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ESSAYS
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Др Јово Миладиновић, Оригинални научни рад
Хумболтов универзитет у Берлину Примљен: 24.03.2021.
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Политичко и материјално:  
хабзбуршко-османлијски спор око „људског 
материјала“ у постосманлијским областима 
Краљевине Србије и Краљевине Црне Горе  

(1916–1917)*

Апстракт: У чланку је изложен спор између Хабзбуршке монархије и 
Османлијског царства око питања мобилизације локалног становништва 
муслиманске вероисповести у оним областима које је Краљевина Србија 
анектирала након балканских ратова. Указујући на сукобљена мишљења 
и односе не само између владајућих кругова обе државе већ и између са-
мих локалаца, или између потоњих и хабзбуршких окупационих власти, 
циљ чланка је да укаже на сложеност и вишеслојност односа на локал-
ном, регионалном и глобалном нивоу у време окупације тако да ниједна 
страна није деловала искључиво као монолитна целина. Ти унутрашњи и 
спољашњи фактори играју важну улогу у разумевању сукоба око „људског 
материјала“. Рад концептуализује ланце њихове међузависности и рела-
ције као део процеса фигурације (Норберт Елијас/Norbert Elias), у којем 
равнотежа моћи тече у различитим правцима између свих актера који су 
били укључени у процес мобилизације и која не сме да се гледа искључиво 

∗ Чланак је настао као део докторске дисертације финансиране од Немачке службе за ака-
демску размену (DAAD, Graduate School Scholarship Programme #57320205) под називом „Heroes, 
Traitors, and Survivors in the Borderlands of Empires: Military Mobilizations and Local Communities 
in the Sandžak (1900s–1920s)“. Пројекат је рађен на Катедри за историју југоисточне Европе 
Хумболт Универзитета у Берлину и Школе за докторанде Слободног универзитета у Берлину 
(Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies).
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из перспективе окупационих снага. Актери стичу социјални положај у 
друштвеном пољу сходно различитим облицима њиховог капитала (Пјер 
Бурдје/Pierre Bourdieu), што као резултат конструише логику, хијерархију 
и односе међу њима. Однос снага дефинише структуру поља. Спор око 
„људског материјала“ дефинисан је било као борба за моћ у окупираном 
подручјима или као борба за контролу над ресурсима, због њихове оскудице 
у току рата, која је такође служила као изговор за мешање у послове 
хабзбуршког савезника у окупираним подручјима под његовом влашћу.

Кључне речи: Хабзбуршко царство, Османлијско царство, Србија, 
Црна Гора, Први светски рат, Косовска Митровица, окупација, мобили-
зација, војска

Увод

Историографија о хабзбуршкој окупацији Србије и Црне Горе током Првог 
светског рата углавном је фокусирана на административну поделу или цивили-
зацијску мисију окупационих власти, побуне, економску експлоатацију, родне 
односе, породицу и историју свакодневнице у границама пре балканских ратова. 
У доминантној историографској перцепцији Хабзбуршко царство доживљено је 
као једини доминантни актер на локалу, те су улога жртве и злочинца фиксиране.1 
Овај чланак има намеру да укаже на комплекснију историјску слику тако што 

1 Види, између осталог, Hugo Kerchnawe, “Die k. u. k. Militärverwaltung in Serbien,” in Die 
Militärverwaltung in den von den Österreichisch-Ungarischen Truppen Besetzten Gebieten, ed. Hugo 
Kerchnawe et al. (Wien, New Haven: Yale University Press / Hölder-Pichler-Tempsky A.G., 1928), 53-
269. Kerchnawe, “Die Militärverwaltung in Montenegro und Albanien,” 270–304. Novica Rakočević, 
Crna Gora u Prvom svjetskom ratu, 1914–1918 (Cetinje: Istorijski institut u Titogradu, 1969). Tamara 
Scheer, Zwischen Front und Heimat: Österreich-Ungarns Militärverwaltungen im Ersten Weltkrieg 
(Frankfurt: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2014), 55–85. Andrej Mitrović, 
Ustaničke borbe u Srbiji 1916–1918 (Beograd: Srpska književna zadruga, 1987). Andrej Mitrović, 
Srbija u Prvom svetskom ratu (dopunjeno izdanje) (Beograd: Stubovi kulture, 2004), 282–310. Božica 
Mladenović, Grad u austrougarskoj okupacionoj zoni u Srbiji od 1916. do 1918. godine (Beograd: Čigoja 
štampa, 2000). Božica Mladenović, Porodica u Srbiji u Prvom svetskom ratu (Beograd: Istorijski institut, 
2006). Božica Mladenović, „Rat i privatnost: Prvi svetski rat,“ in Privatni život kod Srba u dvadesetom 
veku, ed. Milan Ristović (Beograd: Clio, 2007), 771–95. Jonathan E. Gumz, The Resurrection and 
Collapse of Empire in Habsburg Serbia, 1914–1918 (New York: Cambridge University Press, 2009). 
Dimitrije Djordjević, “The Austro-Hungarian Occupation Regime in Serbia and its Break-Down in 
1918,” Balkanica XLVI (2015): 107 –33. Bogdan Trifunović, Život pod okupacijom: čačanski okrug 
1915–1918 (Čačak: Međuopštinski istorijski arhiv, 2010). Bogdan Trifunović, “Occupation, Repres-
sion and Resistance Čačak District, Serbia, in 1915–1918,” Balkanica XLVI (2015): 151–70. Jovana 
Knežević, “The Austro-Hungarian Occupation of Belgrade during the First World War: Battles at the 
Home Front” (PhD Yale University, 2006). Jovana Knežević, “Prostitutes as a Threat to Nation Honor 
im Habsburg-Occupied Serbia during the Great War,” Journal of the History of Sexuality 20, no. 2 
(2011): 312–35. Dušan Fundić, “The Austro-Hungarian Occupation of Serbia as a “Civilizing Mission” 
(1915–1918),” Balkanica XLIX, no. 57–67 (2018): 57–67. i Heiko Brendel, “Lieber als Kacake als in 
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путем локалног приступа, односно окупације, посматрајући из угла области 
које су припале Црној Гори и Србији након балканских ратова (1912–1913), 
аргументује да хабзбуршке војне и цивилне власти нису биле једини фактор 
који преовладава на терену. Такав приступ „изнутра“ не открива само друге 
друштвене структуре него се, узимајући за предмет истраживања мање размере, 
друштвено деловање, историјске сложености и противуречности могу боље и 
прецизније описати.2 Кад је реч о окупацији Србије током Првог светског рата, 
у питању није методолошка новина, пошто су Андреј Митровић, Богумил Хра-
бак и Бранко Пушица у својим радовима већ примењивали локалну анализу.3 
Заправо, овај рад се надовезује на поменуте ауторе.

Новина коју овај чланак доноси односи се на указивање да иако је Двојна 
монархија окупирала те пограничне области, њихов османлијски савезник је уз 
помоћ многих актера вршио притисак. Наиме, реч је о онима с којима су окупаци-
оне власти биле присиљене да се такмиче око контроле локалног становништва 
и њихових утицајних посредника који су тежили да унапреде свој друштвени 
положај пољуљан током србијанске и црногорске управе (1912–1915).4 Окупа-
цију је отежавало постојање више фактора на терену, који су имали међусобно 
контрадикторне циљеве.5 Током ове интеракције, војно способно становништво 
муслиманске вероисповести, које је, поред словенског, говорило још албански 
и/или турски језик, замишљено је као објекат који треба мобилисати. Али ни 
рурално ни градско становништво није деловало јединствено. Наиме, насупрот 
поједностављеним категоријама, сложеност и локална средина с којима су се 

Hunger sterben”: Besatzung und Widerstand im k. u. k. Militärgeneralgouvernement in Montenegro 
(1916–1918) (Franfurt/New York: Campus Verlag, 2019), 103–38.

2 Gert Zang, Die Unaufhaltsame Annäherung an das Einzelne: Reflexionen über den theoretischen 
und praktischen Nutzen der Regional- und Alltagsgeschichte (Konstanz: Maus-Offsetdruck, 1985). 
Thomas Kühne and Benjamin Ziemann, “Militärgeschichte in der Erweiterung: Konjukturen, Interpreta-
tionen, Konzepte,” in Was ist Militärgeschichte?, ed. Thomas Kühne and Benjamin Ziemann (Paderborn: 
Ferdinand Schöningh, 2000), 9–46, ovde 38. i Vincent Houben, “New Areas Studies, Translation and 
Mid-Range Concepts,” in Areas Studies at the Crossroads: Knowledge Production after the Mobility 
Turn, ed. Katja Mielke and Anna-Katharina Hornidge (New York: Palgrave Macmillan, 2017), 195–211.

3 Andrej Mitrović, “Albanians in the Policy of Austria-Hungary towards Serbia 1914–1918,” in 
Srbi i Albanci u XX veku (ciklus predavanja 7–10. maj 1990), ed. Andrej Mitrović (Beograd: Srpska 
akademija nauka i umetnosti, 1991), 107–33. Bogumil Hrabak, “Kosovska Mitrovica pod austrou-
garskom okupacijom (1915–1918),” Zvečan, no. 1 (1996): 125–44. i Branko Pušica, “Jugozapadna 
Srbija pod austrougarskom okupacijom 1916–1918” (Master rad, Univerzitet u Beogradu Filozofski 
Fakultet, 2008).

4 AHG/Novi Pazar, Bećir Hodžić-Šećerović, Istorija Novog Pazar (1389–1925), 38 i Omer-
efendija Koničanin, Efendijina sećanja i kazivanja, ed. Miodrag Radović (Novi Pazar: Istorijski arhiv 
«Ras» – Muzej «Ras», 2007), 102.

5 David M. Edelstein, Occupational Hazards: Success and Failure in Military Occupation (Ithaca, 
NY: Cornell University Press, 2008), 11, 14, 49–50.
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локалци идентификовали, такође су играле битну улогу. Контекст окупације и 
друштвена структура разликовале су се од локалитета до локалитета.6 

Поред утицајних локалних играча, који су били део велепоседничких 
елита и/или (бивши) локални чиновници у (пост)османлијском периоду, ха-
бзбуршке власти су потцениле утицај Османлијског царства, савезника који 
је током Првог светског рата гледао на своје изгубљене провинције као на 
простор где би могао да надомести један од најважнијих ресурса потребан за 
даљи наставак рата – „људски материјал“ термин који се често јавља у хабз-
буршким изворима и који се односи на људске ресурсе. Дакле, окупација је 
створила друштвено поље унутар којег се безброј актера међусобно сучељава-
ло из симетричних или асиметричних позиција, што доводи до преговарања и 
надметања између њих. Преговарајући о тим условима, они прећутно мењају 
обрасце и неписана правила. Тај контекст омогућио је истовремено обликовање 
и/или преобликовање самих услова доминације, окупације и потчињавања, 
према којем не постоји доминантни актер на терену.7 То значи да се окупација 
не може посматрати искључиво из контекста Хабзбуршке монархије, већ се 
у обзир мора узети и османлијска перспектива, јер њихова међусобна инте-
ракција створила је амбијент у којем се вршила војна мобилизација локалног 
становништва у армије Централних сила.8 

Иако су две царевине савезници и споља изгледају као један хомогени блок, 
услед супротности њихових ратних циљева међусобне разлике постају видљиве. 
Такав контекст водио је несугласицама о полагању права на мобилизацију лока-
лаца.9 Који су циљеви Хабзбуршке монархије и Османлијског царства? Какви су 
њихови односи? Како се њихови (не)споразуми преливају на регион и утичу на 
локално становништво? Због чега долази до неспоразума? Ко су главни локални 
актери и који су њихови циљеви? Одговарајући на та питања, пажња се мора 

6 James C. Scott, Decoding Subaltern Politics: Ideology, Disguise, and Resistancee in Agrarian 
Politics (London / New York: Routledge: Taylor & Francis Group, 2013), 37–38. Rainer Guldin, Poli-
tische Landschaften: Zum Verhältnis von Raum und nationaler Identität (Bielefeld: transcript, 2014), 
9–11. i Diana Mishkova, Beyond Balkanism: The Scholarly Politics of Region Making (London / New 
York: Routledge, 2019), 47, 49.

7 Norbert Elias, The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations (Oxford: 
Blackwell, 2000), 409, 11, 37. Norbert Elias, What is Sociology? (New York: Columbia University Press, 
1978), 71–72, 128–30. Norbert Elias, The Society of Individuals (Oxford: Basil Blackwell, 1991), 24. 
i Pierre Bourdieu and Loïc J. D. Wasquant, An Invitation to Reflexive Sociology (Cambridge / Oxford: 
Polity Press / Blackwell, 1992), 98.

8 Gumz, The Resurrection and Collapse of Empire in Habsburg Serbia, 1914–1918, 8–10. 
9 Jürgen Angelow, “Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Neue Fragestellungen und Erklärun-

gen,” in Durchhalten! Krieg und Gesellschaft im Vergleich 1914 – 1918, ed. Arnd Bauerkämper and 
Élise Julien (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010), 178–94, ovde 84–87. i Harold E. Raugh Jr., 
“Introduction,” in Alliance Planning and Coalition Warfare: Historical and Contemporary Approaches, 
ed. Jr Harold E. Raugh (Belgrade: Institute for Strategic Research, 2019), 7–16.
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усмерити и на друге регионе (попут Добруџе, Македоније и Анадолије), где су 
политичке елите двеју царевина биле активне, указујући при том на унутрашњи 
и спољашњи контекст у којем су се нашли. Укратко, реч је о глобализацији и 
локализацији Великог рата, које упућују на аналитички увид да се један регион 
не може посматрати изоловано од других подручја, већ с њима мора стајати у 
релацији.10 Локалне друштвене промене представљају динамичан процес који 
је повезан са ширим флуктуацијама, те се глобална димензија Првог светског 
рата не може олако одбацити из анализе.11

Ратни циљеви, међузависност актера  
и „људски материјал“

Ратне циљеве не треба схватити као статичне, већ као подложне развоју 
и модификацији, у складу са динамиком рата. Ратни циљеви зараћених страна 
нису били нужни узрок Првог светског рата, већ реакција на њега, што значи да 
су потоњи настали током самог рата. То је разлог зашто су се хабзбуршки и ос-
манлијски ратни циљеви константно мењали, пратећи унутрашњи и/или спољни 
развој тих држава и формирајући освајачки жар међу политичким елитама. Та 
усмереност ка освајању приметна је управо на простору окупираних територија, 
које су до 1912. године биле саставни део Османлијског царства на Балкану.12 
У историографији је јасно илустровано како су цивилне и војне елите у Бечу 
и Будимпешти форсирале експанзионистичку политику усмерену на добијање 
и повећавање територијалне, економске и војне моћи Монархије пре и током 
Првог светског рата. Заједно са Немачком, хабзбуршки ратни циљеви били су 

10 Hew Strachan, „Towards a Comparative History of World War I: Some Reflexions,“ Militärg-
eschichtliche Zeitschrift 67, no. 2 (2008): 339–44, ovde 40, 43. Hew Strachan, „Military Operations 
and National Policies, 1914–1918,“ in The Purpose of the First World War: War Aims and Military 
Strategies, ed. Holger Afflerbach (Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2015), 7–25, ovde 24. i Adrian 
Gregory, „Globalising and Localising the Great War,“ Transactions of the Royal Historical Society 27 
(December 2017): 233–51, ovde 33.

11 Hew Strachan, „The First World War as a Global War,“ First World War Studies 1, no. 1 (2010): 
3–14. Erez Manela Robert Gerwarth, „The Great War as a Global War: Imperial Conflict and the Re-
configuration of World Order, 1911–1923,“ Diplomatic History 38, no. 4 (2014): 786–800. i Donald 
Quataert, „History from Below and the Writing of Ottoman History,“ Comparative Studies of South 
Asia, Africa and the Middle East 34, no. 1 (2014): 129–34, ovde 33.

12 Holger Afflerbach, „What Was the Great War about? War Aims, Military Strategies and Polit-
ical Justifications during the First World War,“ in The Purpose of the First World War: War Aims and 
Military Strategies, ed. Holger Afflerbach (Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2015), 3–6, here 
pp. 3–5. О ратним циљевима Краљевине Србије види Milorad Ekmečić, Ratni ciljevi Srbije 1914 
(Beograd: Srpska književna zadruga, 1973). i Dušan T. Bataković, “Serbian War Aims and the Military 
Strategy, 1914–1918,” in The Purpose of the First World War: War Aims and Military Strategies, ed. 
Holger Afflerbach (Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2015), 79–94.
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офанзивни и анексионистички, при чему су њихови владајући актери уложили 
велике напоре у расправе о будућности окупираних територија.13

Трајни антагонизам између хабзбуршке Врховне војне команде (Armeeober-
kommando, AOK) и Министарства спољних послова (Ministerium des Äußeren, 
MdÄ) о будућности Монархије осликавао се и на локални контекст, утичући 
на окупационе власти у Војном генералном гувернерству Србија (Militärgene-
ralgouvernement Serbien, MGG/S), Војном генералном гувернерству Црна Гора 
(Militärgeneralgouvernement Montenegro, MGG/M) и у оним областима које су 
припале Албанији након балканских ратова. У тим подручјима кључна дилема 
била је између планова о анексији или успостављању протектора.14 Различити 
погледи водили су међусобном етикетирању локалних представника цивилних и 
војних власти. Изасланик MdÄ, са седиштем у Косовској Митровици (алб. Mit-
rovicë), означио је војног заповедника као „комплетног балканског незналицу“ 
(ein vollkommener Balkanignorant), који не влада ниједним локалним језиком 
осим немачког и можда чешког. Високи официр MGG/M тврдио је да је рад 
MdÄ и третман албанске локалне заједнице био одређен ружичастом сликом 
стварности и албанофилијом.15 Спорење представника хабзбуршке власти око 
моћи на локалу није случајна појава, већ, као што су историографске студије 
показале, има своју предисторију, која сеже у раздобље пре 1914. године.16

Упркос окупацији бивших османлијских области, ауторитет Монархије 
није преовладао на том простору. Османлијско царство је, упркос недостатку 
директне повезаности са овим територијама, и даље имала елементе преко којих 
је могло ширити свој утицај. Поред дипломатског представништва у Сарајеву, 
политичке елите у Цариграду свој утицај међу локалним становништвом могле 
су да јачају и посредством официра за везу именованог при немачкој Армијскоj 
групи у окупираном Скопљу, чиновника за заштиту османлијских поданика и 

13 Mitrović, Srbija u Prvom svetskom ratu (dopunjeno izdanje), 273–82. Andrej Mitrović, Prodor 
na Balkan i Srbija, 1908–1918 (Beograd: Zavod za udžbenike, 2011). Marvin Benjamin Fried, Aus-
tro-Hungarian War Aims in the Balkans during World War I (New York: Palgrave Macmillan, 2014). i 
Marvin Benjamin Fried, ““A Life and Death Question”: Austro-Hungarian War Aims in the First World 
War,” in The Purpose of the First World War: War Aims and Military Strategies, ed. Holger Afflerbach 
(Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2015), 117–40.

14 Kurt Gostentschnigg, Wissenschaft im Spannungsfeld von Politik und Militär: Die österre-
ichisch-ungarische Albanologie 1867–1918 (Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018), 
499–506. Pogledajte takođe Engelbert Deusch, Das k. (u.) k. Kultusprotektorat im albanischen Sied-
lungsgebiet in seinem kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld (Wien – Köln – Weimar: 
Böhlau Verlag, 2009).

15 ÖStA/HHStA/Beč, Politisches Archiv Allgemeines (= PA) I 977, 32k, #23/616 B, 09.06.1916, 
Mitrovica, Julius Ledinegg MdÄ-u i ÖStA/KA/Beč, AOK Operationsabteilung Balkan-Gruppe (= 
Op. Abt. B-Gruppe), 510/1916, Nr. 34433, #6874, 15.11.1916, Cetinje, Šef General štaba MGG/M 
guverneru MGG/M, 1.

16 Günther Kronenbitter, “Krieg im Frieden”: Die Führung der k.u.k. Armee und die Großmacht-
politik Österreich-Ungarns 1906–1914 (München: De Gruyter, 2003).
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интереса са седиштем у Београду (tebaa ve menafii-i osmaniyeye himayeye memur), 
те одређених утицајних особа у Прибоју, Новом Пазару и Митровици. Потоњи 
су се чак надали да ће њихове заједнице бити враћене под власт османлијског 
султана.17 Иако неки научници, као што је Месут Ујар (Mesut Uyar), тврде да 
повратак бивших османлијских провинција није био истакнут међу почетним 
ратним циљевима Царства, иредентизам, брутализација друштва и позив на 
освету током и након балканских ратова постали су уобичајени у османлијском 
јавном дискурсу и међу политичким елитама, као што су показале безбројне 
студије о тој теми.18 

Прекрајање политичких граница не може бити тако лако игнорисано. 
Историографија у томе види један од главних покретачких елемената за улазак 
у рат, пошто је управо то, заједно са другим факторима, уверило владајуће 
кругове у Цариграду да је промена политичке карте изводљива.19 Већину 
владајућих војних елита, у то време пореклом из некадашњих балканских 
провинција, управо због тога је „пограничном децом“ назвао Ерик-Јан Зирхер 

17 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 975, 32i, #Z. 9/Pol, 12.04.1918, Skoplje, Izaslanik sofijske ambasade 
MdÄ-u; ibid, PA I 973, 32a, 03.12.1916, Mitrovica, Reise durch den Sandjak, 3–4; DAS/Beograd, 
Vojni generalni guvernman za Srbiju (= VGG), 18–737, 14.11.1916, Priboj, Lajos Thallóczy, 6; ibid, 
PA I 1007/50w, #1183, 19.03.1917, Baden, Opunomoćenik pri AOK MdÄ-u i BOA/Istanbul, Hariciye 
Nezareti, Siyasi Kalemi (= HR.SYS), 2319/4, leff 33/1, 20/05/1917, Beograd, Činovnik Ministarstvu 
spoljih poslova.

18 Mesut Uyar, “Ottoman Strategy and War Aims during the First World War,” in The Purpose 
of the First World War: War Aims and Military Strategies, ed. Holger Afflerbach (Berlin/Boston: De 
Gruyter Oldenbourg, 2015), 163–85, pogotovo str. 63, 66, 72. i Mesut Uyar, “The Ottoman Empire 
and the War with Romania,” in Die unbekannte Front: Der Erste Weltkrieg in Rumänien, ed. Gundula 
Gahlen, Deniza Petrova, and Oliver Stein (Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2018), 165–79. O 
želji za osvetom u osmanlijskom javnom prostoru pogledaj, između ostalog, Elçın Kürsat-Ahlers, „Die 
Brutalisierung von Gesellschaft und Kriegsführung im Osmanischen Reich während der Balkankriege 
(1903–1914),“ in Gewalt im Krieg: Ausübung, Erfahrung und Verweigerung von Gewalt in Kriegen 
des 20. Jahrhunderts, ed. Andreas Gestrich (Münster: Lig Verlag, 1996), 51–74. Halûk Harun Duman, 
Balkanlara Veda: Basın ve Edebiyatta Balkan Savaşı (1912–1913) (İstanbul: Duyap Yayıncılık, 2005). 
Ebru Boyar, Ottomans, Turks and the Balkans: Empire Lost, Relations Altered (London: Tauris Academic 
Studies, 2007), 116–19, 26–29. Y. Doğan Çetinkaya, „Atrocity Propaganda and the Nationalization of the 
Masses in the Ottoman Empire during the Balkan Wars (1912–13),“ International Journal of Middle East 
Studies 46, World War I, no. 4 (2014): 769–78. Y. Doğan Çetinkaya, „“Revenge! Revenge! Revenge!” 
“Awakening a Nation” through Propaganda in the Ottoman Empire during the Balkan Wars (1912–13),“ 
in World War I and the End of the Ottomans: From the Balkan Wars to the Armenian Genocide, ed. 
Kerem Öktem and Maurus Reinkowski Hans-Lukas Kieser (London – New York: I. B. Tauris, 2015), 
77–102. i Eyal Ginio, The Ottoman Culture of Defeat: The Balkan Wars and their Aftermath (New York: 
Oxford University Press, 2016), 76–77, 96–102, 05, 28–30, 33–37, 51. 

