, Letter to Leo Fisher, Editor of Narodni glasnik, April 8, 1947.
55 АЈ, 183-31, Letter to the Editor of Life, June 2, 1947, АЈ, 183, F-31, Letter to the Editor of 

Time, June 5, 1947.
56 АЈ, 183-31, Letter to Мr. аnd Mrs. Balokovic, June 9, 1947.
57 АЈ, 183-28, Letter to the Editor of The Christian Herald, May 26, 1947.
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1947. године сведочило је о успешној иницијативи Комитета с обзиром на то да 
се број еминентних Американаца који су потписали апел за помоћ Југославији 
попео на чак 218 људи из свих крајева земље. На списку наведених личности 
које су потписале апел америчком председнику била су и имена која су се могла 
пронаћи на полеђини поментуог пропагандног летка Комитета, али и многа 
друга нова имена. Допринос акцији Комитета пружиле су истакнуте личности 
попут виолинисте Јехудија Мењухина, књижевника Артура Милера, глуми-
це Рут Гордон, списатељице Хенријете Букмастер, плесачице Марте Грејем, 
конгресмена Џона Блатника и Џорџа Садовског и многих других. У оквиру 
обраћања председнику била је скренута пажња на извештај Организације за 
храну и пољопривреду при Уједињеним нацијама из маја 1947. године, која је 
у Југославији прогласила несумњиви дефицит у најважнијим прехрамбеним 
производима попут хлеба, кромпира, масти и пасуља.58 Главна порука апела 
састојала се од тога да обележје политичких југословенско-америчких односа 
не би смело бити препрека пружању помоћи становништву које се налазило 
пред хуманитарном катастрофом. Разматрани извори нису пружили одговор на 
питање каква је била реакција председника Трумана и да ли је Комитет добио 
конкретан одговор на апел који је укључио велики број утицајних личности из 
америчког јавног живота. Ипак, на основу крајњег исхода пропагандне акције 
Комитета поводом поменутог питања, која је према расположивим изворима 
трајала до јула 1947. године, може се наслутити какав је био став америчког 
председника у датом тренутку. После одобрења предлога америчког председника 
од 21. фебурара 1947. године, Конгрес је усвојио закон о економскoj помоћи 
земљама за које су САД процениле да би требало да наставе да примају помоћ 
у оквиру пост-UNRRA програма. Уговори са земљама примаоцима помоћи 
потписани су махом током јуна и јула 1947. године, а Југославија се, ни после 
активне кампање Комитета, ипак није нашла међу тим земљама.59

Док су се у америчком Конгресу водиле борбе за одобравање програма 
економске помоћи, 5. јуна 1947. године на Харварду је говор Џорџа Маршала 
најављивао неопходност европског економског опоравка и европске сарадње, 
и могућност пружања америчке помоћи. Понуда економске помоћи у склопу 
Маршаловог плана била је понуђена свим европским земљама. Југославији 

58 AJ, 183-28, A statement addressed to President Truman, June 18, 1947.
59 Према наводима Института за међународну политику и привреду са земљама којима је 

помоћ била обезбеђена склопљени су обавезујући уговори, који су подразумевали превелико за-
дирање САД у унутрашња питања тих земаља: амерички председник је могао обуставити помоћ 
када је хтео, пренос би био обављан америчким бродовима, предвиђено је било давање великог 
публицитета програму помоћи, док су амерички представници вршили надзор над расподелом 
помоћи. Према извештају Института, на уговорним обавезама у оквиру пост-UNRRA програма 
помоћи ратом опустошеним земљама директно су се заснивали каснији уговори о помоћи на име 
Маршаловог плана, АЈ, 50-43-96, Materijal o Maršalovom planu, 3. maj 1948.



84 Годишњак за друштвену историју 2, 2019.

је, с обзиром на и даље тешку економску ситуацију, таква помоћ била преко 
потребна, али је упркос томе, попут СССР и других земаља Источног блока 
одбила да учествује у даљим преговорима о помоћи на основи Маршаловог 
плана.60 Амерички комитет за помоћ Југославији у оквиру својих пропагандних 
активности којима је требало обезбедити помоћ за Југославију у пост-UNRRA 
периоду није наглашавао потенцијални значај Маршаловог плана као извора 
економске помоћи. Поред несумњивих политичких разлога који су узроковали 
југословенско одбијање Маршаловог плана, Сава Косановић је сматрао да је 
изостанак америчке економске помоћи у критичном времену за Југославију, 
обележен сушом и дефицитом у храни који је трајао од марта до јула 1947. го-
дине, допринео југословенском скептицизму према другим облицима америчке 
помоћи.61

Даље активности Комитета с временом су губиле на интензитету, да би из-
возну дозволу изгубио 17. јуна 1948. године, након што је, означен као непоузда-
на организација, уклоњен са листе организација за пружање помоћи.62 Међутим, 
упркос гашењу Комитета, подршка Југославији из америчке емиграције није 
изостајала ни у временима наредних криза. Тако је услед суше и пратеће глади 
у Југославији током 1950. године Златко Балоковић, сходно свом утицају међу 
исељеницима, наставио да подстиче солидарност са југословенским народом у 
психолошком смислу, али и да позива на конкретне акције организоване помоћи 
југословенске емиграције у САД.63 

60 Srđan Cvetković, „Uticaj Hladnog rata i sovjetske politike na intenzitet represije u narodnim 
demokratijama i Jugoslaviji 1947–1948.“, Velike sile i male države u Hladnom ratu 1945–1955, ur. 
Ljubodrag Dimić, (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2005), 107.

61 AJ, 83-8-62, Sava N. Kosanovic’ s statement, August 21, 1947.
62 АЈ, Crveni krst Jugoslavije 731, fascikla 539, Issuance of licenses re our final shipment of 

relief materials, August 12, 1948.
63 “Златко Балоковић позива Aмериканце југословенског порекла да пруже помоћ Југосла-

вији“, Политика, 16. децембар 1950, 1.
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Summary

MA Emilija Cvetković

“US Committee for the Aid for Yugoslavia” in  
the Struggle for Continuation of Economic Aid for Yugoslavia in 1947

During the Cold War, economic aid was an indisputably important tool of the US foreign 
policy. When United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) lessened 
its activity in the beginning of 1947, the US side proposed a program of direct economic 
assistance and sent a post-UNRRA program, the aid to Greece and Turkey, as planned by 
Truman Doctrine and Marshall plan, being the most important aid program in the forthcom-
ing period. In such a way, US aid had been conditioned by political motives and, to a large 
extent, determined by quality of relation between the US and the recipient country. In this 
political context, the aid for Yugoslavia, after the political confrontations during 1946, did 
not suit current US interests. The exclusion of Yugoslavia from the US assistance program 
after the completion of the main part of the UNRRA mission, despite the estimate of the 
international commission whether the aid to Yugoslavia was necessary, may indicate the 
manifestation of such a policy.