19 Mustafa Aksakal, Harb-i Umumi Eşiğinde: Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl Girdi (İstan-
bul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010), 27–43, 130–31. Takođe pogledaj Hans-Lukas Kieser, 
“The Ottoman Road to Total War (1913–15),” in World War I and the End of the Ottomans: From the 
Balkan Wars to the Armenian Genocide, ed. Kerem Öktem and Maurus Reinkowski Hans-Lukas Kieser 
(London – New York: I. B. Tauris, 2015), 29–53.
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(Erik-Jan Zürcher). То породично порекло вероватно је оставило трага и утицало 
на њихово доношење одлука, као што се један од савременика након рата и 
сам присећа.20 Након повратка у окупирано подручје око Битоља, крајем 1916. 
године, Енвер-паша, војни министар и један од главних архитекта немачко-
османлијског савеза, говорио је у присуству хабзбуршког војног изасланика из 
Цариграда о свом детињству и годинама које је провео гонећи комите на том 
простору.21 У питању је битан фактор, који не би требало занемарити, јер је 
одрастање у османлијском Балкану снажно обликовало светоназор путника који 
су објављивали своје извештаје и путописе о региону у касном османлијском 
раздобљу или у рано доба републиканске Турске.22

Упркос наративу о пријатељству које је доминирало хабзбуршким јавним 
простором, те материјалној војној помоћи и слању хабзбуршких војника у 
Царство, успешна војна кампања Централних сила на Балкану, и каснија 
окупација Србије, Црне Горе и Румуније, открила је како ратни циљеви међу 
савезницима брзо еволуирају.23 Током румунске операције (новембар 1916 – 
јануар 1917), у којој су Османлије такође учестовале (вођени престижом и жељом 
да за мировним столом обезбеде потпору за своје захтеве), постало је јасно да 
супротстављени циљеви између савезника могу унети несклад у савезништво.24 

20 Erik Jan Zürcher, “Jön Türkler: Sınır Bölgelerinin Çocukları,” in Savaş, Devrim ve Uluslaşma: 
Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908–1928) (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005), 139–54, ovde 
47–50, 52–54. Erik Jan Zürcher, “Young Turks, Ottoman Muslims and Turkish Nationalists: Identity 
Politics 1908–1938,” in Ottoman Past and Today’s Turkey, ed. Kemal H. Karpat (Leiden – Boston: 
Brill, 2000), 150–79, ovde 54, 57, 60, 72. i Ahmed Emin, Turkey in the World War (New Haven: Yale 
University Press, 1930), 63–75, 77.

21 Joseph Pomiankowski, Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü: 1914–1918 I. Dünya Savaşı (İs-
tanbul: Kayıhan Yayınları, 2014), 230.

22 Leyla von Mende, “”Heutiger Nachbar – gestriger Untertan” Reiseliterarische Auseinander-
setzungen mit Südosteuropa von späten Osmanischen Reich bis zur frühern Republik Türkei” (PhD 
Thesis Freie Universität Berlin, 2016), 128, 30–31.

23 Maureen Healy, “In aller “Freundschaft”? Österreichische “Türkenbilder” zwischen Gegn-
erschaft und “Freundschaft” vor und während des Ersten Weltkrieges,” in Glanz – Gewalt – Gehorsam: 
Militär und Gesellschaft in der Habsburgermonarchie (1800 bis 1918), ed. Laurence Cole, Christa 
Hämmerle, and Martin Scheutz (Essen: Klartext Verlag, 2011), 268–91. Peter Jung, Der k. u. k. Wüsten-
krieg: Österreich-Ungarn im Vorderen Orient, 1915–1918 (Graz: Verlag Styria, 1992). i Oliver Stein, 
“Propagandisten des k.u.k. Vielvölkerreiches: Österreichisch-ungarische Soldaten im Osmanischen 
Reich während des Ersten Weltkrieges,” Militärgeschichtliche Zeitschrift 78, no. 2 (2019): 412–41.

24 Uyar, “The Ottoman Empire and the War with Romania,” 171, 78. O učešću osmanlijskih 
jedinica u Rumunskoj operaciji vidi Cihat Akçakayalıoğlu, Birinci Dünya Harbi: Avrupa Cepheleri 
(Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1967). Bilge Karbi, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti 
ve Avusturya Macaristan Askerî Yardımlarına Bir Örnek: Osmanlı Birliklerinin Galiçya Cephesi’ne 
Gönderilmesi Kararı Etrafındaki Tartışmalar,” Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 14, no. 20 (2016): 
193–206. Piotr Nykiel, “The 15th Corps of the Imperial Ottoman Army on the Eastern Galician Front 
(1916–1917),” Belleten 79, no. 284 (2015): 335–50. i Kemal Çelik, “Birinci Dünya Savaşı’nda Os-
manlı Ordusu’nun Avrupa Cepheleri,” in 1914’ten 2014’e 100’üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı 
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Иако је надметање различитих државних актера унутар хабзбуршког војног 
и политичког поља било значајно, те међусобно супротстављене фракције 
хомогенизовало је могуће задирање другог страног фактора у хабзбуршко 
двориште – на окупираним територијама.25 Проблем између савезника имао је 
своје корене у погрешном тумачењу Цариградског мировног уговора, потписаног 
између Краљевине Србије и Османлијског царства у марту 1914. године, што 
је омогућило обема странама да тврде како су мештани у постосманлијским 
територијама под хабзбуршком управом поданици Србије/Црне Горе или 
Османлијског царства. 

Једном када је османлијска владајућа елита објавила рат Србији (крајем 
1914. године), Београд је споразум прогласио неважећим. Сходно слову уговора, 
османлијски поданици муслиманске вероисповести постали су српски поданици, 
али су били обавезани у току следеће три године да изјаве желе ли да остану у 
османлијском поданству или не. За то време владајуће елите у Србији нису могле 
израдити нити наметнути било какав војни намет на своје муслиманске поданике 
до марта 1917. године.26 То је не само ограничавало њихову потпуну контролу 
у новоосвојеним областима него и опсег обавезне војне службе, што је постало 
евидентно крајем 1914. и почетком 1915. године, када су губици војске Србије 
постали превисоки и када су оперативне јединице и Врховна команда тражиле 
попуну трупа (након битака на Церу, Мачковом камену и Колубари, неуспешне 
Сремске офанзиве и епидемије пегавог тифуса).27 Међутим, османлијска страна 

Anlamak: Uluslararası Sempozyum 20–21 Kasım 2014, İstanbul, ed. Zekeriya Türkmen (İstanbul: Harp 
Akademileri Basımevi, 2015), 463–502.

25 Fried, ““A Life and Death Question”: Austro-Hungarian War Aims in the First World War,” 135.
26 „Ugovor o miru zaključen između Kraljevine Srbije i Otomanskog carstva, Carigrad 1. (14) 

marta 1914,“ in Balkanski ugovorni odnosi 1876–1996: Dvostrani i višestrani međunarodni ugovori 
i drugi diplomatski akti o državnim granicima, političkoj i vojnoj saradnji, verskim i etničkim man-
jinama, ed. Momir Stojković (Beograd: JP Službeni list SRJ / SJU „Međunarodna politika“, 1998), 
409–15, ovde 10, §3. „Dok traje rok za opciju muslimani se iz ustupljenih oblasti neäe podvrgavati 
vojnoj obavezi niti plaćanju ma kakve vojne takse“ i Dersaadet’te akdedilen Devlet-i Aliye – Sırbistan 
Muahedenamesi Ahkamı Mucibince Tatbik ve Takib Olunacak Olan Tabiiyet Meselesine dair Devlet-i 
Aliye Şehbenderlerine Tebliğ ve İrsal Olunacak Talimatnamedir, (Dersaadet: Matbaa-ı Osmaniye, 1330), 
ovde 7–8, §15. „1/14 Mart sene 1914 tarihinde arâzî-i metrukede mütemekkin bulunan Müslümanlar 
hakk-ı hıyârın istimali mücaz olan üç sene zarfında hizmet-i askeriyeye tabi tutulmayacakları gibi bir 
gûne bedel-i askerî dahi i’tâ etmeyeceklerlerdir“. О преговорима и осталим одредбама мировног 
уговора погледај Katrin Boeckh, Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg: Kleinstaatenpolitik 
und ethnische Selbstbestimmung auf dem Balkan (München: R. Oldenbourg Verlag, 1996), 88–92. i 
Tomislav Marković, „Srpsko-turski ugovor o miru 1914. godine,“ Srpske studije 6 (2015): 66–94.

27 DАS/Beograd, Ministarstvo inostranih dela, Političko odeljenje (= MID-PO) 1914, R430, F14, 
D6, 14/358, #8016, 24.12.1914, Niš, Ministarstvo unutrašnjih dela Ministarstvu inostranih dela i VA/
Beograd, Popisnik (= P) 7, K61, F4, 24/1, #5562, 22.04.1915, Skoplje, Komanda trupa novih oblasti 
Ministarstvu vojnom. O habzburškim ofanzivama na Srbiju, ratnim operacijama tokom 1914. i epidemija 
tifusa vidi James Lyon, Serbia and the Balkan Front, 1914: The Outbreak of the Great War (London: 
Bloomsbury, 2015). Milić J. Milićević, Na pogrešnoj obali: poraz trupa Timočke divizije u bici kod 
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се непрестано позивала на уговор и након 1914. године, због чега је крајем 
1916. затражила да способни муслимани буду послати на румунски фронт као 
подршка османлијској војсци.28 Практичне аспекте овог проблема MGG/S је 
описао на следећи начин:

Последњих недеља, османлијски конзулат у Сарајеву издао је муслиманима 
из Пријепољског округа потврде о откупу од војне обавезе, које су анулирале 
њихов претходно добровољан улазак у [хабзбуршку] војску и које се користи 
против [хабзбуршке] регрутације међу њиховим поданицима. (...) Конзул је 
чврсто држао да има право на ослобађање од војне обавезе. (...) Ово указује 
на то да су османлијски Генерални конзулат у Бечу и Конзулат у Сарајеву 
саветовани да становници подручја који су окупирани од стране нас (...) буду 
посматрани као османлијски поданици. MGG/S верује да су становници ових 
подручја поданици Србије или Црне Горе у складу с Цариградским мировним 
уговором (...) који имају трогодишње право да се одлуче за османлијско 
подаништво које је прекинуто избијањем Првог светског рата. Будући да, с 
једне стране, тренутно није могуће остварити право избора и, с друге стране, 
због приклоњеног става (...) тражи се саветовање са османлијском владом по 
овом питању. У Пријепољском, Новопазарском и Митровачком округу већ је 
познат став османлијског Конзулата. Ако прећутно толеришемо ширење овог 
гледишта, ово може довести до непожељних комбинација.29

Питање поданства послужило је османлијским владајућим елитама као 
изговор за мешање у рад савезника. Истовремено они су настојали и да ојачају 
свој утицај међу локалцима, који су такође постали део те комплексне савезничке 
супротстављености након што су их о томе обавестили османлијски актери и 
међу којима су неки, нпр. у Митровици или Пећи, тражили да се не третирају 
као поданици Србије/Црне Горе.30 Као што се може претпоставити, хабзбуршка 
цивилна и војна елита испрва се нису сложили. Ипак, MdÄ je успео уверити 
AOK да је то у најбољем интересу Монархије услед жеље да се замишљена 
албанска заједница очува само за хабзбуршке циљеве. Наратив о пријатељској 

Čevrtnije (na Legetu) 6. septembra 1914 (Beograd: Zavod za udžbenike, 2015). i Milić J. Milićević, 
Srpska vojska: ogledi o bitkama (Begorad: Sprski genealoški centar, 2018). Vlad. Stanojević, „Pegavi 
tifus u srpskoj vojsci 1914 i 1915,“ in Istorija srpskog vojnog saniteta: naše ratno sanitetsko iskustvo, 
ed. Vlad. Stanojević, Miroslav Jovanović, and Miroslav Perišić (Beograd: Vojnoizdavački i novinarski 
centar, 1992), 329–45. i Goran Čukić, „“Srpska, prva faza“ suzbijanje epidemija 1914. i 1915. godine,“ 
Vojnosanitetski pregled 75, no. 11 (2018): 1143–48.

28 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 937/19b, #5134, 10.11.1914, Beč, MdÄ Ministarstvu vojnom i ÖStA/
KA/Beč, AOK Op. Abt. B-Gruppe, 510/1916, Nr. 30.465, #35296, 16.09.1916, Ludendorff to Conrad.

29 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 1007/50w, #2281, 08.02.1917, Beograd, MGG/S AOK-u.
30 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 998/49g, #825/Res, 10.08.1916, Skadar, Opunomoćenik MdÄ-u; ibid, 

PA I, 999/49h, #6677, 05.05.1917, MGG/M AOK-u i DAS/Beograd, VGG, 8-1049, #7261, 17.11.1916, 
v. Suhay MGG/S-u.
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земљи Албанца и наводној склоности рату или ратној раси замишљеног Албан-
ца исто тако су снажно утицали су на ову одлуку.31 Дакле, крајем 1916. године 
дошло је до заједничког става да ратни заробљеници војске Србије муслиманске 
вероисповести који причају словенски и османлијски могу бити распоређени као 
појачање за османлијске трупе, такође мештани из пограничних подручја који 
се добровољно јаве за улазак у османлијску војску; осим оних који припадају 
замишљеној албанској заједници.32

При том, хабзбуршке власти су настојале да сачувају апсолутну контролу 
над окупираним подручјима, не допуштајући да се било која сила, укључујући 
и Бугарску, меша у њихов простор.33 Иако је та одлука јасно кршила чланове 
44/45 Хашке конвенције од 1899. и 1907. године, хабзбуршке власти оправдале 
су такав став позивајући се на пример Русије и Србије, које су већ успоставиле 
јединице састављене од хабзбуршких ратних заробљеника. Потоњи су коришће-
ни у Румунији у борби против Монархије.34 Упркос томе што је форсирала при-
вилеговану политику према словенским и италијанским хабзбуршким ратним 

31 ÖStA/KA/Beč, AOK Op. Abt. B-Gruppe, 510/1916, #34.558/I, 01.12.1916, AOK Vojnom 
ministarstvu. O terminu zamišljena zajednica vidi Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflec-
tions on the Origin and Spread of Nationalism (London / New York: Verso, 2003).

32 ÖStA/KA/Beč, AOK Op. Abt. B-Gruppe, 510/1916, Nr. 30964, #14.394, Ćešin, 21.09.1916, 
Opunomoćenik MdÄ AOK-a; ibid, 22.09.1916, Ćešin, General štab opunomoćeniku MdÄ-a; ibid, Nr. 
30.964/I, #14.618, 03.10.1916, Ćešin, Opunomoćenik MdÄ AOK-a and ibid, Nr. 32.428, #14.952, 
18.10.1916, Ćešin, Opunomoćenik MdÄ AOK-a.

33 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 1007/50o, #7232, 07.10.1916, Ćešin, Opunomoćenik MdÄ AOK-a. O 
habzburško-bugarskim odnosima vidi Martin Veselinov Valkov, „Balgarskoto voennoadministrativno 
upravlenie v Pomoravieto, Kosovo i Vardarska Makedoniya 1915–1918 g.“ (PhD Sofiyski universitet 
“Sv. Kliment Ohridski”, 2015), 293–302. i Martin Valkov, „Mezhdu nacionalno obedineie i zavoevatelna 
voyna: Voennopoliticheskite celi na Balgariya prez Parvata svetovna voyna kato istoriografski problem,“ 
Anamneza 13, no. 1 (2018): 1–47. O bugarskoj okupacionoj upravi vidi spomenutu doktorsku disertaciju 
Martina Valkova i Björn Opfer-Klinger, “Vereinigung und/oder Besatzung: Bulgariens Kriegsherrschaft in 
Makedonien 1915–1918,” in Der Ester Weltkrieg auf dem Balkan: Ereignis, Erfahrung und Erinnerung, 
ed. Wolfgang Höpken and Wim van Meurs (Berlin: Peter Lang, 2018), 59–87.

34 ÖStA/KA/Beč, AOK Op. Abt. B-Gruppe, 510/1916, #31.470, 02.10.1916, AOK Opunomoćenik 
MdÄ-a i Vojnom ministarstvu; The Hague Conventions of 1899 (II) and 1907 (IV) Respecting the Laws 
and Customs of War on Land, (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1915), 24. 
Član 44 iz 1899. godine glasi „svaka prisila stanovništva okuparih oblasti da sudeluje u vojnim operaci-
jama protiv vlastite zemlje je zabranjeno“. Isti član iz 1907. godine zabranjuje strogo zaraćenoj strani da 
prisiljava stanovnike okupiranih oblasti da pruža informacije o vojsci druge zaraćene strane ili o njenim 
obrambenim sredstvima. S druge strane, član 45 iz 1899. i 1907. godine zabranjuje svaki pritisak na 
stanovništvo okupiranog područja da da zakletvu vernosti i lojalnosti neprijateljskoj državi. O srpskim 
jedinicama u Rumuniji sastavljenim od bivših habzburških ratnih zarobljenika vidi: Danilo Šarenac, 
“Globalizing the War: the Serbs in Dobrudja in 1916,” in Die unbekannte Front: Der Erste Weltkrieg in 
Rumänien, ed. Gundula Gahlen, Deniza Petrova, and Oliver Stein (Frankfurt/New York: Campus Verlag, 
2018), 262–85. Aleksandar Životić, „“Crna ruka” i Srpski dobrovoljački korpus,“ in Dobrovoljci u Velikom 
ratu 1914–1918, ed. Srđan Rudić, Dalibor Denda, and Đorđe Đurić (Beograd: Istorijski institut, Institut za 
strategijska istraživanja, Matica srpska, 2018), 171–83. i Jaroslav V. Višnjakov, „Srbi u borbi za Dobrudžu 
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заробљеницима, Русија није била вољна да допусти њихово регрутовање све до 
Фебруарске револуције (1917), јер су њене политичке елите биле свесне да би та 
одлука могла имати контраефекат, што се и догодило у случају са србијанским 
ратним заробљеницима муслиманске вероисповести.35

Осетљиве на свако задирање које би могло ублажити или осујетити њи-
хову хегемонију, хабзбуршке власти су убрзо схватиле да је тзв. младотурска 
пропаганда, која је деловала на локалном нивоу, отворено циљала на територије 
насељене превасходно албанским становништвом. Њени носиоци били су ло-
калци из бугарске и хабзбуршке окупационе зоне, чији је циљ био подстицање 
становништва да захтева постављање османлијског принца на албански пре-
сто.36 Иако је то означено као фиктивно, власти су веровале да има јасне везе с 
регрутацијом, што је, пак, натерало AOK да преиспита свој став.37 Регрутовање 
није заустављено, али хабзбуршки актери нису желели да османлијски савез-
ник ојача утицај међу становништвом, које је у њиховим очима било примарни 
прималац те пропаганде.38 

Поред резервисања замишљеног Албанца за своје редове, хабзбуршке 
владајуће елите планирале су наведеним искључивањем ублажити деловање 
османлијских војника и официра који су говорили албански, а пореклом су били 
из ових области и који су се враћали са одмора. Они су били означени као главни 
проповедници нежељене пропаганде.39 Да у питању није било претеривање пот-
врђује и реакција бугарских окупационих власти, које су исто закључиле. Дакле, 
османлијска страна настојала је да појача свој утицај у окупираној Македонији 
са циљем (по виђењу бугарске стране) територијалне надокнаде у Тракији и 
учвршћивања у северним деловима Добруџе коју су окупирали Немци.40 

1916–1917,“ in Dobrovoljci u Velikom ratu 1914–1918, ed. Dalibor Denda Srđan Rudić, Đorđe Đurić 
(Beograd: Istorijski institut, Institut za strategijska istraživanja, Matica srpska, 2018), 153–70.

35 Alon Rachamimov, POWs and the Great War: Captivity on the Eastern Front (Oxford – New 
York: Berg, 2002). i Reinhard Nachtigal, “Pivilegiensystem und Zwangsrekrutierung: Russische 
Nationalitätenpolitik gegenüber Kriegsgefangenen aus Österreich-Ungarn,” in Kriegsgefangene im 
Europa des Ersten Weltkriegs, ed. Jochen Oltmer (Padenborn – München – Wien – Zürich: Ferdinand 
Schöningh, 2006), 167–93.

36 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 1007/50o, #21773, 31.12.1916, Beograd, MGG/S AOK-u; ÖStA/KA/
Beč, AOK Op. Abt. B-Gruppe, 510/1916, Nr. 30964, #14.394, Ćešin, 21.09.1916, Opunomoćenik MdÄ 
AOK-u; ibid, Nr. 33.731, #14.939, 18.10.1916, Ćešin, Opunomoćenik MdÄ AOK-u; ÖStA/HHStA/
Beč, PA I 1007/50w, #12498, 14.12.1917, Skadar, P Opunomoćenik MdÄ-u and ibid, PA I 1007/50o, 
#12615, 25.12.1918, Baden, Opunomoćenik MdÄ-u.

37 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 1007/50o, #21773, 31.12.1916, Beograd, MGG/S AOK-u.
38 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 1007/50w, #19.619, 24.02.1917, Istanbul, Enver Pasha AOK-u.
39 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 1007/50o, #1865, 15.02.1918, Baden, Opunomoćenik MdÄ-u.
40 Valkov, „Balgarskoto voennoadministrativno upravlenie v Pomoravieto, Kosovo i Vardarska 

Makedoniya 1915–1918 g.,“ 313–17, 20. Stefan Minkov, “Der Rumänienfeldzug und die Dobrudscha-Frage 
1916–1918 im Kontext des Verhältnisses zwischen Bulgarien und dem Osmanischen Reich,” in Die un-
bekannte Front: Der Erste Weltkrieg in Rumänien, ed. Gundula Gahlen, Deniza Petrova, and Oliver Stein 
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Јасно је да је у хабзбуршким изворима наглашено политичко када је тема 
питање поданства окупираног становништва. Међутим, постојали су и мате-
ријални разлози који су формирали такав став, што показује да пуко фокуси-
рање на пропагандни наратив наводи на погрешан закључак. Анализа се мора 
усредсредити на интеракцију материјалног и политичког.41 Аутори, попут Џоан 
Кешин (Joan Cashin), показали су како су, у контексту Америчког грађанског 
рата (1861–1865), зараћене стране максимално користиле оно што је војник 
називао „ратним стварима“, позивајући се на материјалне потребе за вођење и 
победу у рату. Сматрало се да тело војника припада царству „ратних ствари“, 
те као такво појавило се као материјална целина које су војне власти планирале 
искористити.42 Такође, количина има квалитативни аспект, који не треба зане-
марити у ратно доба. Први светски рат перципиран је као материјална битка 
исцрпљивања непријатеља, у којој су војници били испоручивани попут стоке, 
а немобилизовани поданик постао је један од битнијих ресурса.43

Овај контекст довео је до спора око „људског материјала“, који би требало 
дефинисати као борбу за моћ у окупираном подручјима, или као борбу за кон-
тролу над ресурсима услед оскудице у току рата.44 Ово је један од разлога, нпр. 

(Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2018), 405–29. Georgi Zelengora, “Bulgaristan Müslümanlarının 
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusuna Katılımı,” in 1914’ten 2014’e 100’üncü Yılında Birinci 
Dünya Savaşı’nı Anlamak: Uluslararası Sempozyum 20–21 Kasım 2014, İstanbul, ed. Zekeriya Türkmen 
(İstanbul: Harp Akademileri Basımevi, 2015), 203–14, here pp. 07. Vidi isto Lisa Mayerhofer, Zwischen 
Freund und Feind: Deutsche Besatzung in Rumänien 1916–1918 (Frankfurt: Peter Lang, 2010).

41 Tait Keller, “Mobilizing Nature for the First World War,” in Environmental Histories of the First 
World War, ed. Richard P. Tucker et al. (Cambridge Cambridge University Press, 2018), 1–16. i Julia 
Herberg, “Ostmitteleuropa im Blick: Umweltgeschichte zwischen Global- und Regionalgeschichte,” in 
Umweltgeschichte(n): Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus, ed. Horst 
Förster, Julia Herzberg, and Martin Zückert (Göttingen Vandelhoeck and Ruprecht, 2013), 7–29, ovde 11.

42 Joan E. Cashin, War Stuff: The Struggle for Human and Environmental Resources in the American 
Civil War (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 3–5. i Joan E. Cashin, “Introduction: The 
Idea of the Thing,” in War Matters: Material Culture in the Civil War Era, ed. Joan E. Cashin (Chapel 
Hill: Univerisity of North Carolina Press, 2018), 1–12, ovde 5.

43 Stig Förster, “Introduction,” in Great War, Total War: Combat and Mobilization on the Western 
Front, 1914–1918, ed. Stig Förster; Roger Chichering (Washington, D. C.: German Historical Institute, 
2000), 1–15. Hew Strachan, “From Cabinet War to Total War: The Perspective of Military Doctrine, 
1861–1918,” in Great War, Total War: Combat and Mobilization on the Western Front, 1914–1918, ed. 
Roger Chichering Stig Förster (Washington, D. C.: German Historical Institute, 2000), 19–33, ovde 24. 
Oliver Janz, 14: Der Grosse Krieg (Franfurt/New York: Campus Verlag, 2013), 92, 97. Gary J. Schmitt 
and Thomas Donelly, “Numbers Matter,” in Of Men and Material: The Crisis in Military Resources, ed. 
Gary J. Schmitt; Thomas Donnelly (Washington, D. C.: American Enterprise Institute for Public Policy 
Research, 2007), 5–29, ovde 6–7. i Daniel Marc Segesser, “Der Erster Weltkrieg: Ein totaler Krieg in 
globaler Perspektive?,” in Erster Weltkrieg: Globaler Konflikt – lokale Folgen. Neue Perspektiven, ed. 
Stefan Karner and Philipp Lesiak (Insbruch: Studien Verlag, 2014), 143.

44 Diana Panke Tim Krieger, Michael Pregernig, “Environmental and Resource-Related Conflicts, 
Migration and Governance,” in Environmental Conflicts, Migration and Governance, ed. Tim Krieger, 
Diana Panke, and Michael Pregernig (Bristol: Bristol University Press, 2020), 1–15, ovde 2–4, 9.
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због кога су владајуће елите у Србији током Првог светског рата настојале да 
заштите своје радно и војно способне поданике од пада у заробљеништво. То је 
била намера власти, поготово имајући у виду да је хабзбуршка војска намерно 
циљала да лиши Србију тог материјала с обзиром на његову војну каквоћу или 
квалитет, како су се официри у Србији изјашњавали о том питању. У току вој-
них операција, хабзбуршке снаге интернирале су способне поданике.45 Након 
успостављања окупационог система, суочивши се са негативним исходима 
рата, који је константно захтевао попуну људством, посебно током 1916. годи-
не, AOK је схватила да ови крајеви чувају вредан људски или живи материјал 
(Menschenmaterial ili Auskunftsmaterial), који би могао бити искоришћен за 
хабзбуршке војне сврхе.46

Поморска и економска блокада сила Антанте присилила је Двојну монархију 
и остале чланице Централних сила да снажније траже преко потребан материјал, 
те се, када је људски резервоар у питању, директне и индиректне последице те 
глобалне блокаде могу видети не само у пограничним областима, како се један 
мештанин присећа у послератном раздобљу, већ и у Бечу, Берлину, и руским и 
румунским окупираним територијама. Расправа о питању ко ће добити кључне 
ратне потрепштине из тих области одузела је велико време у преговорима међу 
савезницима Централних сила.47 Сличан процес догодио се у односима између 

45 VA/Beograd, P7, K9, F4, 38/1, #8333, 28.09.1915, Valjevo, Komanda Prve armije komandantu 
Zeničkog odeljenja. O kvalitetu i kakvoći regruta u Srbiji pre i nakon Balkanskih ratova vidi F. Tajsić, 
„Lekarsko rekrutovanje mladića za stajaću vojsku,“ Ratnik: List za vojne nauke, novosti i književnost 2, 
no. 2 (1880): 129–60. „O regrutovanju: vojno-higijenska studija,“ Ratnik: List za vojne nauke, novosti 
i književnost 13, no. 1 (1891): 1–17. i Danilo S. Kalafatović, “Rok službe u našem stalnom kadru,” 
Ratnik: Mesečni vojni list LXXIV, no. 3 (1914): 1–7, ovde 1–2.

46 ÖStA/KA/Beč, AOK Op. Abt. B-Gruppe, 510/1916, #31.470, 02.10.1916, AOK Opunomoćeniku 
MdÄ-a i Vojnom ministarstvu; ibid, #34558, 26.11.1916, AOK MGG/S-u i Vojnom ministarstvu i Di-
eter Storz, “Personelle und materielle Rüstung: Europäische Armeen des Jahres 1916 im Vergleich,” 
in Materialschlachten 1916: Ereignis, Bedeutung, Erinnerung, ed. Christian Stachelbeck (Paderborn: 
Ferdinand Schöningh, 2017), 199–230, ovde 199–207. 

47 Bora Antić, „Suđenje u Kosovskoj Mitrovici: Završetak izviđanja i odbrana“, Politika, god. 
23, 23.12.1926, br. 6705, 5. O blokadi sila Atante vidi Alexander Watson, Ring of Steel: Germany and 
Austria-Hungary at War, 1914–1918 (New York: Basic Books, 2014), poglavlja 5, 8 i 9. Eric W. Osborne, 
Britain’s Economic Blockade of Germany, 1914–1919 (London – New York: Frank Cass, 2004). i David 
Hamlin, “Global Markets, Economic War and the Occupation of Romania,” in Die unbekannte Front: 
Der Erste Weltkrieg in Rumänien, ed. Gundula Gahlen, Deniza Petrova, and Oliver Stein (Frankfurt/
New York: Campus Verlag, 2018), 367–87. O raspravi oko ratnog plena i direktnim i indirektnim 
posledicama blokade u prestonicama Nemačke i Dvojne Monarhije vidi David Hamlin, “The Fruits of 
Occupation: Food and Germany’s Occupation of Romania in the First World War,” First World War 
Studies 4, Military Occupations in First World War Europe, no. 1 (2013): 81–95. Stephan Lehnstaedt, 
“Two Kinds of Occupation? German and Austro-Hungarian Economic Policy in Congress Poland 
1915–1918,” in Other Fronts, Other Wars? First World War Studies on the Eve of the Centennial, ed. 
Joachim Bürgschwentner, Matthias Egger, and Gunda Barth-Scalmani (Leiden – Boston: Brill, 2014), 
197–217. Thierry Bonzon and Belinda J. Davis, “Feeding the Cities,” in Capital Sities at War: Paris, 
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Француске и Велике Британије у погледу поделе блискоисточних османлијских 
провинција, где су постојале међусобне сумње да ли ће друга страна поштовати 
део договора након завршетка рата.48 Ипак, на људски материјал не треба гледа-
ти у уско војничком смислу, услед чињенице да су се њихова слика и карактер 
мењали зависно од контекста, па може еволуирати и у политичко. Крајем 1916. 
године MdÄ је тврдила да „какав год буде развој догађаја, смањење муслиманског 
албанског елемента [у окупираним областима] за нас је неповољно“.49 

Ово је значило да су власти желеле да искористе замишљену албанску 
заједницу, за коју се тврдило да је одана, као најјаче средство у будућим или 
послератним мировним преговорима. Не само да би прекомерна војна моби-
лизација могла претворити „муслимански Санџак у чисто српску покрајину“ 
већ би локално становништво такође могло сматрати Монархију као неког ко 
подупире „српску политику [истребљења] муслимана“.50 Власти су то захтевале 
пошто је људски резервоар био поприлично исцрпљен до средине 1917. године, 
што је створило озбиљне проблеме за даље регрутовање, јер је расположење 
мештана за рат такође знатно опало. Због тога су следећи регрути могли бити 
мобилисани само уз велику напетост и потешкоће.51

Османлијској страни такође је недостајало „људског материјала“. Услед 
тога дошло је до неколико модификација регрутних закона у Царству током 
Првог светског рата, са циљем да што више обухвати војно способно станов-
ништво.52 Конкретно, насилна политика према својим јерменским поданицима 
и Галипољска операција (Фебруар 1915 – Јануар 1916) „исушила је располо-
жив резервоар толико да османлијска војска никада није могла надокнадити 
недостатак људства током остатка рата“.53 Стога не чуди изјава османлијског 

London, Berlin, 1914–1919, ed. Jay Winter and Jean-Louis Robert (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997). i Maureen Healy, Vienna and the Fall of the Habsburg Empire: Total War and Everyday 
Life in World War I (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

48 Eugene L. Rogan, The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East (New York, 
NY: Basic Books, 2015), 303.

49 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 1007, 50w, #4815-4816, 30.09.1916, Beč, MdÄ Sečenjiju (Széchenyi) 
i Turnu (Thurn).

50 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 976, 32k, #23.094, 01.09.1917, Beograd, MGG/S AOK-u; ÖStA/KA/
Beč, AOK Quartiermeisterabteilung (= Qu. Abt), 2479/1917, M.V. Nr. 16.3852/S, #29134, 11.1917, 
Beograd, MGG/S AOK-u i ibid, 10.11.1917, AOK MGG/S-u.

51 ÖStA/KA/Beč, AOK Qu. Abt., 2477/1917, M.V. Nr. 163.042/S, #16.338, 27.06.1917, Beograd, 
MGG/S AOK-u.

52 Mehmet Beşikçi, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği (İstanbul: Türkiye İş Bankası: 
Kültür Yayınları, 2015). Yiğit Akın, When the War came Home: The Ottomans’ Great War and the Dev-
astation of an Empire (Stanford: Stanford University Press, 2018), 83, 101–06. i Uyar, “The Ottoman 
Empire and the War with Romania,” 178.

53 Akın, When the War came Home: The Ottomans’ Great War and the Devastation of an Empire, 
101. Vidi takođe Edward J. Erickson, Size Ölmeyi Emdrediyorum! Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı 
Ordusu (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011). i Emin, Turkey in the World War, poglavlja 7, 9–10, 12.
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делегата при АОК с краја 1917. године, који је изјавио да „тренутно су нам 
потребни војници“, тражећи при том дозволу да једна османлијска регрутна 
комисија може спровести мобилизацију у окупираним областима.54 У настојању 
да приграбе било ког прикладног поданика у своје војне редове, османлијски 
владајући кругови користили су Свети рат (Cihad-ı Ekber) као изговор да уврсте 
у војне редове особе из Ирана, Египта, северне Африке и оне муслимане који су 
говорили албански или словенски, а који су живели у Царству у том тренутку.55 
То потврђује и следећа изјава немачког амбасадора с краја 1915. године:

Ирански амбасадор у Цариграду предложио је османлијској влади да 
формира и опреми иранску легију састављену од Иранаца који су живели у 
Османијском Царству с намером да их користи у Ирану као кадар за будућу 
војску под заповедништвом иранских и немачких официра. Стога је османлијска 
влада почела присилно скупљати све способне Иранце који овде живе (...). 
Међутим, отишла је још даље и одлучила спровести идеје калифата како би 
обавезно узела све војно способне мушкарце муслиманске вероисповести, 
укључујући руске, србијанске, црногорске, па чак и аустроугарске поданике. 
Ова линија деловања изазвала је велику горчину међу погођенима, што је 
оправдано, јер је могућност откупа од служења погодила само сиромашне, чије 
су породице већ изложене тешкоћама због превлађујућих високих животних 
трошкова. Против регрутовања муслимана пореклом из Босне и Херцеговине, 
маркгроф Палавићини (Pallavicini) (хабзбуршки амбасадор) енергично је 
протестовао у име своје владе.56

Тај унутрашњи контекст натерао је османлијску владу да тражи алтернативу 
за „људски материјал“ не само међу становницима окупираних подручја под 
управом Централних сила већ и међу онима који су живели у хабзбуршкој Босни 
и Херцеговини, што је на крају погоршало односе двају савезника. Међутим, то 
није био први ни последњи пут да су османлијски владајући кругови тражили 
регруте из Босне и Херцеговине; исти захтев поднет је 1914. и 1917. године, 
што имплицира да тврдње неких аутора о томе да је османлијски Свети рат био 
усмерен само према непријатељима јасно заслужују нијансиранији приступ.57 

54 ÖStA/KA/Beč, AOK Qu. Ab, 2479/1917, M.V. Nr. 163.852/S, #29, 04.11.1917, Ottoman Proxy 
to the AOK.

55 Pomiankowski, Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü: 1914–1918 I. Dünya Savaşı, 234–35.
56 PA AA/Berlin, RZ 201, R 14549, #726, 20.12.1915, Pera, Meternih (Metternich) Betman 

Holvegu (Bethmann Hollweg).
57 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 972-2, 31, #4022, 15.11.1914, Tuzla, Masirević (Masirevich) Poćoreku 

(Potiorek); ibid, #4072, 03.12.1914, Koviljaca, Masirević (Masirevich) Poćoreku (Potiorek); ÖStA/
KA/Beč, AOK Op. Abt. B-Gruppe, 512/1917, Nr. 43457, #149, 27.7.1917, Vienna, Vojno ministarstvo 
AOK-u; ibid, 16.08.1917, Baden, AOK Orijentalnom odeljenju Vojnog ministartva. Kadir Kon, Birinci 
Dünya Savaşı'nda Almanya'nın İslam Stratejisi (İstanbul: Küre Yayınları, 2013), 65. i Stanford J. Shaw, 
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Вођена политичким и материјалним циљевима и потребама, османлијска страна 
се такође окренула својим бившим балканским провинцијама, где би могла обе-
збедити потребна војна појачања. Свети рат, наратив о султану који је приказан 
као владар који се дубоко брине о муслиманима и тзв. доброчинствена политика 
(politics of benevolence), односно слање хране за Рамазан у територијама које су 
окупирале од Монархија и Бугарска, коришћени су као средства за убрзавање 
успеха османлијских циљева.58 

Ове стратегије побуђивања (strategies of inducement), како их Дејвид Едел-
стајн (David Edelstein) назива, усмерене су да купе и одрже лојалност станов-
ништва током окупације, јер њихово побољшавање и подупирање благостања 
битни су не само као легитимисање старог/новог поретка и рата него утичу 
на то да расположење поданика не опадне, већ да остану мотивисани за рат.59 
Да би пролили крв за своју замишљену заједницу, војници и њихове породице 
заузврат траже нешто опипљиво. Акценат на политичко одређене идеологије 
није довољан, јер се фокусом на то поједностављују светоназор и комплексне 
социјалне сложености посредством војних мобилизација. Ово значи да пропа-
гирање националних пројеката остаје неусаглашено и недовољно ако материјал-
на страна, која може ометати мобилизацијске напоре владајућих елита, није 
обезбеђена.60 Тим стратегијама и међузависношћу политичког и материјалног, 
владајући кругови привлачили су локалце у своје војске и према томе потоњи 

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu: Birinci Cilt Savaşa Giriş (Ankara: Türk Tarih 
Kurumu, 2014), 347.

58 ÖStA/KA/Beč, AOK Op. Abt. B-Gruppe, 510/1916, Nr. 30.465, #15593, 14.09.1916, MGG/S 
AOK-u; ÖStA/HHStA/Beč, PA I 998/49e, nenumerisano, 10.07.1916, Mitrovica, Julius Ledineg (Julius 
Ledinegg) MdÄ-u; Amy Singer, “Special Issue Introduction,” International Journal of Middle East 
Studies 46, Politics of Benevolence, no. 2 (2014): 227–38. i Valkov, „Balgarskoto voennoadministrativno 
upravlenie v Pomoravieto, Kosovo i Vardarska Makedoniya 1915–1918 g.,” 313, 16.

59 Edelstein, Occupational Hazards: Success and Failure in Military Occupation, 14, 51–52. Hakan 
Karateke and Maurus Reinkowski, “Introduction,” in Legitimizing the Order: The Ottoman Rhetoric of 
State Power, ed. Maurus Reinkowski Hakan T. Karateke (Leiden – Boston: Brill, 2005), 1–11, ovde 1, 
3–4. Hakan T. Karateke, “Legitimizing the Ottoman Sultanate: A Framework for Historical Analysis,” in 
Legitimizing the Order: The Ottoman Rhetoric of State Power, ed. Maurus Reinkowski Hakan T. Karateke 
(Leiden – Boston: Brill, 2005), 13–52. Klaus Petersen Herbert Obinger, “Mass Warfare and the Welfare 
State: Causal Mechanisms and Effects,” British Journal of Political Science 47, no. 1 (2017): 203–27. i 
Herbert Obinger, ““Vorsorgende Wohlfahrtsarbeit am Volkskörper”: Militär als Impulsgeber Staatlicher 
Sozialpolitk,” Aus Politik und Zeitgeschichte [APuZ] 70, Militär, no. 16-17 (14. April 2020): 11–17.

60 Jacques Donzelot, “The Mobilization of Society,” in Studies in Governmentality: With two 
Lectures by and an Interview with Michel Foucault, ed. Colin Gordon and Peter Miller Graham Burchell 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1991), 169–79, ovde 69, 71–74, 77. Richard M. Titmuss, 
Essays on “the Welfare State” (Bristol: Policy Press, 2018), 45–47, 49–53. Daniel Moran, “Introduction: 
The Legend of the Levée en masse,” in The People in Arms: Military Myth and National Mobilization, 
ed. Daniel Moran and Arthur Waldron (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 1–7. i Birsen 
H. Örs, “İdeoloji: Karmaşık Dünyayı Anlaşılır Kılmak,” in 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal 
İdeolojiler, ed. Birsen H. Örs (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012), 3–45.
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су знали како да изборе нешто за себе и своје породице у замену за подржа-
вање рата.61 Конципиране као део управљачког модела владања и дисциплине 
(governmentality), те стратегије морају се сматрати обликом активности чији је 
циљ да обликују, воде и утичу на понашање одређених особа.62

Али оне се морају понудити у окружењу које је довољно стабилно и сигур-
но да оне не буду засењене притиском пригушивања немира и успостављања 
реда. Испод намере стварања идеалне слике државе стајала је, према томе, 
практична и конкретна политичка тежња, која понекад у комбинацији с при-
силним методама даје жељени резултат.63 Пошто окупација креира притисак за 
деловање, услед многих приватних разлога и растуће неизвесности, лојалност 
локалаца према претходној власти (нпр. према Црној Гори, Србији) не само 
да је подложна променама него и тзв. претпоставке нормалности постају 
упитне, поузданост кородира, очекивања и рутине постају неизвесне, док се 
осећања рањивости шире. Њихове рутине масовно су угрожене и озбиљно су 
под стресом.64 Улагање у стратегије побуђивања није аутоматски значило да ће 
локалци пожурити да се пријаве у хабзбуршку или османлијску војску током 
тих година, као што примери о окупираној Црној Гори и Србији показују.65 
Управо због тога окупационе власти понудиле су оно што Мишел Фуко (Michel 
Foucault) назива прећутним сигурносним уговором (tacit security contract), који 

61 Arthur Marwick, “Problems and Consequences of Organizing Society for Total War,” in Mo-
bilization for Total War: The Canadian, American and British Experience, 1914–1918, 1939–1945, 
ed. N. F. Dreisziger (Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 1981), 3–21, ovde 9, 15–18.

62 Colin Gordon, “Governmental Rationality: An Introduction,” in Studies in Governmentality: 
With two Lectures by and an Interview with Michel Foucault, ed. Colin Gordon and Peter Miller 
Graham Burchell (Chicago: The University of Chicago Press, 1991), 1–51, ovde 2. Michel Foucault, 
“Governmentality,” in Studies in Governmentality: With two Lectures by and an Interview with Michel 
Foucault, ed. Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1991), 87–104, ovde 91. i Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison 
(London: Penguin Books, 1991).

63 Günther Kronenbitter, Markus Pöhlmann, and Dierk Walter, “Einleitung,” in Besatzung: Funktion 
und Gestalt militärischer Fremdherrschaft von Antike bis zum 20. Jahrhundert, ed. Günther Kronenbitter, 
Markus Pöhlmann, and Dierk Walter (Paderborn – München – Wien – Zürich: Ferdinand Schöningh, 
2006), 11–21, ovde 16. Scheer, Zwischen Front und Heimat: Österreich-Ungarns Militärverwaltungen 
im Ersten Weltkrieg, 90, 82. i Michael S. Kugelmann, “Winning Hearts and Minds through “Actual 
Deeds”: U. S. Public Diplomacy in Comparison with the American Involvement in Iraq Today” (MA 
Thesis The Fletcher School, 2005), 3, 5, 8, 10, 26, 30.

64 Tatjana Tönsmeyer, Besatzungsgesellschaften. Begriffliche und konzeptionelle Überlegungen 
zur Erfahrungsgeschichte des Alltags unter deutscher Besatzung im Zweiten Weltkrieg, 2015.

65 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 998/49e, #266, 17.03.1916, Cetinje, MGG/M AOK-u; ibid, #978/
Res, 28.09.1916, Skadar, Opunomoćenik MdÄ-a u Albaniji MdÄ-u; ibid, #93/P., 17.11.1916, Cetinje, 
Opunomoćenik MdÄ-u; ibid, PA I 998/49g, #2637, 08.11.1916, Cetinje, MGG/M AOK-u, ÖStA/KA/
Vienna, AOK Op. Abt. B-Gruppe, 510/1916, Nr. 33.583, #17933, 03.11.1916, Beograd, MGG/S AOK-u 
i DAS/Beograd, VGG, 18-737, Bezirk Priboj (14.11.1916), Lajos Thallóczy, 1.
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чува од неизвесности свих врста и који је коришћен за одржавање лојалности, 
али и контроле локалаца.66 

Ради јачања свог и ометања османлијског утицаја, хабзбуршке власти 
схватиле су да морају обезбедити заштиту добровољаца од могућих прогона у 
послератној Србији/Црној Гори, и то оних који су дискредитовали себе у јав-
ности.67 Верујући да би та одлука могла стимулисати (aneifern) улазак локалаца 
у војску, необавезно насељавање добровољаца и њихових породица у Босну и 
Херцеговину понуђено је крајем 1916. године свима онима који су долазили 
из Пљеваљског, Пећког, Пријепољског, Новопазарског и Митровачког округа.68 
Регрутација је заправо спровођена уз комбинацију присилних метода (нпр. 
паљење кућа оних који нису хтели да приступе трупама), финансијске помоћи 
(нпр. давање новца приликом уласка у јединице, плата, храна), програма пен-
зионо-социјалне заштите не само за добровољце него и за чланове њихове уже 
породице и уз подршку угледних посредника локалних заједница.69

Чињеница да је спор између савезника утицао и на локално становништво 
постаје јасно у случају притварања Али-бег Беговића, трговца и члана „најпле-
менитије и најбогатије породице“ из Новог Пазара. Локалне власти ухапсиле су 
Али-бега средином 1917. године под оптужбом да је вршио шпијунажу, ширио 
османлијску пропаганду и наговарао локално становништво да се придружи 
османлијској војсци. У затвору је остао све до краја 1917. године.70 Али-бег је 

66 Michel Foucault, Power, ed. Paul Rabinow, vol. 3, Essential Works of Foucault, 1954–1984, 
(New York: New Press, 2001), 366. Michel Foucault, “Die Sicherheit und der Staat,” in Michel Foucault. 
Schriften in vier Bänden, ed. Daniel Defert and François Ewald, Dits et Ecrits, Band III 1976–1979 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), 495–502, ovde 498–99. i Michel Foucault, Security, Territory, 
Population. Lectures at the Collège de France 1977–1978 (New York: Picador-Palgrave Macmillan, 
2004), 11–12, 19–21, 23, 57. 
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68 ÖStA/KA/Beč, AOK Qu. Abt, 2420/1916, #117.764/S, 29.12.1916, AOK Operativno odeljenje.
69 ÖStA/KA/Beč, AOK Qu. Abt, 2412/1916, M.V. Nr. 99.907/S, 06.09.1916, AOK MGG/S-u; 
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Nr. 23 vom 25.09.1916, tačka 5, #18.572; DAS/Beograd, VGG, 8-46, #13.711, 17.09.1916, Beograd, 
MGG/S to Osmom odeljenju, tačka 1 i ibid, VGG, 9-pov. 9, zu Präs. Nr. 16318 von 1916, Provisorische 
Instruktion für die gnadenweise Unterstützung von hilfsbedürftigen Angehörigen der für die k. u. k. 
sowie die kais. ottomanische Armee angeworbenen kriegsfreiwilligen Moslems und Albaner fremden 
Staatsangehörigkeit, 1-2. O prinudnim merama i pritisku sredine vidi Koničanin, Efendijina sećanja 
i kazivanja, 112–13, 60. „Suđenje Ferad-beg Dragi“, in Pravda, god. XXII, 21.12.1926, br. 349, 4; B. 
Antić, „Suđenje Ferad beg Dragi“, Politika, god. XXIII, 21.12.1926, br. 6703, 5 i A. Musanić, „Suđenje 
u Kosovskoj Mitrovici: Drugi dan pretresa Ferad beg Dragi, bivšem vođi džemijeta“, Vreme, god. VI, 
22.12.1926, br. 1800, 5.