The organization of Yugoslav immigrants in the USA, the American Aid Committee 
for the Yugoslavs, and the Yugoslav Ambassador Sava Kosanović, as factors close to the 
Yugoslav government, had great roles in the activities with the aim of providing further US 
aid due to the lesser UNRRA dispatches. Their work had been coordinated from Belgrade. 
By intensive propaganda in the USA, and contacts with the US officials, The US Committee 
for the Aid for Yugoslavia intended to occupy attention of the US public to the problem of 
privation and hunger that affected the population of Yugoslavia. After the official announce-
ment to Yugoslav authorities, that Yugoslavia had not been included in the aid program, it 
was directed from Belgrade, that all further actions be cancelled. However, the Committee 
appealed to the US President himself. In spite of the considerable effort of the Committee in 
providing aid to Yugoslav population, the US decisions had not been changed. The cited case 
shows that political motives, not objective needs, were the crucial factors for the decisions 
about the U.S. economic aid. The absence of US aid, when there were serious problems with 
provisions of basic supplies of the Yugoslav population, influenced a definition of a negative 
Yugoslav standpoint about the participation in the Marshall Plan.
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Болест која је добијала различита имена, ширећи се од краја 15. и почетка 
16. века, у време ратова, масовних миграција, криза, раста градова, у зависнос-
ти од правца с којег је стигла али и од тренутних односа коју су владали међу 
државама. Од првог помена 1530, као Syphilis sive morbus gallicus (сифилис или 
француска болест), под којим је остао у употреби у енглеском и немачком јези-
ку, сифилис је, за Французе био „Напуљска болест“, за Русе „Пољска болест“, 
за Пољаке „Немачка болест“. У Новом свету је за Холанђане, Португалце ова 
пошаст била „Шпанска“ и „Кастиљанска болест“. За Јапанце „Кантонски осип“ 
или „Кинески чир“. За разликовање сифилиса од (у српској терминологији вели-
ких, у енглеској „малих богиња“ – Small pox) богиња два века је био у употреби 
појам Велике богиње (Great pox).1 На простору Балкана био је за време османске 
доминације у употреби појам „френга“ (као варијанта термина „Француска 
болест“ или „европска болест“), затим „фрењанг“ и „чанкир“, „шанкир“.

Повезивање открића Америке и ширење ове инфективне болести, савреме-
нике су навеле на закључак о њеном „увозу“ као једној од последица Колумбо-
вих путовања. Порекло болести је остало до краја неразјашњено, уз неколико 
различитих теорија („Унитаријска теорија“, Предколумбовска, Колумбовска, 
до оне која, заснована на археолошким истраживањима, заступа мишљење о 
њеном постојању у Старом свету још у античка времена).2

1 Virendra N. Sehgai, Prashant Vrena et al., “Origin and Evolution of Syphilis: Drifting Myth”. 
Skin-med. Dermatology for the Clinician, vol. 10, Issue 1, January-February 2012, 8. 

2 Sehgai, Vrena et al., “Origin and Evolution of Syphilis: Drifting Myth”, 9, 10.
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Социјална динамика и велике промене (масовне миграције, покретљивост 
и раст становништва, раст градова, проституција, социјалне прилике, као и 
непостојање ефикасне медицинске терапије ) утицале су, крајем 19. века на 
ширење сифилиса у Европи и Сједињеним државама. Претпоставке су, да је 
до почетка Првог светског рата, од 5% до 20% становништва Европе и САД 
било изложено свим видовима ове болести. У Великој Британији било је 1914, 
100.000 нових случајева на постојећих око 3 милиона оболелих.3 На једној 
страни, везе проституције, сексуалног промискуитета и ширења ове болести 
нису биле друштвено прихватљиве (као на, пример у британском викторијан-
ском друштву), где је сифилис (луес), упркос раширености у свим слојевима 
друштва, био дуго „невидљив“. На другој страни, носио је са собом друшт-
вену стигматизацију, био тумачен као казна за неморал, физичку и менталну 
дегенерацију, да угрожава биолошку супстанцу нације, поткопава одбрамбене 
способности армија и слично.4 

Поред раног Шекспировог помињања болести у Тимону Атињанину,5 ова 
болест постаје, својим присуством и фаталношћу и важан мотив литературе 
краја 20. века, у романима Емила Золе (Е. Zola), Нана, Оскара Вајлда (O. Wilde), 
Слика Доријана Греја, Ибзеновој (H. Ibsen) драми Духови. Жртве сифилиса 
крајем 19. века били су бројни представници уметничке елите (на пример, сли-
кари Пол Гоген, Анри Тулуз-Лотрек, Едуард Мане, писац Ги де Мопасан). Нова 
дисциплина, психоанализа показује све веће занимање за утицај ове болести на 
душевно стање, тако да јој Зигмунд Фројд (S. Freud) посвећује пажњу, тврдећи 
у једном од својих „случајева“ (Дора), да је половина случајева хистерије које 
је изучавао, настало под утицајем сифилиса. Једна од жилавих теорија, упркос 
резултатима медицинских истраживања која су то одбацивала, била је везана за 
искључиво наследну природу болести, без прављења разлике између сексуално 
преносивог, конгениталног (стеченог, наследног) облика болести и ендемског 
луеса, који се преноси несексуалним путем (заједничка употреба прибора за 
јело, нехигијенски тоалети и уопште нехигијенски услови живота).6 Болест се 
претворила, више него и једна друга, у метафору друштвене дегенерација, са 
њеним екстремним варијантама у еугеници и „научном расизму“, чији су след-

3 Robert K. Kaplan, “Syphilis, Sex and psychiatry 1798–1925: Part 2”, Australasian Psychiatry, 
Vol. 18, No. 1, February 2010, 22. У Лондону је 1875, било „75000 full-time prostitutes...for the sexual 
purposes of the Victorian upper-class male“; исто.