70 BOA/Istanbul, HR.SYS, 2435/77, leff 1, 02/06/1917, Beograd, Činovnik Ministarstvu inostranih 
dela i ibid, 2435/77, leff 3, 28/10/1917, Istanbul, Ministarstvo unutrašnjih dela Ministarstvu inostranih 
dela.
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уско сарађивао са османлијским изаслаником, који се заузео за његов случај на 
вишим нивоима османлијске државе. Наводно, Али-бег је помогао убеђивању 
око 90% од готово 1.700 добровољаца из Новопазарског дистрикта да изаберу 
Османлијско царство уместо да се придруже хабзбуршким босанскохерцего-
вачким пешадијским пуковима. Чак су и локалне хабзбуршке власти требало да 
буду оптужене, јер су због непознатих разлога ублажиле ситуацију. Османлијски 
изасланик више пута је наглашавао да су они и други ратни добровољци, који 
су већ платили војни порез у Сарајеву османлијски поданици (Osmanlı tebaası), 
преносећи јасну поруку да тиме не само кочи успех хабзбуршке мобилизације 
на терену него да је спреман и да украде њихов драгоцени терет.71

С обзиром на то османлијско ометање, власти су средином 1917. године 
отказале још једну пошиљку 2.300 добровољаца са подручја Новог Пазара и 
Пријепоља, који су у почетку одабрали да служе у хабзбуршкој војсци, али је 
након османлијског наговора само 900 људи остало при старој одлуци.72 Стога 
не изненађује то што је АОК предложила пасивни отпор према изасланику, 
што значи да су хабзбуршки органи требало да смање интеракцију с њим на 
најнижи ниво.73 Колико год да је ова ситуација наизглед била безизлазна, ипак 
је постигнуто привремено решење, које је било у корист хабзбуршке стране. 
Енвер-паша се сложио с тим да се питање поданства треба одложити на време 
после рата.74 Османлијска страна прихватила је хабзбуршку интерпретацију про-
блема све док се рат не заврши, имплицирајући да је прихватила њену контролу 
због преко потребног прилива „људског материјала“. Сходно томе, окупационе 
власти започеле су са испоручивањем ратних добровољаца Цариграду, као што 
је Енвер-паша тражио.75

Али иако су владајући хабзбуршки кругови чврсто бранили свој став да 
никоме осим својим представницима не допуштају регрутовање мештана, на 
крају су ипак османлијској влади допустили да пошаље регрутну комисију.76 
Тешко је објаснити, с обзиром на недостатак извора, зашто је одобрена та 
акција и да ли то има неке везе са османлијском одлуком о одлагању питања 

71 DAS/Beograd, VGG, 18-737, Novembar 1916, Novi Pazar, Lajoš Taloci (Lajos Thallóczy), 2; 
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подаништва. Међутим, проблеми су се појавили чим је Субхи-бег, који је био 
на челу комисије, стигао у Митровицу крајем 1917. године. Заправо, поред Ми-
тровице, османлијски официри желели су да проведу одређени део времена и у 
Вучитрну (алб. Vushtrria), Пећи (алб. Peja), Ђаковици (алб. Gjakova), односно у 
оним деловима у којима је доминанто живело албанско становништво.77 Постало 
је јасно да војни фактори нису били једини мотив комисије не само зато што 
је, по виђењу хабзбуршких локалних власти, главни задатак Субхи-бега био 
да шири идеје младотурског покрета током свога боравка, тј. јачање осећања 
лојалности становништва према Царству, са циљем стварања аутономне Алба-
није под османлијским кнезом.78 Субхи-бег био је окарактерисан као модерни 
Младотурчин, који је, поред тога што је јурио за муслиманским женама, желео 
да шири идеје у једној строго конзервативној средини. Стога локалци и угледни 
актери апсолутно нису желели да знају ништа о томе, и били су врло неугодни 
према њему. Укратко, „свим угледним особама било би драго када би [Субхи-бег] 
што пре“ напустио „ова подручја“.79 Будући да је био османлијски официр за 
везу у Скопљу, Субхи-бег је истовремено стварао проблеме и бугарској окупа-
ционој власти.80

Но, тамо где су хабзбуршке власти виделе опасност, други су препознали 
прилику да делују независније, што је значило да нису сви угледни актери на 
локалу били против подухвата Субхи-бега. Браћа Драга, Неџиб-бег и Ферхад-бег 
идентификовани су као главни вод Османлија и младотурских активности.81 
Ослањајући се на њихову енергичну потпору, комисија, која је била активна 
до краја 1917. године, успела је да окупи око 600 војно способних мештана из 
Митровице и Вучитрна, који су тада наставили са антихабзбуршком политиком, 
пре свега због економских разлога.82 Браћа су користила присуство Субхи-бега 
да ојачају свој статус и да и поред одређених трзавица између 1912. и 1915. 
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године изврше притисак на хабзбуршке власти, успевши да у току хабзбуршког 
периода очувају свој утицај. Они нису били у добрим односима са Хасан-бег 
Вучитрнцем/Приштином и Дервиш-бег Омеровићем, утицајним актерима који 
су такође припадали локалним елитама.83 Пошто је војна мобилизација једнако 
оснажила локалне елите, ти актери су поседовали тзв. локално знање, различите 
врсте капитала, те били тесно умрежени са мештанима (које представљају у 
име владајућих елита), осталим актерима и/или владајућим елитама. Управо су 
због тога били веома значајни у процесу мобилизације и, зависно од контекста, 
могли су деловати и против државе – окупационих власти. Сходно томе, били 
су способни да ометају изградњу државне – окупационе власти на локалу.84 

Ти војни брокери, предузетници или корпоративни играчи, како се разли-
чито називају у литератури, не представљају јасне посреднике, ни монолитну 
скупину која се креће напред-назад између државе и локалних заједница. Њи-
хове зоне деловања мењају се зависно од времена и простора, час бивајући део 
владајућих елита, час локалних структура које представљају.85 Оно што им је 
заједничко јесте чување оквира у којем су стасали и/или који је одржавао њихов 
статус. Због тога су неки били спремни на преговоре с новом (окупационом) 
влашћу како би заштитили своје друштвене мреже, врсте капитала и лока-
литета, што представља темељ њихове независне делатности према осталим 
владајућим круговима.86 У томе је лежала узајамност и међузависност између 
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and Mark von Hagen (Boulder, Colorado: Westview Press, 1997), 19–29. Lutz Raphael, “Ländliche 
Gesellschaften zwischen lokaler Autonomie und nationalstaatlichen Zugriff: Eine Leitung,” in Lokale 
Gesellschaften im historischen Vergleich: Europäische Erfahrungen im 19. Jahrhundert, ed. Ruth Dörner, 
Norbert Franz, and Christine Mayr (Trier: Kliomedia, 2002), 9–23. i Dierk Walter, “Asymmetrien in 
Imperialkriegen. Ein Beitrag zum Verständnis der Zukunft des Kreiges,” Mittelweg 36: Zeitschrift des 
Hamburger Instituts für Sozialforschung 17, no. 1 (2008): 14–52.

85 Andrew Abbott, “Things of Boundaries,” Social Research 62, no. 4 (1995): 857–82, ovde 57, 
59–63. Holm Sundhaussen, “Eliten, Bürgertum, politische Klasse? Anmerkungen zu den Oberschichten 
in den Balkanländern des 19. und 20. Jahrhunderts,” in Eliten in Südosteuropa: Rolle, Kontinuitäten, 
Brüche in Geschichte und Gegenwart, ed. Wolfgang Höpken and Holm Sundhaussen (München: Südos-
teuropa-Gesellschaft, 1998), 5–30. Yonca Köksal, The Ottoman Empire in the Tanzimat Era: Provincial 
Perspectives from Ankara to Edirne (London and New York: Routledge: Taylor and Francis Group, 
2019), 78, 91. i Johann Büssow and Astrid Meier, “Ottoman Corporatism, Eighteenth to Twentieth 
Centuries: Beyond the State-Society Paradigm in Middle Eastern History,” in Ways of Knowing Muslim 
Cultures and Societies: Studies in Honour of Gudrun Krämer, ed. Bettina Gräf, Birgit Krawietz, and 
Schirin Amir-Moazami (Leiden: Brill, 2019), 81–110, ovde 87.

86 Pierre Bourdieu, “Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital,” in Soziale 
Ungleichheiten, ed. Reinhard Kreckel (Göttingen: Otto Schwartz & Co, 1983), 183–98, ovde 97. Roger 
V. Gould, “Power and Social Structure in Community Elites,” Social Forces 68, no. 2 (1989): 531–52. 
Roger V. Gould and Roberto M. Fernandez, “Structures of Mediation: A Formal Approach to Brokerage 
in Transaction Networks,” Sociological Methodology 19 (1989): 89–126. John P. Heinz et al., “Inner 



29Др Јово Миладиновић, Политичко и материјално: хабзбуршко-османлијски спор ...

њих и државе, јер потоња, упркос томе што је могла применити присилне 
мере које можда неће остварити резултат, а могу донети штету, обично је ну-
дила прећутну трговину (нпр. пореске – економске олакшице, привилеговане 
уговоре, прикупљање дажбина, мито, учествовање у локалној власти), која и 
у овом контексту функционише као стратегија побуђивања. Другим речима, 
мобилизација је представљала друштвени процес у којем се однос снага између 
локалног становништва, других брокера, владајућих елита и њених службеника 
константно мењао.87 

Током окупације локални актери у Митровици схватили су да се хабзбурш-
ки контекст може користити не само за лично богаћење, јер је мобилизација 
схваћена као врста уносног бизниса (нпр. изнуђивање новца од оних који су 
хтели избећи регрутацију), него и за уклањање њихових локалних конкурена-
та.88 Тако су браћа Драга, користећи своје везе међу бугарским окупационим 
снагама, утицале да се Хасан-бег ухапси док је боравио у Скопљу.89 Као што 
односи између корпоративних играча нису били идеални, тако је и савез између 
њих и владајућих елита био подложан променама. Откада су хабзбуршке власти 
преузеле контролу над пиланом браће Драга, која је била један од знатних нов-
чаних прихода (повлашћени уговори са хабзбуршким и немачким јединицама) 
породице током окупације, локални органи су приметили како је Неџиб-бег 
постао посебно непријатељски расположен према њима, и браћа више нису 
била споменута у позитивном светлу у изворима.90 

Неџиб-бег више није пружао подршку хабзбуршким мобилизацијама (док је 
раније заједно са братом успео да увери око 1.000 мештана да приступе војскама 

Circles or Hollow Cores? Elite Networks in National Policy Systems,” The Journal of Politics 52, no. 2 
(1990): 356–90. i Gunter Mahlerwein, “Zur Analysierbarkeit von Machtkonstellationen in Dörfern des 18. 
und 19. Jahrhunderts,” in Lokale Gesellschaften im historischen Vergleich: Europäische Erfahrungen im 
19. Jahrhundert, ed. Ruth Dörner, Norbert Franz, and Christine Mayr (Trier: Kliomedia, 2002), 65–76. 

87 Cornelis J. Lammers, “The Interorganizational Control of an Occupied Country,” Administrative 
Science Quarterly 33, no. 3 (1988): 438–57, ovde 43. Cornelis J. Lammers, “Levels of Collaboration. 
A Comparative Study of German Occupation Regimes during the Second World War,” in Die deutsche 
Herrschaft in den “germanischen” Ländern 1940–1945, ed. Robert Bohn (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 
1997), 47–69, ovde 50. i Nathalie Clayer, Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri: Avrupa’da Çoğunluğu 
Müslüman bir Ulusun Doğuşu (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013), 16–20, 22–25, 43–45, 422–28.

88 ÖStA/KA/Beč, AOK Op. Abt. B-Gruppe, 510/1916, #34433, Präs. Nr. 6874, 15.11.1916, Cetinje, 
Šef General štaba MGG/M-a MGG/M-u, 5 i ÖStA/HHStA/Beč, PA I 1007, 50w, #396, 14.01.1917, 
Beograd, Opunomoćenik MdÄ-u.

89 ÖStA/KA/Beč, AOK Qu. Abt, 1917/2478, 163651/S, #30257, 26.10.1917, Beograd, MGG 
AOK-u i ÖStA/HHStA/Beč, PA I 973, 32a, 03.12.1916, Mitrovica, Reise durch den Sandjak, 8.

90 Juris Georg Stern, Das alte Rascien: Der Sandschak Novipazar und dessen Anland unter der 
k. u. k. Militärverwaltung (Wien: K. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler, 1916), 42, 78-80, 85. 
ÖStA/HHStA/Beč, PA I 977, 32k, #Z. 33/P C, 16.05.1917, Beograd, Opunomoćenik pri AOK MdÄ-u; 
ibid, #Z. 64/P D, 26.09.1917, Beograd, Opunomoćenik pri AOK MdÄ-u i ÖStA/KA/Beč, AOK Qu. 
Abt, 2427/1917, #8465/S, 02.02.1917, AOK raznim vojnim istancama.
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Централних сила) и сада је био означен као главни инструмент османлијске 
пропаганде у митровачком крају.91 Поред подржавања Субхи-бегове мисије на 
локалу, браћа су ширила и гласове у покушају поткопавања хабзбуршке власти 
или су (поново) постали проповедници албанског национализма, локално или 
регионално, што се у том тренутку није преклапало с хабзбуршким војним 
интересима, ни интересима њихових супарника из Пљеваља, Сјенице и Новог 
Пазара.92 

Коначно, услед тог нестабилног и сумњивог држања, власти су средином 
1918. године ухапсили Ферхад-бега, под изговором да је наводно ослободио (до 
тада је био председник митровачке градске општине) двојицу убица из затвора, 
а касније је одведен у Сарајево као талац, где је дочекао крај рата.93 Све указује 
на то да браћа Драга нису били једини који су прибегавали таквим активностима. 
Према речима османлијског амбасадора из Беча, други утицајни актери, док су 
сарађивали са хабзбуршким или османлијским властима, такође су настојали 
да негују блиске односе с њиховим смртним непријатељима, нпр. одржавали 
су везе са агентима владе Србије у Албанији и њеним савезницима (Есад-па-
ша).94 Остали локални моћници, попут Хасан-бега и Дервиш-бега, истакли су 
се као противници браће Драга, јер су се њихови циљеви и даље преклапали 
с циљевима хабзбуршких окупационих власти. Уз њихову помоћ, хабзбуршке 
власти су успешно ограничавале утицај Драга на локалу, јер у том контексту 
политичке разлике нису биле доминантне, већ личне амбиције. Разлог је био 
тај што се повезаност становништва с појединачним локалним вођама није 
заснивала на политичким начелима, већ на породичним и сличним мотивима.95 

Хасан-бег и Дервиш-бег саветовали су Субхи-бега да је његова даља ак-
тивност у Митровици бесмислена, и јасно су му ставили до знања да не може 

91 ÖStA/KA/Beč, AOK Qu. Abt, 1917/2478, 163651/S, #30257, 26.10.1917, Beograd, MGG 
AOK-u; ÖStA/HHStA/Beč, PA I 973, 32a, 03.12.1916, Mitrovica, Reise durch den Sandjak, 8 i Robert 
Elsie, Historical Dictionary of Kosovo, Historical dictionaries of Europe, (Lanham, Md.: Scarecrow 
Press, 2011), 82.

92 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 977, 32k, #Z. 33/P C, 16.05.1917, Beograd, Opunomoćenik MdÄ-u; 
ibid, PA I 977, 32k, #28.868, 01.09.1917, Beograd, MGG/S AOK-u i Gostentschnigg, Wissenschaft im 
Spannungsfeld von Politik und Militär: Die österreichisch-ungarische Albanologie 1867–1918, 502–06. 

93 BOA/Istanbul, HR.SYS, 2456/44, 19.07.1918, Beograd, Izaslanik Ministarstvo inostranih dela; 
„Juče je počelo suđenje Ferad beg Dragi u Kosovskoj Mitrovici“, Vreme, god. VI, br. 1799, 21.12.1926, 
3; „Suđenje Ferad-beg Dragi“, Pravda, god. XXII, br. 349, 21.12.1926, 4 i „Kasacioni sud poništio je 
presudu kojom je Ferad beg Draga osuđen na 20 godina robije“, Vreme, god. VII, br. 1863, 25.02.1927, 4.

94 BOA/Istanbul, HR.SYS, 2435/78, leff 4, 11/07/1917, Beč, Ambasador Ministarstvo inostranih 
dela. (…) Gerek Yeni Pazar, gerek Arnavudluk ahalisinden pek çoklarının bize ve müttefekimize sadık 
ve hayırhah gönderdikleri halde agyâr ve a’dâya casusluk ettikleri de emsal-ı ‘adîdesi mükerrer sabit 
olmuş hallerdendir (…)

95 ÖStA/KA/Beč, AOK Op. Abt, B-Gruppe, 516/1918, #143775, Na. Nr. 28700, 09.07.1918, 
Beograd, MGG/S AOK-u.
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рачунати на њихову помоћ.96 Услед јасног политичког циља, намера Субхи-бега 
да укључи суседне округе пропала је, јер је АОК ограничила његову активност 
само на митровачки крај, обустављајући крајем 1917. године његова будућа 
путовања у МГГ/М и Албанију, те путовања за Сарајево и Беч.97 Тешко је тачно 
утврдити начин на који су становници реаговали на долазак османлијске регрут-
не комисије, јер доступни архивски извори показују да је њен успех произашао 
само из потпоре коју је уживала међу браћом Драга.98

Уместо закључка

Фотографија 1: „Јавне овације на Косову: Албански добровољци из Митровице и 
Вучитрна“. Будући да је регрутовање завршено, уследила је одређена фото сесија 
с добровољцима, која је највероватније урађена испред зграде бивше османлијске 
локалне управе. Неке фотографије су објављене у Цариграду, у Војном часопису 
(Harp Mecmuası). Иако је тешко препознати лица с обзиром на квалитет фотогра-
фије, у првом реду се јасно виде два османлијска официра окружена не само до-

96 ÖStA/KA/Beč, AOK Qu. Abt, 2479/1917, M.V. Nr. 163.852/S, #29134, 11.1917, Beograd, 
MGG/S AOK-u i ibid, #1717, 27.11.1917, Mitrovica, Okružna komanda MGG/S-u.

97 ÖStA/KA/Beč, AOK Qu. Abt, 2477/1917, #163.042/S, 23.09.1917, AOK osmanlijskom delegatu 
pri AOK i MGG/S-u; ibid, 2479/1917, #163.852/S, 10.11.1917, AOK MGG-u i ÖStA/HHStA/Beč, PA 
I 1007/50w, #12157, 13.12.1917, Baden, Opunomoćenik MdÄ-u.

98 ÖStA/HHStA/Beč, PA I 1007/50w, #12056, 09.12.1917, Beograd, Opunomoćenik MdÄ-u.
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бровољцима него и утицајним локалним актерима међу којима су били: Неџиб-бег, 
Ферхад-бег, Хасан-бег и Дервиш-бег. Изнад њих лебди османлијска застава која 
заједно с телима и присуством официра симболизује ауторитет, дајући патриотски 
дојам догађају и, на тај начин, конструише, макар само на тренутак, сцену као да 
се Османлијско царство вратило. Ово режирање указује на склоност владајућих 
елита да војне мобилизације у јавности представи као својеврсну свечану пригоду, 
у којој војно способни свесно и добровољно суделују, с циљем избегавања било 
каквих нежељених последица које би могле произићи из војних регрутација. Након 
1918. године владајући кругови користили су ову фотографију као доказ у судском 
процесу против Ферхад-бега, управо зато што је на њој приказано регрутовање 
локалних добровољаца у армије Централних сила.99

Ипак, квалитет свих добровољаца није задовољавао, јер након што су стиг-
ли у Цариград, неки од њих нису стигли до бојног поља. С обзиром на њихове 
године (sinn-i şeyhuhet) и телесну слабост (zaafiyet), они су били запослени у 
радним батаљонима резервисаним за немуслимане (hizmet-i gayr-i müslime). 
Због тога су неки преко својих брокера тражили да их пошаљу натраг.100 Без 
обзира на спор око „људског материјала“, деловање Царства у постосманлијском 
балканском контексту дало је неке резултате, јер су, према једном службеном 
извору, османлијске владајуће елите стекле готово 50.000 војника из бивших 
османлијских провинција између 1916. и 1918. године.101 Могуће је да је тај 
број био већи; између септембра и децембра 1916. године око 43.000 муслимана 
послато је са територија које је окупирала Бугарска. Број мобилисаних у хабз-
буршку и османлијску војску из МГГ/С износио је око 30.000 људи, док је број 
из МГГ/М варирао између 4.000 и 6.000 особа. Нејасно је колико је хабзбуршка 
страна профитирала од тих акција.102 Комплексност утврђивања тачног броја 
не лежи искључиво у недостатку извора, него и у чињеници да су османлијске 

99 «Kosova’da Tezâhürât: Mitroviçe ile Vulçıtrın Arnavut Gönüllüleri,» Harp Mecmuası 3, no. 25-
26 (Mayıs 1334/Şaban 1336 [May 1918]): 416. A. Musanić, „Drugi dan pretresa Ferad beg Dragi, bivšem 
vođi džemijeta“, Vreme, god. VI, 22.12.1926, br. 1800, 5; “Suđenje Ferad-beg Dragi”, Pravda, god. 
XXII, 21.12.1926, br. 349, 4 i „Suđenje Ferad-begu Dragi“, Pravda, god. XXII, 22.12.1926, br. 350, 3.

100 BOA/Istanbul, BEO, 4494/337039, 08/12/1917, Istanbul, Kancelarija Velikog vezira Vrhovnoj 
komandi.

101 ATASE/Ankara, İSH, 80-10AA, 31/01/1920, (...) Bulgaristan’ın Harb-i Umumî’ye iştirağından 
sonra Trakya ve Yunan Makedonyası ve Sırp Makedonyası ve Arnavutluk ve şimalî Arnavutluk 
ahalisinden elli bin kadar efradın Osmanlı ordusuna gönderildiği (...)

102 Valkov, «Balgarskoto voennoadministrativno upravlenie v Pomoravieto, Kosovo i Vardarska 
Makedoniya 1915–1918 g.,» 313. Zelengora, «Bulgaristan Müslümanlarının Birinci Dünya Savaşı'nda 
Osmanlı Ordusuna Katılımı,» 205–06. i Hugo Kerchnawe and Walter Maulik, “Bandenkrieg und 
Bandenbekämpfung im serbischen Okkupationsgebiete,” Militärgeschichtliche Mitteilungen 60, no. 
1 (1929): 20–29, here pp. 24. Za MGG/M vidi ÖStA/KA/Beč, AOK Op. Abt. B-Gruppe, 510/1916, 
Nr. 31432, 02.10.1916, AOK MGG/M-u i Vojnom ministarstvu, ibid, #32370, Nr. 20512, 13.10.1916, 
Beč, Vojno ministarstvo Vojnoj komandi u Mostaru i ÖStA/HHStA/Beč, PA I 1007/50o, 05.10.1916, 
Cetinje, Opunomoćenik nepoznatom.
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власти тежиле да прикрију бројеве и имена добровољаца под изговором да би то 
могло зауставити њихов прилив у Царство пошто би државе чији су муслимани 
били поданици могле спречити њихов одлазак.103 Према томе, аргумент Јигит 
Акина (Yiğit Akın) да османлијски владајући кругови током Првог светског 
рата нису могли добити потребне ресурсе за одржавање рата изван граница 
Царства треба преформулисати, јер је број добијених добровољаца показао 
како су потоњи индиректно имали користи од својих балканских савезника.104
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Summary

Jovo Miladinović, PhD

The Political and the Material: The Habsburg-Ottoman Dispute over  
the Menschenmaterial in the post-Ottoman Territories of the Kingdom of Serbia  

and the Kingdom of Montenegro (1916–1917)

Abstract: The article illustrates the dispute between the Habsburg Monarchy and the 
Ottoman Empire over the issue of who had the right and who would mobilize the locals of 
Muslim faith in those areas that were annexed by the Kingdom of Serbia after the Balkan 
Wars. Stressing the conflicting interpretations and relations not only between their governing 
elites, but also between the locals of different forms of capitals, or between the latter and 
the Habsburg occupying authorities, the aim is to indicate how complex and multi-layered 
relations actuals were during the occupation at local, regional and global levels, as well as all 
these actors should not be understood as one monolithic whole. These internal and external 
factors play an important role in understanding the conflict over the “human material.” The 
paper conceptualizes the chains of their interdependence and relations as part of the process 
of figuration (Norbert Elias), in which the balance of strength flows to and from between 
all actors involved in the mobilization process, which must not be viewed exclusively from 
the perspective of the occupying powers. Actors acquire a social position in the social field 
according to their different forms of capital (Pierre Bourdieu), which as a result constructs 
logic, hierarchy, and relations between them. The power ratio thus defines the structure of the 
field. The dispute over “human material” should be defined either as a struggle for power in 
the occupied territories or as a struggle for control over resources given its scarcity during the 
First World War, which also provided an excellent excuse to the Ottoman Empire to interfere 
in the affairs of its Habsburg ally in the occupied territories under its rule.

Keywords: Habsburg Monarchy, Ottoman Empire, Montenegro, Serbia, First Word 
War, Kosovska Mitrovica, occupation, mobilization, military.
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Друштвена перцепција „Дневника Ане Франк“  
у југословенском социјализму

Апстракт: Почевши од прве половине педесетих година 20. века, а 
нарочито у деценијама које су следиле, Ана Франк је постала један од 
најпрепознатљивијих симбола прогона и страдања Јевреја у току Другог 
светског рата. Од када је, 1956. године, први пут објављен у Југославији, 
„Дневник Ане Франк“ стекао је култни статус у југословенској култури 
сећања на цивилне жртве рата. Чланак представља приказ и анализу 
различитих начина друштвене тематизације лика, дела и наслеђа Ане 
Франк од издавања књиге, снимања филма и позоришних адаптација 
Дневника које су извођене широм Југославије, преко реакција јавности на 
покушаје оспоравања аутентичности Дневника у Немачкој и на судске 
процесе против одговорних за хапшење и депортацију породице Франк, 
па све до покушаја домаће штампе да пронађе ретке Југословене који су 
лично, углавном из логора, познавали Ану Франк, или пак чија је судбина 
макар у нечему подсећала на судбину најпознатије жртве Холокауста.

Кључне речи: Ана Франк, Холокауст, Југославија, „Дневник Ане 
Франк“, Јевреји, нацизам, концентрациони логори, социјализам, култура 
сећања.