4 О месту сифилиса у викторијанској литератури и култури в.: Мonika Pietrzak-Franger, 
Syphilis in Victorian Literature and Culture. Medicine, Knowledge and the Spectacles of Victorian 
Invisibility, (Palgrave Studies in Literature, Science and Medicine, 2017).

5 Timon of Athens, The Complete Works of William Shakespeare, (London-New York-Sydney-
Toronto: Spring Books, 1976), 673.

6 В. Medicinska enciklopedija, 4, Komb-Nju, (Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 
MCMLXIX), 360–361.
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беници, као на пример немачки националсоцијaлисти, тврдили, да ову болест 
намерно шире Јевреји да би уништили „расну супстанцу“ немачког народа.7

Први успешни кораци у модерном лечењу (после оних крајње проблема-
тичних уз употребу супстанци које су садржавале живу), учињени су увођењем 
малариотерапије, да би коначно, проналазак пеницилина донео велики иско-
рак у лечењу и сузбијању ове болести.8 Она ће, ипак, захваљујући сличним, 
нередовним стањима, током двадесетог столећа, као што су Други светски рат, 
и променама сексуалног понашања у другој половини истог столећа, уз неке 
друге факторе (нагла, хаотична урбанизација „Трећег света“, алкохолизам, ши-
рење употреба дрога, проституција), поново показати своју опасну жилавост 
и фаталне ефекте.

На простору Србије, током прве половине 19. века, ова болест била је ра-
ширена у Источној Србији, где је, по једном наводу у „Новинама Србским“ из 
1846, стигла 1810, са руским трупама које су биле упућене као помоћ српским 
устаницима, док је у Медицинској енциклопедији наведено, да је: „U naše krajeve 
– u Bosnu i Hercegovinu te u sjeveroistučnu Srbiju – endemski je sifilis unijela pred 
dva i po stoleća turska vojska i on se je ovdije zadržao do najnovijeg vremena“9 О 
начину ширења болести није било јасних сазнања, а по налазима државне коми-
сије, задужене да испита стање у Кнежевини Србији, је закључено, да су за њено 
ширење криве хигијенске прилике, лоша исхрана, лоша вода, уз тврдњу да је 
френга болест различита од сифилиса. За ову болест била је везана и предрасуда, 
да се мушкарац који је има, ње може ослободити сексуалним односом са невином 
девојком.10 Фатални ефекти по здравље и радну способност становништва уочени 
су рано, али су начини сузбијања били крајње неефикасни, све до проналаска 
пеницилина, укључујући и мере „контролисане сексуалности“ (од легализације 
проституције, оснивања војничких бордела, обавезних лекарских прегледа про-
ститутки, до полицијских мера у сузбијања проституције и слично).11 

7 Kaplan, Syphilis, 23. Вођа Националсоцијалистичког покрета Адолф Хитлер је овакве 
ставове изнео у својој књизи Моја борба; Hans Peter Bleuel, Sex and Society in Nazi Germanz, 
(Philadephia and New York: J.B. Lippincott Company, 1973), 32. В. о овом птитању такође, Sender L. 
Gilman, Rasse, Sexualität und Seuche. Stereotype aus der Innenwelt der westlichen Kultur, (Hamburg: 
Rowohlts Enziklopädie, 1992).

8 В. Medicinska enciklopedija, 4, 340
9 Брана Димитријевић, „О френги у обновљеној Србији“, http/www.rastko.rs/delo/13560. 

Аутор се ослањао на Владимира Станојевића, Историја српског санитета; Наше санитетско 
искуство, (Београд, 1925), 25; В. Михаиловића, „Из историје санитета обновљене Србије“, 
САНУ, посебна издања, књига CLXXX, Одељење медицинских наука, књ. 4, 533–555; Medicinska 
enciklopedija, 4, 360.

10 Исто.
11 О борби против ширења сифилиса у Европи в.: Morus (Richard Levinson), Eine Weltgeschichte 

der Sexualität, (Hamburg: Rowohlt, 1965), 310–312; Amours, guerres et sexualite‘ 1914–1945, Sous la 
direction de Fr. Roucet, F. Virgill, D. Voldman, (Paris: Gallimard, 2007), 12, 72–73.
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Постојање жаришта ендемског сифилиса на територији Краљевине Југосла-
вије у Босни и Херцеговини, Источној Србији, као и на Косову и другде, уочено 
је као здравствена и друштвена опасност, тако да почињу да се предузимају прве 
мере за сузбијање болести. У неким деловима Југославије, као што је била цен-
трална Босна, због раширеност ове болести њено сузбијање је било од велике 
важности и за усташке власти у време Другог светског рата. Због недостатка 
медицинског кадра, део јеврејских лекара је био изузет од депортације у логоре, 
већ су слани у села у Босни која су била жаришта ендемског сифилиса, што је 
отварало пут и за бекство у партизанске јединице.12

После Другог светског рата нове југословенске власти покрећу систематску 
здравствену едукацију становништва, акције здравствене превентивне (обавезни 
систематски прегледи деце и одраслих), и искорењивање инфективних болести 
(туберкулоза, тифус, трахом, маларија, полио, полне болести, кожна обољења и 
друго). О обиму акције искорењивања сифилиса у првих неколико послератних 
година, организацији, методологији и резултатима, уз помоћ UNICEF-a сведочи 
извештај министра председника Комитета за заштиту народног здравља Владе 
ФНРЈ др Павла Грегорића од 18. марта 1950. године, који је био упућен Алешу 
Беблеру, југословенском сталном делегату у ОУН као део документације за 
захтев за нову траншу помоћи за наставак акције. 

12 В.: Zdenko Levental, Auf glühnendem Boden, Ein jüdisches Überlebensschiksal in Jugoslawien 
1941–1947. Mit Berichten Dragutin Rosenbergs über die Lage der Juden in Jugoslawien an Saly Mayer 
als ehemehligen Presidenten des Schweizerischen Israelitiuschen Gemenidebundes und das American 
Jewish Joint Distribution Committee, (Konstanz: Hartung-Gorre Verlag, 1994).
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BORBA PROTIV ENDEMIJSKOG SIFILISA U FNRJ13

КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТУ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА
Владе Ф.Н.Р.Ј.
17.III.1950. бр. К-235
Београд

Ministarstvu inostranih poslova
Odeljenje za međunarodne or(g)anizacije

Beograd

Na vaš dopis pov. Br. 44691 od 14.III.1950. izvještavam vas, da sam danas uputio dr. 
Alešu Bebleru14 u Ameriku zatraženi program za upotrebu kredita od 212 hiljada dolara u 
dva primjerka i to dobrotom Pretsjednika Komiteta za socijalno staranje druga Vlahova,15 
koji putuje u Ameriku.

Smrt fašizmu – sloboda narodu!

MINISTAR PRETSJEDNIK KOMITETA
Za zaštitu narodnog zdravlja –

Vlade FNRJ
Dr. Pavle Gregorić16

BORBA PROTIV ENDEMIJSKOG SIFILISA U FNRJ
Izvođenje kampanje i potrebna daljnja pomoć UNICEF-a

Endemijski sifilis u FNRJ pretstavlja još uvijek važan zdravstveni problem čijem se 
rješavanju pristupilo u punom opsegu nakon završetka drugog svjetskog rata. Taj problem 
načinjao se već mnogo puta u zadnjih 50 godina a i ranije, ali započeti posao ostao je vazda 
nedovršen.

Kada analiziramo sve dosadašnje akcije vidimo da su one imale manje više prolazni 
slučajni karakter. Ozbiljnom planskom rješavanju toga problema u čitavoj zemlji nije se do 
sada pristupilo. 

Često se time u vezi govorilo o takozvanom benignitetu endemijskog sifilisa koji navod-
no ne ostavlja tako teške posljedice kao sporadični sifilis. Međutim je naučnim ispitivanjem 
dokazano da je dobroćudnost endemijskog sifilisa samo prividna pojava koja je vezana za 

13 Aрхив Министарства иностраних послова Републике Србије, (AМИП), Политичка архива 
(ПА), Грчка, 1950, ф-97, д-2, 45537

14 Алеш Беблер (1907–1981), био је почетком 1950тих (1950–1951), стални представник 
ФНРЈ при ОУН и представник у Савету безбедности. 

15 Густав Влахов (1912–1991), председник Комитета за социјално старање Савезне владе 
ФНРЈ, затим савезни секретар за социјалну политику.

16 Др Павле Грегорић (1892–1989), био је овој функцији 1948–1953.
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životnu funkciju stanovništva sa niskim stepenom produktivnosti kako je postojao kod nas 
prije rata. Utvrđeno je da se klinički i patološko-anatomski ne razlikuje endemijski sifilis 
od sporadičnog i da ista pojava sifilisa izaziva jednaki patološki proces i tegobe kako kod 
sporadičnog tako i kod endemijskog sifilisa. 

Osim toga, zbog migracije stanovništva prestavljaju žarišta endemijskog sifilisa rezervar 
infekcije i za sporadični sifilis i time se ukazuje epidemiolška povezanost sifilitične infekcije 
kao jedinstveni zdravstveni problem. 

Za vrijeme rata broj novih infekcija sifilisa povećao se. Naročit porast sifilisa nastao je 
usljed teški uslova života i nasilja za vrijeme okupacije u seoskim predjelima. Ondje su se 
razvila poneka ekspanzivna žarišta u predjelima gdje endemijskog sifilisa prije nije bilo.

Prema raspoloživim statističkim podacima iznosi broj oboljelih endemijskim sifilisom 
oko 120.000 a godišnji prirast sporadičnog sifilisa oko 20.000.

Za predjele zaražene endemijskim sifilisom karakteristično je da se zaraza prenosi 
ekstragenitalnim putem i da od oboljelih otpada na žene i djecu do 18 godina starosti oko 68 
do 70 posto tj. na ona lica koja su obuhvaćena zdravstvenim programom UNICEF-a.

Nakon svršetka rata postavljao se konkretan zadatak da se organizuje kampanja za 
likvidaciju endemijskog sifilisa. Kada posmatramo endemijski sifilis sa epidemiološkog 
gledišta a samo tako i možemo pravilno riješiti taj zdravstveni problem, vidićemo da je to 
moguće jer su nam razmjerno lako pristupažni mnogi elementi koji uslovljavaju pojavu 
endemijskog sifilisa. Pri tome treba istaći da govoreći o likvidaciji endemijskog sifilisa ne 
mislimo na potpunu kliničku i serološku sanaciju svih zaraženih endemijskim sifilisom, 
nego na likvidaciju endemijskih ognjišta u epodemiološkom smislu ili drugim riječima na 
likvidaciji sifilisa kao endemije.

U prijašnjim akcijama nije bilo uvijek moguće da se pronađu sva vrela infekcije i da 
se prekine lanac zaraze i time bitno izmjeni epidemiološka situacija. Za to je potrebno da se 
izvrši opća sistematska akcija borbe protiv fisilisa na terenu sa terapeutskim sredstvima koja 
iziskuju kratkotrajno liječenje bez opasnosti oštećenja. U penicilinu imamo takvo sredstvo, jer 
liječenje staje kratko vrijeme a indikacija i aplikacija lijeka vrlo je jednostavna i bezopasna. 
Na osnovu dosadašnjeg iskustva terenskog rada pristupilo se u FNRJ uz pomoć UNICEF-a 
sistematskoj akciji borbe protiv endemijskog sifilisa koncem 1948 godine odnosno početkom 
1949. 

Izvještaj o dosadašnjoj akciji
Borba protiv endemijskog sifilisa sprovodila se u NR Bosni i Hercegovini i NR Srbi-

ji.
Kako je bilo planom predviđeno organizovane su za ove akcije terenske ekipe koje su 

vršile sistematska istraživanja i liječenje pronađenih bolesnika. Ekipe su polazile iz sela u selo 
i na bazi popisa stanovništva uzimale krv za serološku analizu na sifilis. Ovim pregledima 
odazivao se narod vrlo dobro te je uspijevalo da se izvrši analiza krvi već prilikom prvog 
dolaska u selo prosječno 85-90 posto od cjelokupnog stanovništva onog područja u kojem 
se akcija sprovodila.