Пре него што је први пут објављен у Амстердаму 1947. године, рукопис 
дневника Ане Франк одбило је неколико издавачких кућа у Холандији, Немач-
кој, Енглеској и Америци, због претпоставке издавача да у првим послератним 
годинама, када су сећања на страдање и ратне трауме у колективној свести 
људи још увек била свежа, читалачка публика неће бити заинтересована за 
књигу која би их на те трауме додатно подсетила.1 Међутим, сасвим супротно 
очекивањима, нарочито након објављивања на енглеском језику 1952. године, 
књига је доживела изузетно велику популарност међу читаоцима широм света, 

1 Lawrence Graver, An Obsession with Anne Frank. Mayer Levin and the Diary, (Berkley, Los 
Angeles: University of California Press London, 1995), 13.
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Ана Франк је постала универзални симбол геноцида над Јеврејима и страдања 
деце у рату, а у деценијама које су долазиле „Дневник Ане Франк“ се није више 
само читао као књига, већ је добио и своје верзије у виду филма, телевизијске 
драме, позоришног комада, мјузикла, сликовница за децу, балета. Дневник је 
у оригиналу написан у две готово идентичне верзије: прва коју је Ана писала 
у три свеске, с тим што у периоду између 5. децембра 1942. и 22. децембра 
1943. године постоји празнина, тако да је, извесно, постојала још једна свеска 
која је изгубљена; док је другу верзију дневника, у којој су сачувани и уноси 
за период од децембра 1942. до децембра 1943. године, Ана Франк својеручно 
преписала са намером да то буде сведочанство о рату и страдању које ће бити 
објављено након рата.2

С обзиром на велики културни утицај који је Дневник временом стекао, 
он је постао и предмет напада и оспоравања, пре свега од стране немачких 
неонацистичких кругова. „Дневнику Ане Франк“ се најчешће оспоравала ау-
тентичност, а оптужбе да је књига обичан плагијат први пут су се појавиле у 
шведској и данској штампи и од тада су написане бројне књиге3 чија је намера 
да се оспоре наслеђе Ане Франк и да се негира Холокауст у целини.4 Како би 
одговорили на појаву све већег броја књига и памфлета који су тврдили да је 
Дневник фалсификат, а који су постали нарочито бројни у току 1960-их и 1970-
их година, на иницијативу Аниног оца Ота Франка и холандског Националног 
института за ратну документацију, у првој половини осамдесетих година, на 
Холандском форензичком институту обављена су детаљна испитивања ориги-
налног рукописа Дневника, а закључци у којима је утврђено да су обе верзије 
дневника аутентично и оригинално дело Ане Франк објављени су у оквиру 
критичког издања Дневника, крајем 1980-их година, чиме је и дефинитивно 
стављена тачка на све претпоставке да је Дневник фалсификован након рата.5

О порасту светске популарности и утицаја који је књига имала може се 
говорити тек после њеног превођења на француски 1950, енглески 1952, а по-
том и на хебрејски језик 1953. године, да би, убрзо након тога, књига добила 
и своје адаптације: прво на Бродвеју, а онда и у Холивуду, захваљујући чему 
је Ана Франк у релативно кратком временском року, мањем од једне деценије, 
постала глобални феномен. Према тврдњама Аниног оца, Ота Франка, до сре-
дине 1960-их година Дневник није био преведен једино на кинески, бугарски и 

2 The Autenticity of the Diary of Anne Frank, URL: https://www.annefrank.org/en/anne-frank/
go-in-depth/authenticity-diary-anne-frank/ (04. 10. 2019).

3 Међу овим књигама најпознатији су наслови: Richard Harwood, Did Six Million Really Die? 
(1974), David Irving, Hitler and His Generals (1975), Ditlieb Felderer, Anne Frank’s Diary- a Hoax? 
(1978), Robert Faurisson, The Diary of Anne Frank: Is it Authentic? (1980).

4 Graver, An Obsession with Anne Frank, 14.
5 The Autenticity of the Diary of Anne Frank, URL: https://www.annefrank.org/en/anne-frank/

go-in-depth/authenticity-diary-anne-frank/. (03. 10. 2019).
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албански језик.6 Иницијални импулс трансформацији „Дневника Ане Франк“ из 
књижевног облика у друге уметничке форме, дала је позоришна драма коју су, 
на основу оригиналног дневника, за театар прилагодили амерички сценаристи и 
драмски писци, брачни пар Френсис Гудрич (Frances Goodrich) и Алберт Хакет 
(Albert Hackett), a која је касније коришћена као драмски предложак за готово 
све позоришне адаптације Дневника широм света, што је био велики допринос 
светској популаризацији овог дела. 

Овај текст је на позоришној сцени први пут изведен у октобру 1955. године 
у Корт Театру на Бродвеју. Већ средином 1950-их година, након премијере на 
Бродвеју, „Дневник Ане Франк“ се играо као позоришна представа широм света, 
на пример у Франкфурту, где је ова представа 1957. године изведена у част засе-
дања Међународног комитета за бивши логор Аушвиц, које је одржано у овом 
граду,7 затим у театру Хабима у Тел Авиву, где је прилику да погледа представу 
имала и Лиз Госенс (право име Ханели Гослар),8 некадашња другарица Ане 
Франк коју Ана спомиње на неколико места у свом Дневнику, потом у Паризу, 
где је Ану Франк глумила Паскал Одре, затим и у немачком граду Карлсруеу,9 
као и у многим другим земљама попут Холандије, Чешке, Јапана и Бразила.10 
Ипак, Ото Франк, који је био главни носилац ауторских права за Дневник, није 
био задовољан ни филмом ни позоришном представом о животу његове ћерке. 
У једном разговору са југословенским новинарима Франк је изјавио: ,,Ипак, 
никад нећу прежалити тренутак када сам дао дозволу за снимање филма. Знате, 
нити сам драму видео, нити филм гледао, једноставно не могу. Али чуо сам да 
је филм лош, веома лош. Није то Ана заслужила, ни онај последњи тренутак 
кад сам је видео у логору кад су раздвојили мушкарце и жене и кад ми је Ана 
махнула кроз жицу.“11

Приказивање „Дневника Ане Франк“ био је један од најзначајнијих по-
зоришних догађаја у Немачкој након рата. Неколико месеци после премијере, 
комад се играо у 23 позоришта широм Немачке, од чега у шест у Источној Не-
мачкој. У наредној позоришној сезони 1957/1958. стављен је на репертоаре још 
двадесетак немачких позоришта, десетине хиљада немачких ђака погледало је 
ове представе као део владиног културно-образовног програма, а у Берлину је 
за карте постојала чак и листа чекања на којој су се налазила имена око 17.000 

6 Архив Јеврејског историјског музеја (АЈИМ), Хемеротека, К-38, А. Пајић, Д. Гајер, „По-
следњи пут махнула ми је кроз жицу“, Политика експрес, 7. април 1966.

7 „Zasedanje međunarodnog komiteta za bivši logor Aušvic“, Bilten SJOJ, br. 6, jun 1957.
8 „Srećni dani Ane Frank“, Duga, 30. mart 1958. 
9 С. Милетић, „Три Ане Франк“, Вечерње новости, 23. март 1958, 4.
10 „Kuća Ane Frank – omladinski centar“, Bilten SJOJ, br. 6, jun 1957, 22; ,,Dnevnik Ane Frank 

u Beogradu, Zagrebu i Pragu“, Bilten SJOJ, br. 9-10, septembar-oktobar 1957, 44.
11 АЈИМ, Хемеротека, К-38, Пајић, Гајер, „Последњи пут махнула ми је кроз жицу“, Поли-

тика експрес, 7. април 1966.
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људи.12 Паула Стразберг, мајка глумице Сузан Стразберг, која је у бродвејској 
верзији тумачила лик Ане Франк, записала је своје утиске о берлинској пре-
мијери комада, којој је присуствовала: ,,У том берлинском позоришту догодило 
се нешто за шта уопште нисам била припремљена... Завеса се спустила након 
завршетка представе. И онда се десило нешто што бих могла да опишем само 
као дубоку, тамну тишину. Чинило ми се као да људи нису дисали. Читава пу-
блика у тишини је напустила позориште... ово их је вратило 12 година уназад.“13 
Ипак, однос немачке публике према Ани Франк и јеврејском питању, према 
мишљењу Теодора Адорна, најбоље је илустровала једна анегдота коју је он 
сам записао. Адорно је цитирао једну Немицу која је излазећи из биоскопа у 
којем је управо погледала филм о Ани Франк, изјавила: ,,Нацисти су заиста 
могли бар ту девојку да поштеде.“14

Иако је текст који су написали Гудрич и Хакет релативно брзо преведен 
и на хебрејски језик, израелска позоришта нису била међу првима која су ову 
драму поставила на сцену, с једне стране зато што су израелске продукције у 
ово време биле углавном сконцентрисане на теме везане за ционистичку борбу, 
а са друге због привремене забране за добијање ауторских права на овај драмски 
текст коју је прогласио суд у Сједињеним Америчким Државама због тужбе 
коју је Мајер Левин покренуо против твораца представе на Бродвеју.15 На крају, 
ипак је премијера „Дневника Ане Франк“ у телавивском позоришту „Хабима“, 
22. јануара 1957. године, била прва позоришна представа на тему Холокауста 
постављена на сцену неког израелског позоришта.16 На тај начин, захваљујући 
не само објављеном Дневнику, већ и његовим позоришним и филмским адапта-
цијама, Ана Франк је постала планетарно позната особа, њена слава наставиће 
да расте у деценијама које су долазиле, а утицај Дневника, пре свега на младе, 
неће бити занемарљив ни у комунистичким земљама, укључујући и Југославију.

***

„Дневник Ане Франк“ први пут је објављен у Југославији 1956. године у 
издању куће „Нолит“ која је, у сарадњи са „Просветом“ и „Заводом за уџбени-
ке и наставна средства“, објавила највећи број примерака ове књиге у Србији, 
око 20.000 примерака до 1981. године, а до распада државе само на територији 

12 Edna Nashon, “Anne Frank from Page to Stage“, in: Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Jeffrey 
Shandler (eds.), Anne Frank Unbound. Media, Imagination, Memory, (Bloomington: Indiana University 
Press, 2012), 83.

13 Исто, 83.
14 Inge Marszolek, “Memory and Amnesia. A Comment on the lectures by Gilad Margalit and 

Michal Bodemann“, in: Michman Dan (ed.), Remembering the Holocaust in Germany 1945-2002, (New 
York, Vienna, Oxford, 2002), 56. 

15 Graver, An Obsession with Anne Frank, 
16 Kirshenblatt-Gimblett, Shandler, Anne Frank Unbound, 85.
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СР Србије Дневник је имао 11 издања,17 укључујући и оно које је 1982. годи-
не објавила Издавачка кућа „Филип Вишњић“ на Брајевом писму.18 Заправо, 
објављивање Дневника представљало је, вероватно и најзначајнији појединачни 
утицај на свест југословенске јавности о томе шта је, у суштини, представљао 
Холокауст и каква је била судбина јеврејског народа у доба нацизма. То се 
може уочити и у томе што је судбина Ане Франк почела да заокупља пажњу 
југословенске јавности и штампе прилично рано, већ у току 1950-их година. 
Осим извештаја о првим извођењима „Дневника Ане Франк“ у домаћим по-
зориштима, прве учесталије вести о Ани Франк, које су се, у другој половини 
1950-их година, појављивале у југословенској штампи, углавном су говориле о 
томе да се у Холивуду снима филм о Ани Франк, као и о једном истраживању 
које је спровео немачки новинар Ернст Шнабел, а који је одлучио да интервју-
ише све преживеле сведоке који су познавали Ану Франк, укључујући и њеног 
оца, Ота Франка, затим комшије породице Франк из времена када су живели 
у Франкфурту, Анине пријатеље из Амстердама, као и преживеле логораше из 
Берген-Белзена који су сведочили о Аниним последњим данима.19 На основу 
прикупљеног материјала Шнабел је написао Анину биографију „Ана Франк 
– портрет у храбрости“ и радио-драму „Стопама Ане Франк“. Како би својим 
читаоцима приближили причу о јеврејској девојчици чије се име крајем 1950-их 
година све чешће спомињало у штампи, литератури и уметности, у септембру 
1959. године, загребачке новине „Народни лист“ објавиле су сведочанства која је 
прикупио Шнабел, у виду фељтона у 12 делова под насловом „Непознато о Ани 
Франк“,20 а у децембру 1958. године Радио Љубљана је емитовала Шнабелову 
радио-драму „Стопама Ане Франк“, у којој су главне улоге тумачили Тугомир 
Тори, Славо Швајгер и Бреда Пугљева као Ана Франк, а глумачки хонорари 
поклоњени су Савезу бораца у добротворне сврхе, за партизанску сирочад и 
децу жртве фашистичког терора.21 

Када је у питању адаптација Дневника на позоришној сцени, по овом 
питању југословенска позоришта уопште нису заостајала за светским трен-
довима, па је убрзо након првих позоришних извођења широм света и првог 
издања књиге на српскохрватском језику 1956. године, „Дневник Ане Франк“ 
почео да се изводи као драмски комад и на позорницама у различитим деловима 
Југославије. Судећи према доступним изворима, прво позориште у Југославији 
које је „Дневник Ане Франк“ уврстило у свој репертоар било је Народно позо-

17 Издања су била: 1956, 1960, 1964, 1969, 1972, 1978, 1982, 1983, 1985, 1987, 1991. године.
18 Biljana Albahari, Pisanje stradanja. Vodič kroz publikacije o Holokaustu, (Beograd, Institut za 

filozofiju i društvenu teoriju, 2017), 95.
19 „Film o Ani Frank“, Bilten SJOJ, br. 8-9, avgust-septembar, 1958; „Nitko nije plakao“, Vjesnik 

u srijedu, Zagreb, 1. oktobar 1958.
20 АЈIM, Hemeroteka, K-38 „Nepoznato o Ani Frank“, Narodni list, Zagreb, 17-30. 9. 1959.
21 АЈIM, Hemeroteka, K-38, I. B, „Po sledovih Ane Frank“, Dnevnik, Ljubljana, 10. 12. 1958.
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риште у Марибору, а са овом представом коју је режирао Петер Малец, ансамбл 
мариборског позоришта је, почетком 1957. године, гостовао и у Београду, где 
су глумци из Словеније представу одиграли на словеначком језику.22 У истом 
овом периоду „Дневник Ане Франк“ је на свом репертоару имало и Народно 
позориште у Скопљу, с обзиром на то да је у марту 1958. године, у оквиру све-
чаности поводом обележавања 15 година од депортације битољских Јевреја, 
ансамбл скопског позоришта комад одиграо прво 11. марта у Скопљу, а потом је 
13. марта са овом представом гостовао и у Битољу.23 Средином 1950-их година, 
ова представа се изводила и у Загребачком драмском казалишту (данас Градско 
драмско казалиште „Гавела“), а главне улоге тумачили су Марија Кон као Ана 
Франк и Божидар Смиљанић као Петер ван Пелс, а у то време постојали су 
и наговештаји да би ускоро требало да се нађе и на репертоару Београдских 
позоришта.24 И заиста, у марту 1958, у Народном позоришту у Београду, по 
тексту Френсиса Гудрича и Алберта Хакета, а у режији Хуга Клајна, одиграна је, 
први пут у извођењу неког престоничког позоришта, представа „Дневник Ане 
Франк“.25 У периоду док је представа била на репертоару Народног позоришта, 
у улози Ане Франк опробале су се чак три глумице – Милена Дапчевић, потом 
Славка Ружичић (Јеринић) и, на крају, у то време млада студенткиња Академије 
уметности, Рада Ђуричин.26 Критичари су представу оценили као ,,мајсторско 
дело“, ,,једно од најбољих сценских остварења које смо последњих година 
видели у Београду“, ,,најбољу представу Народног позоришта у последњем пе-
риоду његовог дејствовања”, а осим приступа редитеља Хуга Клајна, критика је 
похвалила и сценографију Миомира Денића и костиме које је израдила Милица 
Бабић, будућа супруга Иве Андрића.27 Критичари су, такође, приметили и да 
је редитељ Клајн, према њиховом мишљењу, успео да сваког гледаоца наведе 
да се поистовети са ликовима на сцени, што је испунило један од најважнијих 
задатака квалитетне репрезентације Холокауста у уметности, а то је саосећање 
са жртвама и прогоњенима.

22 „Dnevnik Ane Frank u izvođenju Mariborskog pozorišta“, Bilten SJOJ, br. 1-2, jauar-februar 
1957.

23 „Комеморација во Битола 1943-1958“, у: Константинов Милош Хр. (ур), 11. март 1943-
1958- на 3013 битолски Евреи-жртви на фашизмот, Битољ, 1958, (без нумерације страна); 
„Velike komemorativne svečanosti povodom petnaestogodišnjice tragedije makedonskih Jevreja“, 
Bilten SJOJ, br. 3, mart 1958.

24 „Dnevnik Ane Frank u Beogradu, Zagrebu i Pragu“, Bilten SJOJ, br. 9-10, septembar- oktobar 
1957.

25 Petar Volk, Teatar-pozorišni život u Srbiji 1944-1986, (Beograd: Institut za pozorište, film, radio 
i televiziju, Fakulteta dramskih umetnosti, 1990), 556. 

26 С. Милетић, „Три Ане Франк“, Вечерње новости, 23. март 1958.
27 Јован Путник, „Дневник Ане Франк у режији др Хуга Клајна“, Вечерње новости, 27. март 

1958; Ели Финци, „Дневник Ане Франк“, Политика, 29. март 1958.
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Mесец дана пре београдске премијере, „Дневник Ане Франк“ је први пут 
одигран и у Сомбору, 16. фебруара 1958. године, у извођењу тамошњег Народног 
позоришта, а у улози Ане Франк опробала се Оља Грастић.28 Занимање за ову 
тематику постојало је и ван великих градова и мимо великих позоришта, па је у 
октобру 1958. године, локални глумачки ансамбл у словеначком градићу Идрији, 
одиграо представу „Дневник Ане Франк“, у режији Адолфа Андерлеа, који је 
уједно и глумио Ота Франка, а представа је, према новинским извештајима 
имала ,,леп успехˮ међу тамошњом публиком.29 Крајем наредне године, нову 
позоришну сезону 1959/1960. отворило је и Дубровачко позориште представом 
„Дневник Ане Франк“, коју је као редитељ потписао Младен Феман, док је улогу 
Ане тумачила Ксенија Дедић.30

„Дневник Ане Франк“ није извођен само у професионалним позориштима 
већ су и аматарске драмске трупе показивале занимање за ову тематику. Ученици 
новосадске гимназије „Јован Јовановић Змај“, 28. априла 1969. године, одиграли 
су комад „Дневник Ане Франк“ који је режирао првак драме Српског народног 
позоришта Витомир Љубичић.31 Представи су присуствовали и функционери 
Јеврејске општине Нови Сад, потпредседници Тео Ковач и Влада Ротбарт и се-
кретар Алиса Француски, који су новосадским гимназијалцима упутили и позив 
да представу изведу у просторијама Јеврејске општине. Месец дана касније, 
29. маја, представа је поново одиграна у новосадској синагоги, а ову прилику 
је потпредседник Јеврејске ошштине Нови Сад Влада Ротбарт искористио и 
како би, у уводној речи, подсетио присутне на страдање новосадске јеврејске 
заједнице у току рата.32 

У периоду позних 1950-их година, када се „Дневник Ане Франк“ све чешће 
играо на многим домаћим позоришним сценама, Југославија је добила и своју 
филмску верзију Дневника. У продукцији Телевизије Београд и режији Мирјане 
Самарџић, 1959. године снимљен је телевизијски дугометражни филм „Дневник 
Ане Франк“ који је представљао адаптацију већ поменуте истоимене драме 
Френсис Гудрич и Алберта Хакета. У првој и јединој југословенској верзији 
Дневника, Ану Франк је играла Рада Ђуричин која се у овој улози већ опробала 
годину дана раније у истоименој представи Народног позоришта у Београду. 
Иако је овај Гудрич-Хакетов драмски текст често извођен на позорницама ши-
ром света, по свему судећи, југословенска филмска верзија је, након холивуд-
ске, прва и једна од свега неколико које су у различитим државама снимљене 

28 Volk, Teatar-pozorišni život u Srbiji 1944-1986, 1019.
29 АЈIM, Hemeroteka, K-38 „Dnevnik Ane Frank na idrijskemodru“, Primorske novice, 24. 10. 

1958.
30 АЈIM, Hemeroteka, K-38 „Ana Frank očima redatelja“, Dubrovački vijesnik, 14. 11. 1959.
31 „Premijera pozorišnog komada dnevnik Ane Frank“, Jevrejski pregled, br. 5-6, maj-jun 1969; 

Слободан Селенић, „Савршенство једног стила“, Борба, 28. март 1958.
32 „Rekviem pod svodovima novosadske Sinagoge“, Jevrejski pregled, br. 5-6, maj-jun 1969.
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по овом тексту. Осим већ поменуте холивудске екранизације режисера Џорџа 
Стивенса, текст је пренет на филмско платно у Југославији (1959), Холандији 
(1962), Источној Немачкој (1982) и Шпанији (1996).33Ако узмемо у обзир да је у 
Совјетском Савезу „Дневник Ане Франк“ као књига објављен тек 1960. године, 
да у наредне три деценије није поново штампан и да, како пише Сергеј Љозов, 
ни почетком деведесетих година име Ане Франк није много значило савременој 
руској омладини,34 сама чињеница да је у Југославији снимљен и филм пре него 
што је у СССР-у књига уопште преведена, указује и на знатно већу отвореност 
југословенске културне политике и југословенског друштва према дискусији 
на тему прогона Јевреја и Холокауста. 

Слободно можемо рећи да је крајем 1950-их година име Ане Франк било 
добро познато грађанима Југославије, а према различитим новинским извеш-
тајима може се приметити и да су публицисти који су писали о овој теми били 
потпуно свесни великог утицаја који је Дневник стекао у свету за прилично 
кратко време. Многи од ових текстова су истицали да је садржај Дневника 
свима јако добро познат, да је Дневник изузетно популаран у целом свету и да 
се чита и у његовим најудаљенијим крајевима, да је веома запажен чак и међу 
немачком омладином,35 а у појединим чланцима Ана Франк је описивана као 
,,легендарна“ личност.36 У јавности, Дневник је често описиван као ,,оптужба 
и сведочанство“ и ,,црвена нит која одваја демонско од хуманог. Нељуде од 
људи. Чисто од прљавог.“37 Према сећањима појединих београдских студената, 
није било немогуће видети некога како у студентској мензи чита „Дневник Ане 
Франк“.38 У једном новинском чланку писац Слободан Селенић је о утицају 
дневника Ане Франк записао: ,,Утицај и значај трагедије мале Јеврејке из пот-
кровља окупираног Амстердама... делује данас на широком плану вечитости и 
истинитости... носећи у себи ипак драж уверљивости аутентичног догађаја.“39 
О томе у којој мери је лик Ане Франк, већ крајем педесетих и почетком шезде-
сетих година, међу обичним Југословенима, постао симбол ратног страдања, 

33 Leshu Torchin, “Anne Frank’s Moving Images“, in: Kirshenblatt-Gimblett, Shandler (eds.), 
Anne Frank Unbound, 96. 

34 Јован Ћулибрк, Историографија Холокауста у Југославији, (Београд: Православни 
богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, Факултет безбедности, 2011), 17.

35 Путник, „Дневник Ане Франк у режији др Хуга Клајна“, Вечерње новости, 27. март 1958; 
Бора Глишић, „Интегралнопозориште“, НИН, 30. март 1958; М. К, „У најтежим данима – вера 
у лепоту живота“, Политика, 22. март 1958; „Sklad Anne Frank“, Ljudska pravica, Ljubljana, 28. 
mart 1959; „Dnevnik za Anu Frank“, Svijet, Sarajevo, 31. mart 1959; М. К, ,,Дневник Ане Франк“, 
Дневник, Нови Сад, 12. oktobar 1961. 

36 АЈIM, Hemeroteka, K-38 „Rehabilitovan ubica Ane Frank“, Večernje novine, Sarajevo, 18. 
februar 1965. 

37 Александар Прља, „Џелати Ане Франк“, Политика експрес, 22. новембар 1963.
38 Нико Скипмекер, „Култ Ане Франк у добре и зле сврхе“, Политика, 11. децембар 1960.
39 Селенић, „Савршенство једног стила“, Борба, 28. март 1958.
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антисемитизма и нацистичког геноцида, илуструје и дебата коју су почетком 
1960. године, поводом тада актуелних антисемитских испада у Западној Немач-
кој, организовали ученици једне школе из Осијека, заједно са својим разредним 
старешином. Једна од ученица том приликом је поставила питање: ,,Немачка 
омладино, зар си заборавила на Ану Франк и милионе девојака као што је била 
Ана Франк. Или ниси знала за њих ?“40

Временом, штампа у Југославији почела је редовно да прати и извештава о 
различитим догађајима у вези са наслеђем Ане Франк и делатности фондације 
која је носила њено име, али и да, у готово сензационалистичком маниру, доноси 
вести о томе ко је издао породицу Франк или пак о скандалу у бечкој полицији 
због запошљавања бившег гестаповца који је ухапсио Ану и њену породицу у 
Амстердаму. Штампа је често извештавала о различитим догађајима везаним 
за лик и наслеђе Ане Франк, као што је отварање музеја у кући у којој се у 
току рата скривала породица Франк, путописни извештаји о посетама музеју 
Ане Франк у Амстердаму, али и о судским процесима који су вођени против 
оних који су негирали аутентичност Дневника, о полагању камена темељца за 
изградњу насеља у Вуперталу у Западној Немачкој које ће носити име по Ани 
Франк итд.41 

У времену када је лик Ане Франк постао светски познат, у новинама почели 
су да се појављују и људи који су тврдили да су познавали Ану Франк, да су са 
њом ишли у школу или пак делили логорску бараку. Као што је већ поменуто, 
велики део тих сведочења прикупио је, још у току педесетих година, немачки 
новинар Ернст Шнабел, а почетком наредне деценије овакав тренд помаме 
за сензационалним и аутентичним причама захватио је и Југославију, па су и 
домаћи новинари кренули у потрагу за Југословенима које су тврдили да су 
познавали Ану Франк. Једна од првих таквих прича појавила се у „Политици“ 
у марту 1958. године и представљала је сећање Букице Леви, која је заједно са 
својом ћерком Рашелом, 1944. године, у исто време кад и Ана Франк, депорто-
вана у логор Берген-Белзен. О том времену новинару „Политике“ је испричала: 
,,Негде у пролеће 1944. године стигли смо у Берген-Белзен... Тада сам чула да је 
у логор спроведена са групом Холанђана и једна мала девојчица која је писала 
дневник. Вероватно да бих је познала кад бих видела њену слику, јер је било 
свега неколико девојчица у групи Холанђана са којима смо заједно радили у 

40 АЈIM, Hemeroteka, K-38 „Zar su zaboravili Anu Frank“, Glas Slavonije, Osijek, 23. januar 1960.
41 „Кућа у којој је живела Ана Франк отворена за јавност“, Дневник, Нови Сад, 10. мај 1960; 

„Otvorena kuća Ane Frank“, Oslobođenje, Sarajevo, 11. maj 1960; „Музеј у кући где се крила Ана 
Франк“, Вечерње новости, Београд, 01. април 1960; М. Илић, „Кућа Ане Франк“, Политикин 
забавник, Београд, 30. октобар 1981; „Proces zaradi Dnevnika Ane Frank“, Večer, Maribor, 28. 
oktobar 1961; Јован Вулевић, „У дому Ане Франк“, Побједа, Титоград, 04. јул 1971.; Z. Илић, „У 
тајном скровишту Ане Франк“, Младост, Београд, 28. новембар 1962; „Населба Ана Франк“, 
Нова Македонија, Скопље, 15. јун 1959.
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кујни.“42 Међутим, као што се може видети, њено сећање на Ану Франк било 
је непотпуно, прилично површно и пуно недоследности, што упућује на то да 
је своје лично сећање на потенцијални сусрет са Аном Франк, врло вероватно, 
Букица Леви конструисала накнадно, након рата, под утицајем све веће попу-
ларности Ане Франк и њеног Дневника. Као прво, Ана Франк и њена сестра 
Марго су из Аушвица пребачене у Берген-Белзен почетком новембра 1944, а не 
у пролеће исте године, као што то тврди Букица Леви. Друго, Ана свој дневник 
није понела са собом, већ је он остао у тајном скровишту где га је пронашла 
Мип Гис, која га је сачувала и након рата предала Анином оцу, а како остали 
сведоци који су Ану сусрели у Берген-Белзену не спомињу њен дневник, мо-
жемо претпоставити да Ана другим логорашицама није ни спомињала његово 
постојање. По свему судећи, извесно је да се Букица Леви сусрела са неком дру-
гом групом холандских Јевреја, међу којима, можда и јесте била нека девојчица 
која је водила дневник, али то извесно није била Ана Франк. 

Београдски лист „Спорт и свет“ у броју од 17. новембра 1959. године, 
објавио је још једну сличну репортажу, у којој је испричана прича Јеврејке из 
Чаковца, Маргите Вајс, коју су Немци ухапсили 1944. године, након чега је била 
заточена у логорима Аушвиц и Берген-Белзен. Како је на самом почетку истакао 
аутор чланка, Маргиту је новинарска екипа срела случајно у Љубљани где је 
дошла да посети сестру, као и да се она снебивала пре почетка разговора, јер не 
воли да се сећа и да прича о ратним годинама које су биле најтежи период њеног 
живота.43 На новинарско питање о свом сусрету са Аном Франк, Маргита Вајс 
је одговорила: ,,Одмах ћу вам рећи: за Ану Франк сам чула тек много година 
касније, после повратка из логора. У једном немачком илустрованом часопису 
видела сам слику девојке која ми је изгледала веома позната. Узела сам часопис 
и, не отварајући га, дуго гледала фотографију на насловној страни, покушавајући 
да се присетим где сам и када срела ту девојку. И тек када сам прочитала њену 
биографију, видела сам да нас је иста композиција пребацила у Берген-Белзен 
и сетила се ћутљиве црнокосе девојке из логора...“44 У време док су заједно 
боравиле у Аушвицу и Берген-Белзену, Маргита није знала чак ни Анино име, 
које је први пут чула пуно година након завршетка рата, али се ипак сетила свог 
првог и јединог разговора за Аном Франк: ,,Устали смо као и обично у цик зоре. 
Постројили су нас испред блока и отпочели с пребројавањем: колико је мртвих 
остало у собама? Стражари су питали да ли неко добро говори немачки да би 
пребројао и пописао умрле. Јавиле смо се једна девојка и ја. Ја сам врло добро 
говорила немачки, али она још боље. Заинтересовало ме је откуда је, јер су сви 
немачки и аустријски Јевреји, који су позатварани, били давно ликвидирани. 

42 М. Ј, „Била сам у логору заједно са Аном Франк“, Политика, 26. март 1963.
43 Н. Бурзан, „Познавала сам Ану Франк“, Спорт и свет, Београд, 17. новембар 1959.
44 Исто.
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Тек касније, на раду, искористила сам прилику и упитала девојку: ’Откуда 
сте кад тако добро говорите немачки?’ Окренула се и рекла: ’Из Немачке’. И, 
чини ми се, да се мало осмехнула... То је био крај нашег кратког разговора, иза 
леђа су нам се приближавали кораци стражара.“45 Прича Маргите Вајс делује 
прилично аутентично и, почевши од њеног логорашког броја 81246 утиснутог 
на десну подлактицу, све указује на то да је ова жена из Чаковца у време свог 
заробљеништва заиста срела праву Ану Франк. 

Непуних шест година након што је први пут објављена исповест Маргите 
Вајс, загребачки недељник „Вјесник у сриједу“ донео је причу Анице Ковачић 
из Идрије при Бачи код Толмина у Словенији, која је као сарадник НОП-а, на-
кон заробљавања доспела у логор Берген-Белзен и тамо, према њеној причи, 
упознала Ану Франк. О свом сусрету са Аном Франк, Аница је новинарима 
рекла: ,,Била сам у групи барака најближе крематоријуму. Знате ли шта то значи? 
Сваки дан сам гледала дугачке колоне људи, костура који су полагано корачали 
према плинској комори и крематоријуму. Једног јануарског или фебруарског 
дана 1945. године, у таквом једном моменту приметила сам, уз жичану ограду, 
суву, исцрпљену младу девојку, која је тужно плакала: ’То су наши’, рекла је 
немачки. ’То су Јевреји’. Добро се сећам тог нашег првог сусрета. После про-
ласка колоне поред нас, млада девојка је села на камен и плакала... Тешила сам 
је, причала о слободи на видику јер су савезници већ близу... Она ми је рекла 
да се зове Ана Франк и да је Јеврејка. Од тог дана редовно смо се сусретале... 
Сваки дан смо причале, бодрила сам је да ћемо бити ускоро спашене. Ана је била 
песимист. Инстиктивно је осећала да неће дочекати слободу... Носила је сиву 
хаљину са ушивеном тамнијом крпом у виду квадрата на леђима. Једног дана, 
покрај марта 1945, приметила сам да Ане нема више уз ограду. Од пријатељица 
сам сазнала да је завршила у крематоријуму. Ана ми никада није причала да је 
писала дневник.“46 У овој репортажи је, такође, на више места било истакнуто 
да је Аница Ковачић једина Југословенка која је познавала Ану Франк, што 
значи да загребачки новинари нису били упознати са случајем Маргите Вајс 
и да у Хрватској репортажа београдских новина од пре неколико година није 
привукла већу пажњу.

У потрази за што ексклузивнијим насловима, југословенски новинари су 
се трудили да пронађу не само Југословенке које су имале прилику да упознају 
Ану Франк, попут Анице Ковачић и Маргите Вајс, већ и оне југословенске 
Јеврејке чија је судбина у нечему подсећала на животну причу Ане Франк. 
Најпознатији такав случај била је прича о јеврејској девојчици из Скопља 
Бјенвенити Бехар, званој Тити, која се од марта 1943. године крила у кући 

45 Исто.
46 АЈIM, Hemeroteka, K-38, J. Vidić, „Poznavala sam Anu Frank“, Vjesnik u srijedu, Zagreb, 

17. mart 1965. 
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породице Тодоровски у Скопљу. Породице Бехар и Тодоровски су, још од пре 
рата, живеле у великој слози, а у тешким ратним данима Блага и Александар 
Цане Тодоровски су притекли у помоћ својим пријатељима. Касније се Блага 
Тодоровски присећала мартовских дана 1943. године када је целокупна јеврејска 
популација Вардарске Македоније и Јужне Србије депортована у логоре смрти: 
,,Уочи злокобног 11. марта 1943. беше прохладан дан. Тити је била код нас у 
кући. Градом је већ кружила страшна прича да ће следећег дана бити одведени 
сви скопски Јевреји.“47 Иако је то значило изложити се смртној опасности, Блага 
и Александар Тодоровски су одлучили да задрже малу Тити и да је не предају 
Бугарима и Немцима. Исте вечери однели су је родитељима да се опросте са 
њом, а Титин отац Арон је својом руком написао белешку којом потврђује да 
своју ћерку оставља на чување док се они не врате. 

Наредног дана, 11. марта, Титини родитељи, Арон и Ребека Бехар, су одве-
дени и заједно са преосталим скопским Јеврејима затворени у зграду Монопола 
у Скопљу, одакле су, неколико дана касније, транспортовани у логор Треблинку. 
Након рата, на списковима Јевреја убијених у Треблинки, Блага Тодоровски је 
пронашла и имена својих пријатеља Арона и Ребеке Бехар, а Тити је остала да 
живи са својим спаситељима који су је усвојили.48 Дуги низ година Тити Бехар, 
сада под новим именом, Христина Тити Тодоровска, није знала за своје право 
порекло, док једнога дана, сасвим случајно, у књизи рецепата није пронашла 
цедуљицу на којој је њен отац, ноћ пред хапшење, написао да своју ћерку 
оставља породици Тодоровски на чување. У време када се југословенска штампа 
заинтересовала за њену судбину, она је већ дуже време живела у Израелу где 
је емигрирала и засновала породицу, али своје друге родитеље није заборавила 
и у марту сваке године долазила је у Скопље како би одала почаст страдалим 
рођацима и сународницима, а на основу њене животне приче и Телевизија Ско-
пље је снимила докумантарну емисију „Добре дојде Бјенвенита“.49 Тити није 
водила дневник и није страдала у концентрационом логору као Ана Франк, али 
је ипак чињеница да се до краја рата скривала код породице Тодоровски довела 
до тога да се у југословенској штампи, а нарочито оној на македонском језику, 
Тити често називала ,,мала скопска Ана Франк“.50

Иако је, као што то показује случај Тити Бехар, југословенска штампа 
повремено покушавала да пронађе ,,југословенску Ану Франк“, чињеница је 
да у југословенској култури сећања на Други светски рат, а нарочито на Холо-

47 АЈИМ, Хемеротека, К-38, В. Бужаровска, „Како је Тити спасена смрти“, Базар, Београд, 
13. април 1984.

48 Исто.
49 АЈИМ, Хемеротека, К-38, Јасминка Јанева, „Голематасказна за Тити“, Екран, Скопље, 

18. мај 1984.
50 АЈИМ, Хемеротека, К-38, „Скопската Ана Франк во родниотград“, Вечер, Скопље, 17. 

март 1984.
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кауст, ниједна домаћа жртва није стекла такав статус и славу какву је, како у 
светским тако и у југословенским размерама, имала права Ана Франк. Сећање 
на страдање деце у рату у југословенском социјализму је најчешће попримало 
облик сећања на пионире борце попут Бошка Бухе, Славољуба Ковића, Саве 
Јовановића Сирогојна или Бошка Палковљевића Пинкија, дакле то је суштински 
била култура сећања на борбу и отпор, а не на злочине и страдање, због чега 
имена бројне јеврејске деце из Југославије која су делила судбину Ане Франк 
никада нису изашла из анонимности и никада нису постала симбол злочина 
који је над њима извршен. Овакву тезу потврђује и судбина јеврејске девојчице 
из Београда, Рели Алфандари Пардо која је, док се за време окупације крила 
у малом шпајзу у стану породице Бабовић у Дечанској улици, слично као и 
Ана Франк, водила дневник. За разлику од Ане Франк, Рели је преживела рат. 
Међутим, у социјалистичкој Југославији нити њено име нити њен дневник нису 
постали познати широј јавности. Књига њених успомена под насловом „То је 
био само пикник“ објављена је на српском језику 2014. године.51

Такође, посебну пажњу југословенске јавности, што се може видети и 
по учесталости оваквих чланака у домаћој штампи, привлачиле су две теме: 
потрага за људима који су били одговорни за хапшење и депортацију породице 
Франк и послератна путовања Аниног оца Ота Франка и активности његове 
фондације. Већ од почетка 1960-их година, у југословенској штампи све чешће 
су се појављивали чланци који су се бавили судбином различитих људи који су 
довођени у везу са хапшењем породице Франк. Овакви новински наслови често 
су звучали прилично ексклузивно уз видно истицање чињенице да су осумњи-
чени одговорни управо за смрт Ане Франк, што је очигледно привлачило пажњу 
читалачке публике и извесно је да вести о потрази за ратним злочинцима сигурно 
не би изазвале толику пажњу дневних и недељних новина да се међу њиховим 
жртвама, као у овом случају, није нашла једна широј јавности веома позната 
особа. Дакле, у оваквим случајевима, име Ане Франк најчешће је служило да, 
посредним путем, привуче пажњу читалаца на новински текст и његову главну 
тему – потрагу за преосталим злочинцима из доба Другог светског рата. 

Прва таква вест објављена је у априлу 1963. године и тицала се случаја 
Ериха Рајаковича, Ајхмановог правног саветника, који је у време рата био за-
дужен за депортацију холандских Јевреја у логоре смрти на истоку Европе, а 
такође био је одговоран и за масовне депортације грађана Познања 1940. године, 
због чега се у то време налазио на списку осумњичених за ратне злочине чије 
су изручење тражиле Чехословачка, Пољска, Холандија и Аустрија.52 Напорима 
Центра „Симон Визентал“ из Беча, Рајакович је лоциран као успешан пословни 
човек са пребивалиштем у Милану и ухапшен је, од стране швајцарских власти, 

51 Рели Алфандари Пардо, То је био само пикник, (Београд: Службени гласник, 2014).
52 I. Rebenigo, „Obruč oko ubojice Ane Frank“, Vjesnik, Zagreb, 14. april 1963.
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1963. године у својој викендици у Лугану. Након тога, Рајакович је протеран из 
Швајцарске у Италију, а потом и из Италије у Аустрију, где је поново ухапшен 
и задржан у притвору.53 

У исто то време, свега пола године касније, поново захваљујући Симону 
Визенталу, откривен је још један потенцијални кривац за смрт Ане Франк, 
Карл Зилбербауер. Ако је Рајакович био генерално одговоран за депортације 
свих холандских Јевреја, Зилбербауер је, као особа која је лично ухапсила по-
родицу Франк, непосредно учествовао у њиховој трагедији, због чега је, као 
директни кривац за смрт Ане Франк, домаћој штампи постао интересантнији 
него Рајакович. Ова прича би, да стицајем околности једна од Зилбербауерових 
жртава није постала планетарно позната, највероватније остала далеко од очију 
јавности, што само сведочи о промени перцепције почетком 1960-их година и 
наравно кључном доприносу наслеђа Ане Франк овом процесу, у којем је фо-
кус друштвеног сећања преусмерен на жртве и то, што је у овом случају било 
нарочито битно, жртве које су попут Ане и њене породице можда по први пут 
у очима јавности имале своје име и презиме. 

„Вечерње новости“ су писале како је коначно откривен прави убица Ане 
Франк: ,,Дуго се није знало на чијој савести је погибија Ане Франк. Завеса је 
откривена тек недавно, када се сазнало да је Карл Зилбербауер, као припадник 
СД-а, учествовао у хајци на породицу Франк.“54 Неколико дана касније, потпуно 
идентичан текст, под истим насловом, само прилагођен ијекавском изговору, 
пренео је и ријечки „Нови лист“.55 Оно што је нарочито истицано, са посебном 
осудом, јесте податак да је Зилбербауер био запослен као инспектор у бечкој 
полицији, наглашавајући при том да је у полицију примљен после дугог скри-
вања, тек девет година након завршетка рата, када се ,,некоме учинило да је све 
заборављено“, при чему Зилбербауерова активност у Служби безбедности у току 
рата очигледно није уопште била скривана јер му је и тај период био урачунат у 
радни стаж.56 Такође, ни сам Зилбербауер се није трудио да сакрије своје актив-
ности у току рата, па је чак и јавно признао да је учествовао у хапшењу породице 
Франк, али као да ни то није било довољно па је, за разлику од југословенских 
новина у којима су ове вести донете као сензација и то на насловним странама, 
у аустријској штампи цео овај случај остао слабо пропраћен.57 Занимљиво је, 
међутим, да су новинари врло често показивали неупућеност у материју о којој 
су писали па су у новинским извештајима могли да се прочитају нетачни пода-

53 „Ухапшен убица Ане Франк“, Вечерње новости, 18. април 1963.
54 „Убица Ане Франк живи у Бечу“, Вечерње новости, 21. новембар 1963. 
55 АЈIM, Hemeroteka, K-38, „Ubojica male Ane Frank živi u Beču“, Novi list, Rijeka, 29. 

novembar 1963.
56 Исто.
57 „Ја сам ухапсио Ану Франк“, Политика Експрес, Београд, 21. новембар 1963.
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ци да је Ана Франк страдала у Аушвицу, као и да је убијена у гасној комори.58 
Како је саопштено из Беча, Зилбербауер је суспендован са места инспектора 
криминалистичке полиције, али против њега није покренут кривични поступак 
због хапшења Франкових, већ само дисциплински, како би се утврдило да ли 
је сакрио своју прошлост приликом запошљавања.59 

У годинама које су следиле, југословенска штампа је још двојицу ухапше-
них ратних злочинаца доводила у везу са смрћу Ане Франк. Први је био Роберт 
Фербелен, бивши СС генерал, који је наредио депортацију више од 12.000 људи, а 
пошто је постојала и информација да је лично потписао и наређење о депортацији 
породице Франк, југословенска штампа га је, већ у првим извештајима о његовом 
хапшењу 1965. године, назвала ,,судијом Ане Франк“.60 Много запаженији од 
случаја Фербелен био је случај једног другог генерала СС-а, Вилхелма Харстера, 
бившег припадника СД-а (Sicherheitsdienst), Службе безбедности СС-а и Безбед-
носне полиције (SiPo) окупационих снага у Холандији у периоду од 1940. до 1943. 
године.61 Након хапшења 1966. године, Харстер је процесуиран заједно са својим 
најближим сарадницима, Вилхелмом Цепфом и Гертрудом Злотке и осуђен на 15 
година робије, а о овом суђењу југословенска јавност је, путем медија, редовно 
обавештавана. Харстерова повезаност са судбином породице Франк и присуство 
Ота Франка на суђењу, у својству представника јеврејске заједнице из Холандије и 
приватног тужиоца,62 додатно је пробудила интересовање југословенске јавности. 
На суђењу је један од оптужених, Вилхелм Цепф, признао да је свестан да је Ана 
Франк била депортована по његовом наређењу, као и да са њеном породицом није 
имао личног контакта већ да му је Анино име познато само на основу Дневника 
који је писала.63 У пресуди којом су сви оптужени проглашени за криве и осуђени, 
Харстер на 15, Цепф на 9, а Гертруда Злотке на 5 година робије, судија је Вилхел-
ма Цепфа означио као директно одговорног за депортацију и смрт Ане Франк.64 
Поучени чињеницама о бирократској природи Холокауста јасно доказаним још 
на Ајхмановом процесу, југословенски новинари су у својим извештајима. Цепфа 
називали ,,убицом за писаћим столом“.65

58 Прља, ,,Џелати Ане Франк“, Политика Експрес, Београд, 22. новембар 1963; „Ко нас је 
издао?“, Вечерње новости, Београд, 22. новембар 1963.

59 „Рехабилитован убица Ане Франк“, Вечерње новине, Сарајево, 18. фебруар 1965; „Вршио 
сам своју дужност“, Политика, Београд, 15. децембар 1963.

60 „Судија Ане Франк пред судом“, Политикс Експрес, Београд, 19. новембар 1965. 
61 АЈИМ, Хемеротека, К-38, „Ухапшен убица Ане Франк“, Београдска недеља, Београд, 

23. јануар 1966.
62 „Suđenje ratnim zločincima“, Vjesnik, Zagreb, 24. januar 1967.
63 АЈIM, Hemeroteka, K-38, „Ubojica za pisaćim stolom“, Vjesnik u srijedu, 15. februar 1967.
64 АЈIM, Hemeroteka, K-38, „Ubojici Ane Frank samo devet godina zatvora“, Slobodna Dalmacija, 

Split, 25. februar 1967.
65 АЈIM, Hemeroteka, K-38, „Ubojica za pisaćim stolom“, Vjesnik u srijedu, 15. februar 1967.
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Медији у Југославији редовно су извештавали и о делатности и друштве-
ном активизму Аниног оца Ота Франка, његовим путовањима и залагању за 
борбу против неонацизма, мржње и антисемитизма. Повремено, појављивали 
су се у штампи кратки чланци у којима су грађани Југославије обавештавани 
о Франковим посетама различитим земљама, на пример, Италији и Ватикану66 
1963. године, али сасвим очекивано, највећу пажњу југословенске јавности 
привукла је посета Ота Франка Југославији.

У Југославију је Ото Франк допутовао у априлу 1966. године, a његова 
посета Београду била је изненадна и ненајављена. Враћајући се из званичних 
обилазака Израела и Грчке, Ото Франк је непланирано одлучио да у паузи из-
међу два лета, један цео дан посвети обиласку Београда. У пратњи своје друге 
супруге Елфриде Гајрингер, јеврејке југословенског порекла, рођене у Бечу 
као Елфриде Марковић, Ото Франк је прво посетио издавачку кућу „Нолит“, 
београдског издавача „Дневника Ане Франк“, где се задржао у краћем разгово-
ру са директором Савом Лазаревићем, након чега су имали довољно времена 
да обиђу центар Београда и посете Споменик незнаном јунаку на Авали и 
спомен-парк Јајинци, место страдања највећег броја београдских и банатских 
Јевреја.67 Иако кратак, овај Франков боравак у југословенској престоници 
заинтересовао је бројне домаће новинарске екипе, од којих су неке успеле да, 
накратко, поразговарају са њим у просторијама „Нолита“. Београд је, заправо, 
представљао успутну станицу, а главно југословенско одредиште Ота Франка 
била је Љубљана. 

Дан након боравка у Београду, Елфриде Гајрингер и Ото Франк су стигли 
у главни град СР Словеније и одсели у тамошњем хотелу „Слон“, након чега 
су, слично као и у Београду, посетили издавачку кућу „Младинска књига“ која 
је „Дневник Ане Франк“ објавила на словеначком језику.68 Међутим, главни 
разлог због којег је Ото Франк посетио баш Љубљану и Југославију нису биле 
издавачке куће са којима је његова породица сарађивала, већ породица Бабич, 
односно њихова тринаестогодишња ћерка, гимназијалка Љубица Љуба Бабич, 
са којом се Ото Франк већ пуне две године дописивао и која је, како су новине 
пренеле, годинама изнад свог кревета држала слику Ане Франк.69 Ото Франк 
је имао обичај да редовно одговара на бројна дечја писма која су на његову 
адресу пристизала из различитих крајева света, а са појединцима, попут Љубе, 
дописивао се дужи временски период. У једном разговору са тамошњим нови-

66 „Отац Ане Фрак у Италији“, Илустрована политика, Београд, 30. април 1963; „Otac Ane 
Frank u audijenciji kod pape“, Oslobođenje, Sarajevo, 4. maj 1963.

67 АЈIM, Hemeroteka, K-38, А. Пајић, Д. Гајер, „Последњи пут махнула ми је кроз жицу“, 
Политика експрес, 7. април 1966.

68 АЈИМ, Хемеротека, К-38, „Во Љубљана престојувататкото на Ана Франк“, Нова Маке-
донија, 9. април 1966.