Sistematski serološki pregledi krvi vršeni su u 20 srezova, od kojih je pregledano cje-
lokupno stanovištvo u 5 srezova na području Bosne i u 2 sreza na području Srbije.
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Ovom sistematskom akcijom pregledano je serološki na sifilis u 1949 godini 292.680 
osoba i to u Bosni 170.228, a u Srbiji 122.330 osobe. O pregledanim vodila se tačna evi-
dencija a osobe sa pozitivnim nalazom i njihove porodice registrovane su u individualnim i 
porodičnim kartotečnim listovima.

Najveći broj uzetih krvi na terenu za serološki pregled na sifilis pregledavano je u 
terenskim improviziranim laboratorijumima naročito na području Bosne. Pored 2 terenska 
laboratorija radilo je za tu akciju još 10 laboratorija sanitarnih epidemioloških stanica.

Prosječni dnevni kapacitet terenskih laboratorija iznosio je oko 500 pregleda ali je bilo 
dana da je pregledano 800 i više krvi. Prednost terenskog laboratorija pored ostalog bila je u 
tome što je s obzirom na loše komunikacije bio omogućen transport krvi putem kurira koji 
nije ni iz najudaljenijih sela trajao duže od pola dana.

Od svih seroloških pregledanih osoba ustanovljeno je 30.404 slučaja sa pozitivnim 
nalazom, što iznaša nešto više od 10 posto pozitivnih nalaza od ukupnog broja pregledanih 
osoba. Međutim zaraženost endemiskim sifilisom nije homogena i ona se kreće u vrlo širokim 
granicama. Bilo je sela u kojima je zaraženost jedva dosegla 2 posto, a bilo je i pojedinačnih 
sela u kojima je zaraženost prešla i 25 posto.

Do konca 1949 godine preuzeto je na liječenje 26.034 lica (od toga otpade na Bosnu 19.853, 
a na Srbiju 6.181). Lječenje je završilo može se reći 100 posto osoba koje su ga započele.

Za liječenje se upotrebljava Procain penicilin bilo kao jedino antiluetično sredstvo ili 
u kombinaciji sa bismutom. Prosječno ukupna doza Procain penicilina u jednoj kuri iznosila 
je 4.2 miliona jedinica, a kod gravidnih žena i ponovnog liječenja u slučaju recidiva i do 6 
mil. jedinica.

Prvi utisci o vrijednosti akcija naročito s obzirom na upotrebu penicilina prema dosa-
dašnjim rezultatima može se reći da su ohrabrujući. Infekciozne manifestacije brzo nestaju 
kao i subjektivne tegobe a epidemiološka situacija na terenu mijenja se na bolje za vrlo 
krarko vrijeme. 

Nova ekspanzirana žarišta u predjelima u kojima se provodilal kampanja nisu zapaže-
na, ali su ustanovljeni pojedini slučajevi recediva ili moguće reinfekcije u krajevima koji su 
liječeni prije nekoliko mjeseci. Takve manifestacije redovno su opet vrlo brzo nestajale kod 
ponovnog liječenja penicilinom.

Pojava reinfekcije odnosno recidiva koju smo prirodno u izvjesnom postotku i očekivali, 
treba naročito podvući jer nam ukazuje od kolike je važnosti stalna i dovoljno duga kontrola 
zaraženog terena da se zadrže jednom postignuti rezultati. to je jedan od glavnih podataka 
naše akcije u 1950 i narednim godinama.

Statistička i naučna obrada cijelog materijala prikuplja se i ona je u toku, ali je suviše 
kratko vrijeme da bi se već sada mogli da stvore definitivni zaključci.

Kako sistematsko istraživanje tako i liječenje vršeno je pomoću terenskih ekipa koje su 
radile u improviziranim pomoćnim terenskim ambulantama. Na taj način bio je uspostavljen 
direktni kontakt sa narodom.

U toku akcije vršeno je liječenje u 128 pomoćnih terenskih ambulanata. Od osoblja radilo 
je na terenu 18 liječnika, 57 bolničarki i medicinskih sestara 12 laboranata i 18 pomoćnog 
tehničkog osoblja. osim toga korišteni su za akciju za vrijeme ferija studenti medicine koji 
su radili 2 mjeseca. takvih studenata bilo je upućeno 63. 
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Program daljnje akcije u 1950 i navedenim godinama.
U 1950 godini nastaviće se borba protiv endemijskog sifilisa i sifilisa kod trudnih žena 

i urođenog sifilisa koja je započeta u 1949. godini.
Dosada postignuti epidemiološki i klinički rezultati vrlo su značajni, ali se oni ne bi 

mogli da održe kada bi se stalo na pola puta i kada se ne bi ispunila ova dva uslova:
1. da se održe pod kliničkim i serološkom kontrolom svi dosad obrađeni liječeni predjeli 

iz prošle godine te da se odmah izvrši liječenje pomoću penicilina kod onih osoba 
kod kojih to bude potrebno na osnovu kontrolnih pregleda

2. da se proširi akcija na daljnje zaražene krajeve i da se na taj način smanji što je više 
moguće rezervoar sifilitične infekcije koji još postoji.

Kontrolni pregledi odnose se na sva lica liječena u 1949. g. i koja se budu liječila u 
toku 1950 godine. Pored toga izvršiće se kontrolni pregledi krvi kod svih članova zaraženih 
porodica koji su kod prvog pregleda imali negativni nalaz. ovi kontrolni pregled protegnuće 
se na oko 100000 (sto hiljada ) lica.

Po izvršenim kontrolnim pregledima pristupiće se liječenju penicilinom kod onih osoba 
kojima to bude potrebno.

Teško je predviđati kolikom će broju iz ove skupine kontrolnih pregleda biti potrebno 
da se liječe s penicilinom, ali vjerovatno neće biti manji od 10 do 12 posto.

Sistematsko istraživanje i liječenje endemijskog sifilisa u NR Srbiji i Bosni i Hercegovini 
nastaviće se u 11 srezova u kojima je akcija započela u 1949 godini i proširiće se na daljnih 
16 srezova, s time da se uključe u kampanju izvjesna područja NR Crne Gore i Makedonije 
gdje pretpostavljamo da postoji sifilis u većem broju. 

Prema tome će se sistematska istraživanja endemijskog sifilisa i liječenje pronađenih 
slučajeva sprovoditi u 1950 god. u 27 srezova. Na taj način biće obuhvaćena sistematskom 
akcijom populacija od 800.000 lica.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva može se pretpostaviti da će prosječna zaraženost pre-
gledanog stanovništva iznositi oko 7 posto. To je nešto manje nego u pregledanim srezovima 
1949 godine pošto su se u toj godini uzeli najzaraženiji predjeli.

Prema tome možemo pretpostaviti da će u akciji 1950. godine biti otkriveno oko 56.000 
slučajeva sifilisa, kojima će biti potrebno liječenje penicilinom. Kao u dosadašnjem radu 
bila bi prosječna ukupna doza penicilina za jedno liječenje 4,2 milijona jedinica Procain 
penicilina.

Uzevši u obzir spomenute podatke možemo približno ocijeniti potrebnu količinu 
penicilina za kampanju suzbijanja endemijskog sifilisa u 1950. g sa 78.000 bočica Procain 
penicilina po 3 mil. jedinica.

Organizacija ove kampanje biće analogna radu koji je sproveden u 1949. godini. Radiće 
se pomoću terenskih ekipa. predviđa se da će u svakom srezu raditi 3 do 5 takvih ekipa, a za 
pregled krvi osposobe se još barem 2 pokretne terenska serološka laboratorija koja će služiti 
za kontrolne preglede liječenih.

Izvođenje plana obzirom na tehnička pitanja biće u 1950 godini znatno olakšano zbog 
prevoznih sredstava i laboratorijskog uređaja koje smo primali od UNICEF-a u toku 1948. 
god. i koji će se još isporučiti u 1950. god.
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Nadalje će vrlo važno mjesto zauzeti u antiveneričnoj kampanji u 1950. godini por-
nalažanje i liječenje gravidnih luetičnih žena i urođenog sifilisa kod sporadičnih slučajeva. 
ovaj rada proširiće se i pojačati na području cijele zemlje svim raspoloživim sredstivam. svi 
antivenerični dispanzeri u uskoj kolaboraciji sa ustanovama za zaštitu majke i djece biće 
angažovani u tome poslu.

Pored izloženog programa rada za 1950 god. moraće se nastaviti sistematski rad još u 
1951 godini a kontrola još i u narednim godinama.

U toku 1951 godine provešće se sistematska akcija istraživanja i liječenja endemijskog 
sifilisa u još preostalim predjelima u kojima pretpostavljamo da je takva akcija potrebna, dok 
će se kontrolni pregledi i liječenja nastaviti analogno kako je planirano za 1950. go. 

opseg sistematskog rada na istraživanju endemijskog sifilisa u 1951. godini odgovaraće 
uglavnom opsegu rada koji je planiran za 1950. godinu te će vjerovatno i potrebna količina 
penicilina iznositi aproksimativno oko 80.000 bočica. uzevši još u obzir liječenje gravidnih 
žena i djece kod sporadičnog sifilisa i ponovnog liječenja recidiva i reinfekcija, aproksimativna 
količina Procain penicilina do kraja akcije uključivši potrebe za 1950 god. (78.000 bočica) 
iznosila bi oko 200.000 bočica Procain penicilina po 3 milijona jedinica. 

Ova kampanja kada se dovrši vjerujemo da će pružiti u naučne medicinskoj i epidemi-
ološkoj obradi vrlo značajan prilog mogućnosti likvidacije sifilisa pomoću penicilina kada 
se liječenjem obuhvate sistematski sva infekciozna žarišta i sprovede dovoljno duga kontrola 
zaraženog terena.

Pomoć koju nam je UNICEF dosada pružio u ovoj kampanji mnogo je doprinjela posti-
gnutim uspesima i nadamo se da će UNICEF odobriti potrebnu pomoć za daljnja sprovođenja 
ove akcije koja je tako uspješno započeta u 1949 godini i koja će biti obzirom na stečena 
iskustva od nacionalnog i internacionalnog značaja.
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Lynn, John A, Another kind of War – The Nature and 
History of Terrorism, Yale University Press, London 
– New Haven 2019, 520 p.

После напада на Светски трговински центар, те-
роризам се наметнуо као једна од централних тема 
којима ће се друштвене науке бавити у првим деце-
нијама двадесет и првог века. Џон Лин, професор 
емеритус историје на Универзитету Илиноис и 
некадашњи председник Комисије за војну историју 
САД у овој монографији настоји да систематизује 
резултате дугогодишњег активног бављења фено-
меном тероризма. Дефинишући га као специфичну 
форму насиља, која у себи садржи извесност насиља 
у будућности, као специфичност тероризма аутор 
истиче стварање атмосфере страха и несигурности, 
у којој неконтролисано буја жеља за осветом, чије 
се последице не могу предвидети, нити контро-
лисати. Лин разликује паралишући утицај страха 
са једне и потенцијално деструктивне последице 
контратерористичких акција мотивисаних осећањем 
свеопште моралне згрожености са друге стране као 
два релевантна пола у феноменолошком разматрању 
тероризма. У предоченом методолошком оквиру, 
аутор представља историјску вертикалу развоја, 
фокусирајући се на релативни положај Сједињених 
америчких држава. Кроз петнаест поглавља обрађује 
развој насиља као облика грађанске непослужности, 
од грађанског рата у САД до превирања шездесетих 
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година; екстремизам на Блиском истоку од његових 
зачетака до појаве глобалног тероризма; марксис-
тички тероризам; делање радикалне деснице у САД; 
наркотероризам и институционализацију контрате-
роризма на примеру САД после напада на Светски 
трговински центар. 

Idelson-Schein, Iris (Ed.); Wiese, Christian (Ed.), 
Monsters and Monstrosity in Jewish History. From 
the Middle Ages to Modernity, Bloomsbury Academic, 
London 2019, 288 p.