69 „Сусрет са Љубом“, Вечерње новости, 8. април 1966.
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нарима, Ото Франк је јасно рекао да је у Југославију и Љубљану дошао управо 
због Љубе Бабич: ,,Да нема Љубе не бих ни дошао у Љубљану. Морао сам да 
је посетим, да је видим! Већ прошле године, у мом дому у Швајцарској, рекао 
сам јој више пута да ме много подсећа на моју Ану.“70 Ово је била узвратна 
посета, с обзиром да је годину дана раније Љуба Бабич посетила Аниног оца у 
његовој кући у Базелу, а Бабичи су у свом дому у љубљанској четврти Шишка, 
угостили на вечери Ота Франка и његову супругу са којима су, такође, отишли 
и на једнодневни излет у Горењску.71 Ова кратка посета била је, уједно, и једини 
боравак Ота Франка у Југославији. 

Ото Франк је преминуо 19. августа 1980. године, а новине у Југославији 
су, осим кратких вести о његовој смрти,72 у неколико наврата објавиле и један 
интервју, који је неколико месеци раније, дао загребачком новинару Миливоју 
Пашичеку. Између осталих, интервју су објавили мариборски лист „Вечер“ 
и загребачки „Вјесник“, уз екслузивну напомену да је у питању ,,последњи 
разговор са оцем Ане Франк“.73 И након смрти Ота Франка, све до распада 
Југославије, Дневник је наставио да привлачи пажњу југословенске јавности, 
па су поједине новине поново почеле да објављују делове из Дневника и приче 
засноване на трагичној судбини Ане Франк.74

Крај седамдесетих и почетак осамдесетих година донео је и поновни уз-
лет неонацизма, пре свега у Западној Немачкој, на шта је указивало неколико 
битних догађаја. Када је почетком 1979. године у Западној Немачкој почела да 
се приказује америчка телевизијска серија „Холокауст“, појавила се и изузетно 
јака неонацистичка реакција која је покушавала да спречи приказивање серије. 
Многи су серију јавно и отворено критиковали под изговором да ,,истина није 
могла бити тако грозна“,75 а неонацисти су чак у јануару 1979. експлозивом 
уништили два телевизијска одашиљача у близини Кобленца и Минстера, како 
би, у термину приказивања емисије која је требало да буде увод у драмску серију, 

70 AJIM, Hemeroteka, K-38, F. Žerdin, „Ljuba me mnogo podseća na moju Anu“.
71 АЈIM, Hemeroteka, K-38, „Oče Ane Frank v Ljubljani“, Dnevnik, Ljubljana, 8. april 1966.
72 АЈIM, Hemeroteka, K-38, „Umri oče Anne Frank“, Dnevnik, Ljubljana, 21. avgust 1980; „Umro 

otac Ane Frank“, Glas Slavonije, Osjek, 21. avgust 1980. 
73 АЈIM, Hemeroteka, K-38, Milivoj Pašiček, „Zadnji pogovor s očetom Anne Frank“, Večer, 

Maribor, 30. avgust 1980; АЈIM, Hemeroteka, K-38, Milivoj Pašiček, „Posljednji razgovor s ocem 
Anne Frank“, Vjesnik, Zagreb, 24. avgust 1980.

74 АЈIM, Hemeroteka, K-38, Ljuba Babič-Košir, „Otto Frank brani resnico“, Dnevnik, Ljubljana, 
6. jul 1980; Миодраг Kујунџић, „Радост и туга Ане Франк“, Дневник, Нови Сад, 28. август 1980; 
„Dnevnik Ane Frank“, Male novine, Sarajevo, 30. mart 1981; „Ljubav prema Piteru“, Praktična žena, 
Beograd, 21. mart 1981; „Sjećanje na Anu Frank“, Una, Sarajevo, 17. avgust 1987; В. И, „Хроника 
скривеног живота“, Политикин забавник, 7. aвгуст 1987; Н. Г, „Последњи дани Ане Франк“, ТВ 
Новости, Београд, 05. јануар 1990; „Nadalje tajna: tko je izdao?“, Večernji list, Zagreb, 14. avgust 
1969.

75 I. Vajgl, „Povrijedilo im 'osjećaje'“, Večernji list, 26. I 1979.
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онемогућили емитовање телевизијског сигнала.76 У контексту хладноратовских 
супротности и конфронтације са Совјетским Савезом и комунизмом, овакве 
идеје су често охрабриване и политиком западних земаља, пре свих, Сједињених 
Америчких Држава. 

У мају 1985. године, приликом званичне посете Западној Немачкој пово-
дом прославе 40 година од завршетка Другог светског рата, тадашњи амерички 
председник Роналд Реган је, у пратњи западнонемачког канцелара Хелмута Кола, 
посетио и гробље у градићу Битбург на крајњем западу Немачке, на којем је 
било сахрањено око 2.000 војника Вермахта, а међу њима и велики број припад-
ника СС-а, за које је Реган изјавио да су ти младићи који су натерани да иду у 
рат, жртве нациста исто као и жртве из концентрационих логора.77 Овај догађај 
познат као ,,Битбуршка контроверза“ или ,,Битбуршки инцидент“ изазвао је 
велике осуде у САД, али и широм света, у толико пре што у плану Регановог 
путовања у Немачку није укључена посета ни једном бившем нацистичком ло-
гору смрти, због чега је, како би се ублажиле последице, у протокол, накнадно 
укључена посета Берген-Белзену, логору у којем је страдала Ана Франк,78 а према 
незваничним признањима креатора америчког јавног мнења, од свих логора у 
Немачкој Берген-Белзен је изабран управо због Ане Франк.79 У говору који је 
одржао приликом посете Берген-Белзену, председник Реган је посебно истакао 
судбину Ане Франк као најбољу илустрацију патње у овом логору, цитиравши 
и део из њеног дневника, написан свега три седмице пре хапшења.80 У неколи-
ко наврата и у Југославији су се могле чути осуде овог Регановог потеза, који 
је назван другом сахраном Ане Франк, а када је Градско веће града Бергена, 
због противљења посланика Хришћанско-демократске уније (CDU) одбило да 
једну улицу у свом граду назове по Ани Франк,81 у југословенској штампи су 
се појавиле и оптужбе да је цео тај ,,неспоразум са историјом“, започео управо 
председник Реган.82

У таквој атмосфери у првој половини 80-их година, у Западној Немачкој 
се поново јављају тежње да се оспори аутентичност „Дневника Ане Франк“. 

76 „Неонацисти“, Политика експрес, 21. јануар 1979.
77 Pat Buchanan, “Pat Buchanan’sresponse to Norman Podhoretz’s OP-ED”, in: Wall Street Journal, 

November 5, 1999, URL: https://web.archive.org/web/20080511153332/http://www.buchanan.org/
pma-99-1105-wallstjl.html (12. 12. 2019).

78 Dominick La Capra, Representing the Holocaust, History, Theory, Trauma, (Ithaca, London: 
Cornell University Press, 1994), 74.

79 Dražen Vukov Colić, „Drugi pokop Ane Frank“, Vjesnik, Zagreb, 21. jul 1985.
80 Ronald Reagan, Remarks at the Bergen Belsen Concentracion Camp, May 5, 1985, https://

www.americanrhetoric.com/speeches/ronaldreaganbergen-belsen.htm (7. 11. 2019).
81 Како је показала и анкета спроведена међу грађанима Бергена, највећи број испитаних, 

њих 500 је било против тога да се било шта у граду назове по Ани Франк, док је за било само 
њих 24. (Colić, „Drugi pokop Ane Frank“, Vjesnik, Zagreb, 21. jul 1985).

82 Colić, „Drugi pokop Ane Frank“, Vjesnik, Zagreb, 21. jul 1985.
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Овога пута нове нападе на Дневник и Задужбину Ане Франк је покренуо извесни 
рентијер из Хамбурга Ернст Ремер који је, са групом својих истомишљеника, 
поново изнео оптужбе да је Дневник фалсификат.83 По свему судећи, дотични 
Ернст Ремер није исти онај озлоглашени Ото Ернст Ремер, убеђени нациста, 
познат по томе што је као командант батаљона Гросдојчланд (Wachtbataillon 
Großdeutschland), стационираног у Берлину, угушио антихитлеровску заверу 
након атентата на Адолфа Хитлера у ,,Вучјој јазбини“ у јулу 1944. године и 
похапсио, а потом и погубио кључне заверенике. Иако су обојица у току рата 
учествовала у спровођењу нацистичке политике, један као официр Вермахта, 
а други као припадник тајне војне полиције (Geheime Feldpolizei), и иако су 
обојица након рата била веома активна у различитим неонацистички и ради-
кално десно оријентисаним политичким организацијама у Немачкој, да се не 
ради о истој особи може се закључити на основу разлике у оригиналном на-
чину писања њихових презимена (Remer и Römer)84 која се може уочити само 
у новинским чланцима из словеначке и већег дела хрватске штампе,85 али не 
и српске ћириличне,86 где су властита имена транскрибована, па је у оваквим 
случајевима, где се различито писана имена на српском идентично изговарају, 
могло доћи до извесне забуне.

Ото Франк је одмах покренуо тужбу против Ремера и суд је првостепено ува-
жио сведочења стручњака и потврдио аутентичност Дневника, међутим, у другом 
степену, хамбуршки покрајински суд је, супротно претходним анализама графоло-
га, а на основу вештачења Савезног криминалистичког бироа (Bundeskriminalamt), 
прихватио као основану сумњу да су делови Дневника писани хемијском оловком, 
што значи да су настали након што је хемијска оловка ушла у ширу употребу 
крајем 1940-их година.87 Иако је, у међувремену, Ото Франк преминуо, његова 

83 Милорад Софронијевић, „Дневник под сумњом“, Политика, Београд, 1. новембар 1980.
84 АЈIM, Hemeroteka, K-38, „Sum o izvirnestiAninegadnevnika“, Glas, Kranj, 26. decembar 1980; 

АЈIM, Hemeroteka, K-38, „Dnevnik pod sumnjom“, Start, Zagreb, 24. decembar 1980.
85 Треба имати у виду, да за разлику од данашње стандардизације хрватског књижевног 

језика, по којој се сва страна имена пишу у оригиналу, у времену о коме говоримо, у пракси је 
постојала разлика у начину писања страних имена, што се управо може видети и на новинским 
текстовима посвећеним Ани Франк. Док су, на пример, загребачка новинска издања попут 
Вјесника име Ане Франк писали у оригиналу (Anna Frank) (видети: Pašiček, „Posljednji razgovor 
s ocem Anne Frank“, Vjesnik, Zagreb, 24. avgust 1980; „Tragedija Anne Frank“, Vjesnik, Zagreb, 
04. avgust 1989), новине из унутрашњих делова СР Хрватске, попут Гласа Славоније из Осјека 
(видети: „Umro otac Ane Frank“, Glas Slavonije, Osjek, 21. avgust 1980), или пак Новог листа из 
Ријеке (видети: „Utvrđuje se autentičnost Dnevnika Ane Frank“, Novi list, Rijeka, 25. februar 1981; 
„Ubojica male Ane Frank živi u Beču“, Novi list, Rijeka, 29. novembar 1963) је име Ане Франк писао 
прилагођено домаћем изговору.

86 „Лабораторијска анализаˮ, Побједа, Титоград, 23. фебруар 1981; „Дневник Ане Франк 
на лабораторијском испитивању“, Побједа, Титоград, 25. фебруар 1981; „Ухапшен убица Ане 
Франк“, Вечерње новости, 18. април 1963.

87 Софронијевић, „Дневник под сумњом“, Политика, Београд, 1. новембар 1980.
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фондација је наставила да се бори против оптужби за плагијат. Југословенска 
јавност је, по том питању, готово једногласно осудила појачану активност нео-
фашистичких снага у Европи ,,нарочито на антисемитској основи“, као и одлуке 
немачких судова који, према оцени југословенске штампе, из различитих разлога 
,,наседају бившим непоправљивим хитлеровским следбеницима и фанатицима 
који разним провокацијама настоје да омаловаже и обезвреде дух отпора против 
нацизма“, оценивши при том да неонацизам ,,поново диже главу“, као и да су ови 
процеси и оптужбе за плагијат монструозни и понижавајући.88

Као последица суђења једном од архитеката Холокауста, Адолфу Ајхма-
ну, одржаном у Јерусалиму 1961. године, почетком шездесетих година пажња 
светске јавности преусмерена је према причама обичних људи, жртава које су 
преживеле рат и нацистички прогон. Деценију и по након завршетка рата, про-
цесом против Ајхмана омогућено је да се у мору званичних верзија рата чују 
и приче до тада анонимних појединаца који су прошли кроз Хитлерове логоре 
смрти. Управо из тог разлога, почетком шездесетих година, индивидуалне, личне 
судбине обичних људи, како оних који су преживели, тако и оних који нису, 
постале су прилично популарне. Осим Ане Франк, која је већ до тада посталa 
планетарни симбол невиних жртава рата, у то време појавило се још једно ново 
име – Давид Рубинович.89 Две године старији од Ане Франк, Давид Рубинович 
је био јеврејски дечак из места Кјелце у Пољској, који је заједно са својом 
породицом депортован прво у гето у Бодзентину, а одатле у логор Треблинку, 
где су сви убијени у гасној комори непосредно након доласка. У периоду од 
1940. до 1942. године, Давид је водио дневник90 који је, пре хапшења, сакрио у 
својој кући и који су након рата, крајем 1950-их година, нови власници случајно 
пронашли приликом њеног реновирања. Проналазак дневника привукао је и из-
весну пажњу јавности у Југославији. Поједини листови почели су да објављују 
делове из дневника,91 што је за грађане Југославије била јединствена шанса да 
се упознају са његовим садржајем, с обзиром да Давидов дневник није објавила 
ниједна домаћа издавачка кућа. Иако је, на кратко, постао предмет интересовања 
шире јавности, Давид Рубинович и његов дневник, ни у југословенским ни у 
светским размерама, нису досегли популарност Ане Франк. 

Осим Давида Рубиновича, повремено су се, почетком шездесетих, у ју-
гословенској штампи појављивале још неке приче о деци страдалој у рату која 

88 АЈИМ, Хемеротека, К-38, Божидар Дикић, „Посмртне клевете осталеˮ, Експрес, Београд, 
20. децембар 1980; Софронијевић, „Дневник под сумњом“, Политика, Београд, 1. новембар 1980.

89 „У Пољској пронађен дневник дечака кога су убили нацисти“, Борба, Београд, 13. фе-
бруар 1960.

90 За детаљније видети: Jacob Boas, We are Witnesses: Five Diaries of Teenagers Who Died 
in Holocaust, New York, 2009; Alexandra Zapruder, Young Writers̕ Diaries of the Holocaust, New 
Haven, 2004. 

91 АЈIM, Hemeroteka, K-38, „Дневник малог Давида“, Спорт и свет, Београд, 8. март 1960.
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су, из различитих разлога поређена са Аном Франк. Једна од њих је била и Ванда 
Прзибилска (Wanda Przybylska), девојчица из Пољске која је страдала у току 
Варшавског устанка. Иако није била Јеврејка, Ванду су због дневника који је 
водила у току рата и који је, након рата, објавио варшавски лист „Политика“, и 
у Југославији представљали као ,,нову Ану Франк“.92 Занимљиво, је да титула 
,,нове Ане Франк“ није била резервисана само за девојчице, већ и за дечаке. Го-
дине 1961, холандска издавачка кућа „Ван Горкум“ објавила је дневнике Клауса 
Зекела (Klaus Seckel), јеврејског младића који је, слично као и Ана Франк, рођен 
у Немачкој, али је пред нацистичким прогоном пребегао у Холандију. Након 
окупације Холандије доживео је судбину већине тамошњих Јевреја – депорто-
ван је у Аушвиц одакле се никад није вратио. Ипак, иза себе је оставио седам 
дневника које је сачувао његов учитељ из времена када је Клаус, у холандском 
дворцу Ерде, похађао квекерску школу за избегличку децу из породица које су 
нацисти прогањали.93 Југословенска штампа највише пажње дала је околностима 
везаним за објављивање дневника, односно чињеници да ниједна издавачка кућа 
у Западној Немачкој није желела да их објави под изговором да у Немачкој за то, 
тренутно, ,,нема интереса“, као и да би се са објављивањем требало стрпети док 
не прођу избори, а банални изговори немачких издавача, као што је одлагање 
издавања због избора, одсликавали су, заправо, актуелну друштвену атмосферу 
у Западној Немачкој у којој су, у исто то време, објављене белешке из дневника 
Јозефа Гебелса, што је новинара загребачког „Вјесника“ навело да ироничним 
тоном закључи како је Клаус Зекел ,,нова Ана Франк“ коју је његова домовина 
Немачка одбила да призна.94

О девојчици сличној Ани Франк, али овога пута литванској Јеврејки Маше 
Ролникас (Марија Ролнкаите), писала је и београдска „Политика“. Маша је свој 
дневник водила у току 4 ратне године, чак и за време боравка у логору, али њена 
прича је од претходних утолико другачија што је Маша преживела рат и свој 
дневник, на наговор познатог писца Иље Еренбурга, сама објавила. Дневник који 
обилује тешким сценама и потресним реченицама попут: ,,Данас су ошишали 
све жене. Плакале су.“ или ,,Ноћас сам спавала под једним лешом“, објављен је 
под називом ,,Морам да испричам“, а иако није преведен у Југославији, домаћа 
критика га је оценила као ,,скоро идентичан са незаборавним делом чувене хо-
ландске девојчице.“95 Са Аном Франк, југословенски новинари поредили су и 
Мери Берг, малу Јеврејку која је преживела Варшавски гето, захваљујући томе 
што јој је мајка била америчка држављанка и која је, одмах након доласка у САД 
1944. године, објавила свој дневник који је 1984. године у Варшави адаптиран за 

92 АЈIM, Hemeroteka, K-38, „Nova Ana Frank“, Vjesnik u srijedu, 8. avgust 1962.
93 Ž. Brihta, „Sedam dnevnika Klausa Seckela“, Vjesnik, Zagreb, 3. april 1961. 
94 Исто.
95 В. П, „Морам да испричам“, Политика експрес, Београд, 26. децембар 1966.
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позоришну сцену.96 „Дневник Ане Франк“ постао је друштвено препознатљив 
симбол страдања који је често коришћен како би се скренула пажња јавности, 
не само на новооткривене дечје дневнике који су говорили о рату и Холокаусту, 
већ и на дечја ратна сведочанства друге врсте што показује, рецимо, случај 
Шарлоте Саламон. Шарлота, француска Јеврејка 10 година старија од Ане 
Франк, у периоду од 1940. па до своје трагичне смрти у Аушвицу 1943. годи-
не, насликала је низ слика, углавном графика и акварела, које су представљале 
готово свакодневно сведочанство о прогонима, терору и понижењима са којима 
су се сусретали Јевреји у окупираној Европи. Након рата слике су објављене 
у књизи под насловом „Дневник у сликама“, а југословенска штампа је овај 
илустровани дневник одмах упоредила са „Дневником Ане Франк“: ,,Прома-
трачу ’Дневника у сликама’ Шарлоте Саламон најприје се намеће успоредба с 
посве различитом дјевојком, а, прије свега, узбудит ће га поредба између ове 
сликовнице и ’Дневника Ане Франк’... Имена Ане Франк и Шарлоте Саламон 
од сада ће се, вјероватно, често спомињати заједно.“97 Сви ови примери показују 
да је, већ до краја педесетих и почетка шездесетих година, и у Југославији Ана 
Франк постала најпрепознатљивији симбол страдања деце у рату, а да су се 
вредности других личних дечјих сведочанстава о страдању често поредила са 
Аниним дневником и мерила у односу на његов значај. 

О томе да је Ана Франк, већ од друге половине педесетих година па све 
до распада Југославије, у тадашњем социјалистичком друштву, стекла статус 
општепрепознатљивог и популарног симбола многобројних јеврејских и дру-
гих жртава нацизма, сведоче и примери из различитих сегмената културног и 
друштвеног живота. Још када је 1960. године, у продукцији загребачког „Јадран 
филма“, Франце Штиглиц снимио „Девети круг“, бројни домаћи филмски кри-
тичари су овај филм, истичући његов квалитет, поредили са „Дневником Ане 
Франк“.98 Ану Франк, као симбол Холокауста и нацистичких злочина, истица-
ли су и многи обични људи. На годишњи конкурс Савеза јеврејских општина 
Југославије за најбољи научни рад или уметничко дело из области јеврејске 
историје, културе и традиције, 1988. године, Никола Станковић из Београда 
послао је своју песму под насловом „Реквијем за четири милиона“, код које је у 
поднаслову назначено да је посвећена Ани Франк и осталим жртвама Аушвица.99

96 АЈIM, Hemeroteka, К-38, „Meri Berg kao Ana Frank“, Novosti, Beograd, 05. jun 1984.
97 АЈIM, Hemeroteka, K-38, „Dnevnik u slikama Šarlote Salamon“, Glas Slavonije, Osijek, 13. 

decembar 1963.
98 АЈIM, Hemeroteka, K-38, „Da, ševeč takihfilmov“, Celjskitednik, 20. maj 1960; АЈIM, 

Hemeroteka, K-38, B, „Filmovi koje gledamo: Deveti krug“, Karlovački tednik, 19. maj 1960.
99 Библиотека Савеза јеврејских општина Србије (БСЈОС), Документација са наградних 

конкурса Савеза, К-1988, Реквијем за четири милиона (девојчици Ани Франк и осталим жрт-
вама Аушвица).
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Када је у августу 1989. године у рубрици „Мали лексикон занимљивости“ 
у листу „Политика“, објављена, као ,,занимљивост“, вест да је Ана Франк једна 
од оних славних људи који су живели веома кратко, редакцији се, протестујући, 
јавио Александар Ђорђевић, читалац из Франкфурта на Мајни који је у свом 
писму написао следеће: ,,Онај ко је преко тастатуре своје писаће машине прева-
лио речи: ’Многи славни људи умрли су врло млади. Ана Франк је живела свега 
15 година...’ морао би знати да Ана Франк, јеврејска девојчица из Франкфурта, 
чији потресни дневник представља крик за човечношћу који се чује до неба, 
није ’умрла врло млада’, већ су је, после вишегодишњег скривања, пронашле и 
умориле бестије у људском обличју... Онај ко с црном капом незнања, натученом 
преко очију, овако пише о ’занимљиво’ кратком животу Ане Франк, не сме се 
изненадити ако, једнога дана, негде прочита ’занимљивост’ да су Срби, Јевреји 
и Цигани, настањени у Јасеновцу у раздобљу између 1941. и 1945. године, из 
необјашњивих разлога, показивали склоност ка високој смртности.“100 Исто ово 
писмо Александар Ђорђевић послао је и Савезу јеврејских општина Југосла-
вије и на њему је видљиво да је рука неког од службеника Савеза графитном 
оловком дописала инструкцију да, у случају да „Политика“ не буде желела да 
објави овај протест, он буде објављен у „Јеврејском прегледу“.101

***

Чињенице да је „Дневник Ане Франк“ у Југославији објављен већ 1956. 
године, да је већ 1959. године српски постао један од ретких светских језика 
на којем је снимљена филмска верзија Дневника, да је комад „Дневник Ане 
Франк“ извођен у бројним југословенским позориштима, да је Ана Франк 1970-
их година имала улицу са својим именом у југословенској престоници,102 да су 
одломци из Дневника били укључени у школске програме,103 јасно показују да 
је Ана Франк у југословенском социјализму била познато и друштвено пре-
познатљиво име. Према судбини невиних жртава фашизма, попут Ане Франк, 
у југословенском друштву постојао је изузетно висок степен емпатије, а за 
креаторе југословенског јавног мњења Ана Франк је представљала ,,симбол 
обезвређеног и обесправљеног људског бића“,104 а њен дневник био је ,,симбол 

100 Александар Ђорђевић, „Живот Ане Франк не спада у занимљивости“, Политика, Бео-
град, 14. август 1989.

101 АЈИМ, Хемеротека, К-38, За рубрику Међу нама у вези Политике од 05. 08. 89, стр. 20, 
мали лексикон занимљивости.

102 АЈИМ, Хемеротека, К-38, Улица Ане Франк.
103 Husein Serdarević, Stanko Stanko, Istorijska-povjesna čitanka za VIII razred osnovne škole, 

(Sarajevo, 1991), 50; Станко Перазић, Хусеин Сердаревић, Историја за VIII разред основне школе/
Povijest udžbenik za VIII razred osnovne škole, (Сарајево, 1990), 90.