Аутори прилога сакупљених у овом зборнику ис-
торију јеврејског народа од средњег века до савре-
меног доба посматрају кроз призму специфичног 
значења и тежине појмова чудовиште, односно 
чудовишност. Полазећи од претпоставке да су евро-
пски народи, дискриминишући јеврејску заједницу 
и физички се одвајајући од ње створили представу 
о Јеврејима као својеврсним „чудовиштима“, ова се 
идеја разматра паралелно са значењем и улогом коју 
је исти појам играо у контексту јеврејске културе и 
традиције. Парадигма антисемитизма у јеврејској 
заједници је коришћена као његова директна не-
гација. Магична, застрашујућа и очаравајућа бића 
јеврејски аутори су користили као би се успроти-
вили доминантним идејама и приказивању иовако 
маргинализоване заједнице као „чудовишне“. Исти 
аутори бавили су се и феноменима верског прогона, 
асимилације и акултурације, рода и сексуалности, 
науке и технологије, али и неизбежним успоном 
антисемитизма. Дуализам перспектива примењеног 
методолошког оквира огледа се и у структури збор-
ника, који је подељен на две веће целине. Прва је 
посвећена „чудовишности“ у интеракцији јеврејске 
и хришћанске заједнице, док су у другој сакупљени 
радови посвећени начину на који су сами Јевреји 
дефинисали и инструментализовали идеју „чудо-
вишта“. Зборник су уредили Кристијан Визе, шеф 
катедре „Мартин Бубер“ за јеврејску филозофију на 
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Гете Универзитету у Франкфурту на Мајни и Ирис 
Иделсон-Шајн, истраживач-сарадник ангажована 
на истом универзитету. 

Bonfiglioli, Chiara, Women and industry in the 
Balkans : the rise and fall of the Yugoslav textile sector, 
I.B. Tauris, London-New York 2019, 220 p. 

Укључивање жена у процес производње у циљу њи-
хове еманципације, био је један од карактеристич-
них елемената социјалне политике југословенских 
власти по завршетку Другог светског рата. Тако је 
појачана индустријализација за последицу имала 
масовно ангажовање девојака у областима које су 
сматране традиционално „женским“. Индикативан 
је пример текстилне индустрије. Како је све до осам-
десетих година XX века била у сталној експанзији, 
претворила се у родно специфични симбол конти-
нуираног процеса индустријализације, потрошње и 
друштвене модернизације. Са распадом Југославије 
почетком деведесетих година и текстилна индустрија 
се суочила са дубоком кризом. Уследили су пропаст 
великих фабрика и масовна незапосленост радница, 
које су биле приморане да ухлебљење потраже у 
приватном сектору. Киара Бонфиљоли, предавач у 
области родних и женских студија на Универзитет-
ском колеџу Корк, ову је публикацију утемељила на 
60 интервјуа спроведених са бившим и садашњим 
текстилним радницама са територија бивших југо-
словенских република. У тематски уским оквирима 
успона и пада текстилне индустрије, ауторка се 
бави надређеним темама идеолошке интеграције и 
еманципације југословенског друштва кроз процес 
индустријализације; изградњом и дефинисањем 
положаја жене у привреди; постсоцијалистичком 
транзицијом и деиндустријализацијом; осећањем 
припадања радничкој заједници и југоносталгијом; 
побунама и борбом за радничка права. 
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Wainwright, Martin, Virtual History. How Videogames 
potray the Past, Routledge, Taylor & Francis Group, 
London-New York 2019, 219 p. 

Мартин Вејнрајт, професор и управник Одељења за 
историју, Универзитета у Ејкрону, у овој публика-
цији анализира најпопуларније компјутерске игре са 
историјском тематиком из претходних десет година, 
настојећи да дефинише начин на који ова, врло 
специфична, врста медија перципира и приказује 
прошлост. Аутор играма приступа као уметничкој 
форми која, као и сви слични облици изражања, 
има информативну функцију, али корисника може 
и да доведе у забуну. У овом смислу, Вејнрајт фак-
тографску доследност посматра само као полазну 
тачку за анализу игара, фокусирајући се превасходно 
на начин на који су у њима приказани историјски 
процеси, односно на њихову улогу у популаризацији 
историјске науке и могућу употребу компјутерских 
игара као средстава која ће омогућити боље разуме-
вање историје. На ова питања аутор надовезује раз-
матрање мотива дизајнера игара и њихове потребе да 
изађу у сусрет актуелним друштвеним и политичким 
очекивањима, кроз ангажовано разматрање питања 
везаних за економију, животну средину, културу, 
расу, родни идентитет и насиље. На овај начин 
Вејнрајт тематски уско оријентисану студију смешта 
у најшири могући друштвено-политички контекст 
и чини је додатно релевантном.
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De Cesari, Chiara (Ed.); Kaya, Ayhan (Ed.), Euro-
pean memory in populism: Representations of self and 
other, Routledge, Taylor & Francis Group, London-
New York 2020, 202 p. 

Зборник радова који су уредили Кјара де Ћезари, 
антрополог и професорка европских студија и кул-
турних студија на Универзитету у Амстердаму, и 
Ајхан Каја, професор политичких наука на Одељењу 
међународних односа, Билги универзитета у Ис-
тамбулу и члан Турске академије наука, посвећен је 
специфичном односу културе сећања и популизма 
у савременој Европи. Аутори прилога сакупљених 
у овој публикацији превасходно су се фокусирали 
на две теме – инкорпорирање идеја из прошлости 
у савремени политички дискурс и популистичке 
елементе у култури сећања различитих политичких 
субјеката. Радови су, у најширем смислу те речи, 
посвећени интеракцији феномена сећања, популиз-
ма, национализма и културног расизма у друштвено-
политичким оквирима уједињене Европе на почетку 
двадесет и првог века. Приступајући предоченим 
проблемима са разноликих методолошких позиција, 
аутори анализирају присуство елемената заједнич-
ког европског наслеђа у популизму и преиспитују 
начин на који управо идеје уједињене Европе могу 
бити инструментализоване у намери да се изазову 
поделе. Разматра се значај улоге коју у актуелном 
друштвено-политичком контексту играју феномен 
страха и идеја идентитета. Посебна је пажња пос-
већена начину на који савремени популизам користи 
и злоупотребљава појам „народ“, који се наменски 
редефинише како би одговарао краткорочним циље-
вима одређених политичких актера. 





Слободан Мандић, историчар
Историјски архив Београда
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CegeSoma, The Belgian War Press  
<https://warpress.cegesoma.be> (27. I 2020).

Oнлајн колекција белгијскe штампе из периода светских ратова настала је 
као део ширег пројекта дигитализације белгијских новина које су излазиле од 
1830. до 1950. године. Једноставно осмишљена презентација корисницима даје 
могућност да користе богату колекцију која је креирана од материјала расутог у 
различитим архивима, библиотекама и документационим центрима. Напредну 
претрагу могуће је вршити комбинацијом неколико елемената (кључне речи 
и фразе, илегална, цензурисана штампа, Први/Други светски рат). Такође, 
резултати претраге се могу приказати према релевантности, датуми и наслову. 
Доступност дигитализованог материјала на сајту је делом ограничена из разлога 
који су у вези с ауторским правима, тј. цензурисана штампа из периода Другог 
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светског рата је за коришћење доступна само у читаоници Истраживачког и 
документационог центра историје Другог светског рата у Белгији (CegeSoma), 
који је 2016. године припојен Државном архиву Белгије. Међутим, у секцији О 
ратној штампи могуће је пронаћи и преузети директоријум инвентара цензу-
рисане штампе из периода Другог светског рата. 

National Fund of the Republic of Austria for Victims of National 
Socialism, Online collection of eyewitness testimonies  

<https://www.nationalfonds.org/life-stories> (30. I 2020).

У оквиру Web презентације аустријског Националног фонда за жртве на-
ционалсоцијализма смештен је и одељак Животне приче, у којем су похрањена 
сећања које су жртве доставиле Фонду. Наративни текст у оквиру сваког поје-
диначног сећања је обогаћен фотографском грађом и документима. Кликом 
на сваку појединачну фотографију дату у оквиру текста могуће је добити и 



107Слободан Мандић, Прикази сајтова (Web адресар) XXXII

њен опис. На презентацији је дата и информација да у функцији пружања 
помоћи и одавања признања жртвама националсоцијализма, делатност фонда 
узима у обзир и резултате академског историјског истраживања. Тиме су међу 
жртве уврштене и групације попут припадника интернационалних бригада 
(Spanienkämpfer) из Шпанског грађанског рата, или корушких партизана. По-
себна секција је посвећена логору Аушвиц и аустријској изложбеној поставци 
у склопу меморијала Аушвиц-Биркенау у Пољској.

German History in Documents and Images (Ed. by Prof. Richard 
Breitman), Nazi Germany (1933-1945)  

<http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/section.cfm?section_id=13>  
(27. I 2020).

У склопу једне од десет секција обимне колекције Немачка историја у 
документима и сликама, смештен је и засебан сегменат тематски опредељен 
за нацистичку Немачку, који уређује Ричард Бреитман, професор историје са 
америчког Универитета Харвард. Као и друге секције, и ова се састоји од четири 
одељка: уводног дела са кључним догађајима из немачке друштвене, политичке и 
културне историје тог периода; одобраних докумената (на немачком и енглеском 
језику); сликовног материјала и одговарајућих мапа. Сав доступан материјал је 
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претражив према кључним речима, теми, аутору и додатним опцијама напредне 
претраге. Уредници истичу и то да је мноштво доступних докумената у оквиру 
пројекта иначе тешко било лоцирати у штампаним публикацијама, нарочито 
изван Немачке. Ширу употребу уврштеног материјала олакшава и то што су 
сви документи изворно настали на немачком језику пропраћени и преводом на 
савремени енглески језик. Овде треба истаћи да иако је комплетан садржај сајта 
билингвалан, оригинални документи на немачком језику су заправо само при-
ређени, односно да сајт не садржи скениране дигиталне копије оригинала.

Universität Greifswald im Nationalsozialismus  
<https://ns-zeit.uni-greifswald.de/> (27. I 2020). 

Универзитет у Грајсфалду, смештен на обали Балтичког мора, око 200 
километара северно од Берлина, баштини традицију стару скоро пола мили-
енијума (осн. 1456) и један је од најстаријих универизитета у Европи. Данас у 
овом граду живи преко 50.000 становника, од који је 12.000 студената и 5.000 
запослених на универзитету. Суочавање са прошлошћу и мрачним периодом 
националсоцијализма представља изузетно важану димензију данашње немачке 
стварности. У том погледу у јавности је често присутно питање држања инте-
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лектуалаца и универзитетског особља у том времену. Пројекат систематског 
истраживања историје универзитета који је спроведен између 2012-2015. године 
поставио је питање улоге академских елита и мобилизације науке за постизање 
циљева националсоцијализма. Темeљно су претражене универзитетске архиве, 
посебно досијеи особља, докторски и хабилитациони досијеи и досијеи бивше 
кустоске управе. Извршена је и претрага документације Федералног архива у 
Берлину, Војног архива у Фрајбургу, али и иностраних архива (попут докумената 
о производњи билошког оружја из лондонског Националног архива). Обиман 
архивски материјал и бројне информације презентовани су у оквиру три основне 
категорије на сајту пројекта: Хроника, Медиатека и Тематске области.

Andreas Altenburger, Lexikon der Wehrmacht  
<http://www.lexikon-der-wehrmacht.de> (27. I 2020). 

Презентација на немачком језику Лексикон Вермахта је једноставан, 
статичан Web сајт, који не садржи претраживу базу података, већ су појмови 
распоређени у неколико категорија са почетне HTML странице. Иако је лек-
сикон урађен без софистицираних техничких решења, аутор сајта је током 
претходних пет година успео да на једном месту систематизује бројне појмове и 
информације, за потребе образовања, научних и војноисторијских истраживања. 
Уводна страница садржи и линкове ка гугл претрази унутар сајта, страници 
са хронолошки забележеним новостима, веома активном форуму, одабраној 
библиографији, импресуму и контакт подацима. 
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NS-Dokumentationszentrum München  
<https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de> (27. I 2020).

Интернет презентација минхенског Документационог центра за историју 
националсоцијализма посетиоцима пружа могућност да се на немачком и енг-
леском језику информишу о разним активностима те институције. У уводном 
делу је истакнуто да град Минхен има нарочиту обавезу неговања сећања на 
нацистички период, са обзиром на значај који је тај град имао у историји наци-
оналсоцијализма. Сајт садржи одељке посвећене сталној изложбеној поставци, 
центру за учење, коришњењу дигиталних медија, разним образовним активнос-
тим и богатој издавачкој делатности.
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