104 Milivoj Pašiček, „Sazrijevala je kao biljka u stakleniku“, Arena, Zagreb, 17. oktobar 1979.
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отпора фашизму“,105 ,,оптужба... против свега нељудског“106 и ,,једно од најпо-
знатијих сведочанстава о страхотама нацистичких логора.“107 На крају, сећање 
на судбину и дело Ане Франк у оквиру југословенског контекста тумачили су 
се и као позив на отпор фашизму, расизму, терору и дискриминацији или, како 
је о Ани Франк записао Теодор Ковач: ,,Још једна мисао се, нарочито нама, 
југословенским Јеврејима, намеће упорно: колико је узалудно да се излаз и 
спас тражи у скривању. Не само у историји народа него, као што и овај пример 
показује, ни шачици људи није спас у бекству од борбе, нити у скривању пред 
тешкоћама. Милиони Јевреја су платили главом не сазнавши за ову истину. 
Свакако њихова судбина у крајњој линији не би се много изменила, али би своју 
смрт од џелата скупо наплатили.“108
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Summary

Davor Stipić, MA

The Social Perception of Anne Frank̕s Diary in Yugoslav communism

The Diary of Anne Frank has been translated into more than 70 languages and sold in 
more than 30 000 000 copies so far which means that it has become one of the most influ-
ential books ever. Yugoslavia was one of the first communist states in which the Diary was 
published, and, at the same time, one of just a few countries in the world that produced the 
movie based on the book. At the beginning of the 1960̓s Ana Frank has already become a 
well-known symbol of civil victimhood and suffering during the war and the Holocaust. Over 
the decades, The newspapers in Yugoslavia were publishing articles about different aspects 
of the Anne Frank phenomenon regularly, they were interested in different topics such as 
the post-war activity of Anna̕s father Otto Frank and his foundation, the trials against the 
ex-Nazi officer responsible for the arrest and deportation of Frank family, controversies about 
the authenticity of the Diary, but also the press occasionally took an effort to find Yugoslav 
citizens who believed to know personally while in concentration camp, but also those whose 
life story was in some parts similar to the fate of Anne Frank. Despite all the popularity that 
Anna Frank̕s Diary has gained, the Yugoslavian culture of remembrance has never succeeded 
to incorporate some similar domestic examples of victimhood into the collective historical 
consciousness. The main reason for this was the nature of Yugoslav politics of remembrance 
that was mostly dedicated to the cult of struggle, resistance, and heroism, while the civil 
victims were present in commemorative forms only in the form and amount in which the 
ideology of Revolution and Pepople̕s Liberation Struggle demanded it.

Key words: Anne Frank, Holocaust, Yugoslavia, “The Diary of Anne Frank”, Jews, 
Nazism, concentracion camps, socialism, memory culture.
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Sticking to Guns:  
The Disarmament Action in Kosovo 1955/56

Abstract: Using contemporary documents and memoirs, the paper deals 
with the disarmament action conducted in Kosovo in late 1955 and during the 
first months of 1955. Тhe reasons for it and its fallout are examined.1

Key Words: Disarmament, Kosovo, Albanians, Serbs, Montenegrins, UDB

There is a clear tendency in large part of historiography to regard Kosovo 
Albanians as historical victims – firstly of the Ottomans, then of the Yugoslav mon-
archy, of the Communist political police, and finally of the Milošević regime. If this 
view were confined to Albanian historiography alone, one could easily dismiss it as 
political propaganda. The real problem is that this Albanian nationalist version has 
entered large Western historiographies contaminating thus not only historiography 
but public discourse at large. The reasons for wide acceptance of this one-sided view 
of the past are to be found mostly in the political events of the 1990s when the re-
pressive Milošević regime – due to its faulty policy and underinvestment in currying 
favor with the Western press – finally lost its propagandistic race against Albanian 
lobbyists who managed to influence not only Western politicians but many scholars 
too. Thus, the then picture of suffering Albanians was projected deep into the past, 
depicting the Albanians as eternal victims and the Serbs as eternal persecutors. Many 
historical periods and situations when the Albanians were the persecutors and the 
Serbs the persecuted, were conveniently forgotten, creating thus a very much black 
and white picture in favor of the Albanians.2 

1 The paper is the result of research conducted at the Institute for Recent History of Serbia fi-
nanced by the Ministry of Education, Science and Technical Development of the Republic of Serbia in 
accordance with the Contract no. 451-03-9/2021-14/200016 of February 5, 2021. 

2 Albanian crimes against the Serbian population of Kosovo and beyond are well documented, 
albeit insufficiently known in the West. The persecution of the Serbs during the late 19th and early 20th 
centuries were largely pushed under the carpet thanks to contemporary interests of Great Britain, and 
Austria-Hungary. (Преписка о арбанским насиљима у Старој Србији 1888-1889, (Београд: МИД, 
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Among other goals, the Communists, who came to power in Yugoslavia after 
WWII strove to overturn the policy of national inequality pursued by the pre-war 
governments. To this end, they not only forgave the Albanians their collaboration 
with the Germans and Italians, their wartime crimes against Serbian and Montene-
grin civilians,3 as well as their rebellion against the new Communist post-war au-
thorities4 but started immediately integrating them into the new political system and 
the Communist Party, opened schools in Albanian, cultural associations, launched 
Albanian-language journals, founded alphabetization and educational courses, a 
theater, etc.5 To be sure, the Albanians, like citizens of other nationalities, had also 

1899); Милан Ракић, Конзулска писма 1905-1911, (Београд: Просвета, 1985), 45, 59, 91, 95, 100, 102, 
115, 280-289; Димитрије Богдановић, Књига о Косову, (Београд: САНУ, 1985), 148-157; Bogumil 
Hrabak, “Albanians of Kosovo and Metohija from the League of Prizren to 1918”, Kosovo. Past and Pres-
ent, (Belgrade: Review of International Affairs, 1989), 56-60; Косово и Метохија у српској историји, 
(Београд: СКЗ, 1989), 178-188, 228-272, 277; Dušan Bataković, The Kosovo Chronicles, (Belgrade: 
Čigoja, 1992), 119-120, 126-154, 157-158; Михајло Војводић, “Србија и албанско питање крајем 
XIX века”, Србија и Албанци у XIX и почетком XX века, (Београд: САНУ, 1990), 72, 76-79, 82-85 ) 
On the other hand, the repression of the inter-war authorities aimed at quelling resistance was often taken 
out of context and blown out of every proportion. (For a more balanced view cf. Југословенска држава 
и Албанци, I-II, (прир.) Љубодраг Димић, Ђорђе Борозан, (Београд: Службени лист, 1998-1999); 
Bogumil Hrabak, “Reokupacija oblasti srpske i crnogorske države s arbanaškom većinom stanovništva 
u jesen 1918. godine i držanje Arbanasa prema uspostavljenoj vlasti”, Gijurmine albanologjike, 1, 1, 
(1969), 254-297; Zoran Janjetović, Deca careva pastorčad kraljeva. Nacionalne manjine u Jugoslaviji 
1918-1941, (Beograd: INIS, 2005), 100-108, 111-114).

3 Ненад Антонијевић, Косово и Метохија 1941-1945. година – ратни злочини, (Београд: 
музеј жртава геноцида, 2017); Ђорђе Борозан, Велика Албанија – поријекло – идеје – пракса, 
(Београд: Војноисторијски институт Војске Југославије, 1995), 284-447, 452, 457, 477, 481-482; 
Павле Џелетовић Иванов, Балистички покрет 1939-1952. Масовност, сарадња са италијанским 
и немачким окупаторима и злочини над Србима, (Београд: Архив Србије, 2000), 6, 48-52, 55, 65-
76, 103-111, 161-169, 179-183; 201-202, 207, 217, 219; Franziska A. Zauggh, Albanische Muslime in 
der Waffen-SS. Von Großalbanien“ zur Division „Skanderbeg“, (Paderrborn: Ferdinand Schöningh, 
2016), 155-156, 160-163, 174-175, 256-257; Бранислав Божовић, Милорад Вавић, Сурова времена 
на Косову и Метохији. Квислинзи и колаборација у Другом светском рату, (Београд: ИСИ, 1991), 
27-43, 57-58, 64, 85, 202-253, 299, 309-312, 328-335, 396-402.

4 Божовић, Вавић, Сурова времена, 482-532; Борозан, Велика Албанија, 494-507; Иванов, 
Балистички покрет, 248-280, 288-297; Душан М. Бојковић, “Сузбијање оружане побуне балиста 
на Косову и Метохији током зиме 1944/1945 године”, Косово и Метохија у Другом светском рату 
– седам деценија касније, (Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини, 2016), 225-
242; Bojan Dimitrijevć, “Šiptarski oružani izazov komunističkim vlastima u Jugoslaviji 1945-1950”, 
Istorija 20. veka, 22, 2, 2004, 49-59. 

5 Момчило Павловић, “Албанци (Шиптари) у Србији и Југославији 1944-1991”, Косово 
и Метохија у великоалбанским плановима 1878-2000, (Београд: ИСИ, 2001), 149-152; Миомир 
Гаталовић, Косово и Метохија у државној политици Југославије 1958-1965, (Београд: ИСИ, 2016), 
43-44, 52-53, 55, 68, 303-312; Isabel Ströhle, Aus den Ruinen der alten erschaffen wir die neue Welt! 
Herrschaftspraxis und Loyalitäten in Kosovo (1944-1974), (München: De Gruyter Oldenbourg, 2016), 
133-135, 144-149; National Minorities in Yugoslavia, (Belgrade: Jugoslavija, 1959), 17-18, 25-26; 
Ljubiša Stojković, Miloš Martić, Nacionalne manjine u Jugoslaviji, (Beograd: Rad, 1953), 141-159; 
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to suffer many forms of government pressure during the first ten years after WWII: 
mandatory sale of agricultural products at low prices to government agencies, re-
duction of agricultural holdings, pressure to join cooperatives, mandatory work in 
factories and at building sites, etc. Apart from these, there were also certain duties 
incumbent only on Muslims – such as the abolition of polygamy, ban on scarves 
and veils, abolition of Muslim religious schools, etc. that hit the Albanians, who 
were almost exclusively Muslims, not only in Kosovo.6 They also found it hard to 
send female children to school, as well as to let their womenfolk go to public works 
and meetings, to let them join political and other associations, or to take any part 
in public life.7 All this, coupled with ardent but frustrated nationalism that sought 
unification with Albania were reasons for Albanian dissatisfaction with Socialist 
Yugoslavia. Despite equality granted them, the Albanians tended to see all political 
and economic measures as aimed at them in particular which spawned the feeling of 
being a persecuted national minority.8 

The large disarmament action that was undertaken by the authorities in late 1955 
and early 1956 became one of the favorite Albanian myths of martyrdom.9 Although 
the action was certainly not conducted without violence, it was not on an unprecedented 
scale. What is even more important – it was not aimed against the Albanians as such, 
nor only against the Albanians, but all real or perceived enemies of the regime, Albanian 
or Serb. It is also not true that the action was conducted only in Kosovo.10 It is even 

Oliver Jens Schmitt, Kosovo. Kurze Geschichte einer zentralbalkanischen Landschaft, (Wien, Köln, 
Weimar: Böhlau Verlag) 2008, 238-245. 

6 Радмила Радић, Држава и верске заједнице 1945-1970, I, (Београд: ИНИС, 2002), 256-260; 
Ströhle, Aus den Ruinen, 115-124, 137-139; Miloš Mišović, Ko je tražio republiku Kosovo 1945-1985, 
(Beograd: Narodna knjiga, 1987), 55-56; Violeta Achkoska, “Lifting the Veils from Muslim Women 
in the Republic of Macedonia following the Second World War“, Gender Relations in South Eastern 
Europe: Historical Perspective on Womanhood and Manhood in 19th and 20th Century, edited by Miro-
slav Jovanović, Slobodan Naumović, (Belgrade, Graz: Udruženje za društvenu istoriju, 2002), 183-194.

7 Ströhle, Aus den Ruinen, 133-134.
8 Some measures were oppressive, and some were in fact enlightened, but were perceived as 

oppressive.
9 Miranda Vickers intertwines trial of Albanian youngsters who hoisted Albanian flags, disarma-

ment action and alleged mass emigration to Turkey to prove just how downtrodden the Albanians had 
been. She pin-points the year of 1956 as the worst in that respect, although emigration from Kosovo 
was strictly forbidden at that time. She also does not explain why the authorities put this ostensible 
infernal plan into action exactly at that time. She even invents an alleged „second colonization“ (i.e. 
another one, after the inter-war colonization of the Serbs and Montenegrins by the royal regime that 
left so much bad blood in inter-ethnic relations) from Plav, Gucia (sic!!!) and Podgorica. (The very slip 
of Gucia proves she had no idea what she was writing about.) (Cf. Miranda Vickers, Between Serb and 
Albanian. A History of Kosovo, (New York: Columbia University Press, 1998, 157). 

10 This was the erroneous view of the Albanians themselves during the disarmament action. 
(Državni arhiv Srbije, Bezbednosno informativna agencija (DAS, BIA, III/140), Vladimir Šiljegović, 
Izveštaj, Priština, May 23, 1956, (henceforth: DAS, BIA, III/140, Vladimir Šiljegović, Izveštaj) How-
ever, due to the initial success of the action Serbian Minister of the Interior Vojin Lukić gave the order 
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less true that the disarmament was a function of the alleged coercive resettlement of 
the Albanians into Turkey.11 

The Albanians as such were no special target of the feared Yugoslav political 
police, the UDB, but due to the persistent opposition of most Albanians to the re-
gime, many of them had that feeling. The feeling was increased by the fact that most 
operatives of the UDB were indeed Serbs. However, this was not the fruit of delib-
erate ethnic discrimination, but rather due to the fact that the political police came 
out of the war-time partisan forces, whereas almost all Albanians had been fighting 
on the other side. Thus, it was difficult to find reliable Albanian operatives in larger 
numbers, although Albanian Communist loyalists always had a place in the politi-
cal police, even among the top brass. Thus, the motive for the disarmament action 
was no anti-Albanian sentiment on the part of the regime or the political police, but 
security. The impulse was given by the surge of Albanian separatist activities that 
were observed at the time: although they had been continuous ever since the end of 
the war,12 at that time their scope and possible impact were perceptibly increased.13

The action in question would become ill-famed only later on. Contrary to un-
substantiated claims by superficial or malicious authors,14 it was neither the first nor 
the only such in Kosovo,15 nor in Yugoslavia at large.16 Depending on political and 
security situation, such actions had been undertaken occasionally in different parts of 
the country17 ever since 1944 to reduce the number of weapons that remained among 

on February 22, 1956, to expand it into the neighboring districts (srez) of Vranje, Leskovac, Prokuplje, 
Kruševac and Novi Pazar. (DAS, BIA, III/140, Izveštaj o radu Komisije na utvrđivanju deformacija i 
zloupotreba i o preduzetim merama na reorganizaciji Službe državne bezbednosti u AP Kosovo i Me-
tohija, Priština, November 1, 1966 (henceforth: DAS, BIA, III/140, Izveštaj o radu Komisije).

11 During the action some Albanians tended to see it as punishment for the wish of many Albanians 
to emigrate to Turkey! (DAS, BIA, III/140, Akcija prikupljanja oružja na području Prištine, Đakovice i 
Kosovske Mitrovice, izveštaji u vezi oduzimanja oružja po srezovima za 1956 (henceforth: DAS, BIA, 
III/140, Akcija prikupljanja oružja).

12 Иванов, Балистички покрет, 297-382; Божовић, Вавић, Сурова времена, 537-553. 
13 Александар Ранковић, Дневничкe забелешке, (Београд: Jугословенска књига, 2001), 158-

159.
14 During the campaign agains the UDB after Ranković’s removal from office, one of the leading 

Albanian politicians, Ali Shukriu claimed “there had been no such action in whole of Yugoslavia” (sic). 
(Миомир Гаталовић, Бурна времена. Косово и Метохија у државној политици Југославије 1966-
1969, (Београд: ИСИ, 2018), 52). 

15 DAS, BIA, III/140, Gliša Krstić, Analiza u vezi sa situacijom oduzimanja oružja sa terena 
ispostave za unutrašnje poslove u Đakovici, Đakovica, May 31, 1956 (henceforth: DAS, BIA, III/140, 
Gliša Krstić, Analiza); DAS, BIA, III/140, [No title], [s.l. s.a.] (henceforth: DAS, BIA, III/140, [No 
title], [s.l. s.a.]). To be sure, the difference was that previous actions were not conducted in the whole 
territory of the Autonomous Region of Kosovo.

16 Ранковић, Дневничкe забелешке, 159.
17 Vojin Lukić, the then Interior Minister claims the action of 1955/56 was undertaken due to 

relatively good political situation in relations with East European countries after the rift from 1948 
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the people after WWII.18 66.103 rifles, machine guns, and pistols have been confiscated 
in Yugoslavia between 1951 and 1955 alone, as well as 10.097 hand-grenades, 640.337 
bullets, and 20.327 kilos of explosive.19 The action geographically and temporally 
the closest to the one we shall presently deal with, was conducted in the Sandžak in 
1952, with the methods no whit different than those soon to be applied in Kosovo.20 
At that time they have not deemed something worth writing home about. They fell 
into disrepute only after the fall of Aleksandar Ranković, when it became important 
for the Kosovo top brass to sling as much mud on Tito’s former deputy-president – 
to kiss up to Tito and his entourage, to rehabilitate some of the discredited Albanian 
politicians and to achieve larger autonomy for Kosovo and some privileges for the 
Albanian national minority.21 

The subsequently ill-reputed action was conducted in Kosovo and adjacent 
districts in late 1955 and early 1956. According to Vojin Lukić, the UDB realized 
there was a large number of weapons among the population that caused concern due 
to the widespread custom of blood feud22 and subversive actions from Albania that 
destabilized law and order.23 On the other hand, the Serbs and Montenegrins kept 
arms to defend themselves against the Albanians – having been viciously persecuted 

(when Yugoslavia refused to obey Stalin’s diktat) had been healed. (Vojin Lukić, Sećanja i saznanja. 
Aleksandar Ranković i Brionski plenum, (Titograd: Novica Jovović, 1989, 206).

18 Even if one disregards bad inter-ethnic relations and resistance of many groups and strata against 
the Communist regime that were typical of Yugoslavia in 1940s and 1950s, almost daily mass shootings 
in the USA nowadays testify just how pernicious large quantity of weapons among the populace is.

19 Arhiv Jugoslavije (AJ), holding SIV, 130, 992/1502, Stenografske beleške sa sednice Odbora 
za unutrašnju politiku SIV-a, Beograd, May 18, 1956, henceforth: AJ, 130, 992/1502, Stenografske 
beleške). Similar data on the weapons confiscated since 1951 were presented at the meeting of the same 
Committee in April 1956. (Димитријевић, Ранковић, 181).

20 DAS, BIA, V/59, Izveštaj o muslimanima u deževskom i šavničkom srezu, April 28, 1952 
(henceforth: DAS, BIA, V/59, Izveštaj o muslimanima).

21 On how the Albanian political leaders used decentralization processes and discovery of alleged 
aberrations of the UDB in order to gain larger autonomy for Kosovo cf. Ströhle, Aus den Ruinen, 242, 
254, 257, 263, 268, 370-373. Ströhle claims the Albanian leaders had gained direct political influence 
on Tito and the Yugoslav top-brass only after the fall of Ranković. According to her, only then did Tito 
elevate them to independent political actors. (Ströhle, Aus den Ruinen, 285). Despite all the nuances she 
observes, she follows the mainstream hostoriographical and publicist opinion that postulates that there 
had been no real autonomy of Kosovo prior to 1966. This is particularly seen on page 291 of her work. 

22 Disarmament was the least successful where “blood was owed”, i.e., in cases of outstanding 
vendettas. (DAS, BIA, III/140, Čedo Topalović, Analiza akcije oduzimanja oružja na teritoriji sreza 
Priština, (I opšti deo), [1956]. (Henceforth: DAS, BIA, III/140, Čedo Topalović, Analiza, I). Despite 
all efforts of the authorities, blood feud remained a serious problem in the following years. In 1962 
an increase in number of cases was noticed: in just 21 communes there were 340 feuding families. 
(Гаталовић, Косово и Метохија у државној политици Југославије 1958-1965 (Београд: ИСИ, 2016), 
91). In mid-1969 some 600 families did not dare leave their homes due to blood feuds. (Гаталовић, 
Бурна времена, 195).

23 In his memoirs Ranković stressed this aspect, without mentioning blood feud. (Ранковић, 
Дневничкe забелешке, 158).
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by them in WWII.24 The Law on Weapons passed in Serbia in 1954 did not bring 
about larger legalization of firearms, since only hunting weapons could be legalized, 
whereas the population of Kosovo kept mostly military weapons.25 Several previous 
attempts at disarmament bore only partial results, causing great discontent, fleeing 
into the woods to bands of outlaws or emigration to Albania, so they were given up. 
According to Vojin Lukić, in 1955 the conditions were ripe for action on a larger 
scale: the political situation in Kosovo improved significantly due to the normali-
zation of relations between Yugoslavia and East European countries. At Kosovo’s 
Interior Ministry’s suggestion, Aleksandar Ranković, vice-chairman of the federal 
government and chairman of the Committee for Domestic Policy and Security, in 
agreement with Tito, allowed the disarmament action to start.26 According to Lukić’s 
claims, an organization preparing armed rebellion was discovered in a village in the 
District of Peć.27 A list of members with their weapons was found. Security Service 
searched the village and found arms also with other individuals. The action was then 
tentatively extended to neighboring villages and it lasted 20 to 30 days. When the 
police realized that weapons were being handed over with little resistance, the UDB 
asked for permission to conduct disarmament in the whole Province.28 According 
to the second, also subsequent version proffered by Dragoslav Novaković, deputy 
Interior Minister of Serbia, who became Kosovo’s Interior Minister in December 
1956, the action started spontaneously after the murder of a district official in the 
District of Peć. During the investigation, weapons were uncovered and therefore the 
idea occurred to conduct a general disarmament action.29 According to Mišović (one 
of the chiefs of the Security Service at the time), it was the Regional Committee of 
the League of Communists that decided to expand the action to the whole territory of 
the Autonomous Region, whereas the main task of the Communists was to convince 
people how dangerous keeping of arms was.30 According to the fourth version launched 

24 Contemporary police sources also adduce vendetta, regime-hostile motives and the like as 
reasons for keeping fire-arms. (DAS, BIA, III/140, Živorad Topličević, Osvrt na akciju za prikupljanje 
oružja 1956. godine, [Kosovska Mitrovica?], [after 1960]. (Henceforth: DAS, BIA, III/140, Živorad 
Topličević, Osvrt na akciju); DAS, BIA, III/140, Akcija prikupljanja oružja). 

25 Lukić, Sećanja, 203-204.
26 Lukić, Sećanja, 203-204. At Serbian officials’ demand Ranković informed Tito first, and then the 

Executive Committee of the Central Committee of the League of Communists of Yugoslavia. They all 
agreed that the action be conducted and Tito, according to Ranković, even protested that it had not been 
organized earlier. (Ранковић, Дневничкe забелешке, 159). Unlike Lukić, Ranković does not describe 
the political situation in Kosovo so favorably. On the contrary: he adduces the upswing in irredentist 
activities as the rationale of the disarmament action. (Ibid., 158). 

27 This fact also speaks in favor of Ranković’s assessment of the political situation. 
28 Lukić, Sećanja, 204-205.
29 Mišović, Ko je tražio republiku, 94-95; Ströhle, Aus den Ruinen, 209.
30 Mišović, Ko je tražio republiku, 95. This was claimed also by former UDB operative Budo 

Gajić. (Ljiljana Bulatović, Prizrenski proces, (Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada), 1988, 179).
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by the political nomenclature afterward (probably to shirk responsibility for popular 
dissatisfaction caused by the disarmament), the action had been started by the police 
with cognizance of the League of Communists, but the latter had joined in only later.31

As on other occasions, the use of force was not the first choice. The action 
usually began with village conferences where villagers were asked to hand their 
guns. People were then sent home and then, depending on the results of these general 
calls, individuals of whom information was available that they possessed weapons, 
were summoned to the police station and talked into handing them in. Some people 
were summoned several times, and if need be, the pressure was put to bear upon 
them: from intimidation, over keeping in cold water in a cellar or out of doors in 
winter, all the way to beating.32 Although these methods did not correspond even 
to the then understanding of human and civil rights, it must be said that violence 
was neither unusual nor all-encompassing or random.33 On the contrary: numerous 
reports show that it was applied on persons for whom information existed that they 
had weapons, as well as on known political opponents of the government. Where 
no information was available who had an illegal gun and where no prominent “ene-
mies” were registered, violence was not applied. Sometimes it was not applied even 
in some villages that offered stubborn resistance.34 In some villages, members of 
the League of Communists and other political organizations supported the action, 
but more often than not, despite orders of their superiors, they remained passive or 
even opposed it. Many Communists were hiding guns themselves. In some villages, 
the Party leaders were the main organizers of resistance, and in some places, village 
elders sent petitions and delegations to higher authorities.35 In some villages before 

31 Mišović, Ko je tražio republiku, 92
32 DAS, BIA, III/140, Vladimir Šiljegović, Izveštaj; DAS, BIA, III/140, Dopuna izveštaja o 

oduzimanju oružja, s.l. s.a; DAS, BIA, III/140, Akcija prikupljanja oružja. Vojin Lukić writes about 
listening to “fake beatings” through a closed door in order to frighten the victims into handing over 
their weapons. (Lukić, Sećanja, 206). In one of his reports Vladimir Šiljegović also describes this kind 
of intimidation. (DAS, BIA, III/140, Vladimir Šiljegović, Izveštaj).

33 Budo Gajić testified later on that the Regional Committee did not prosecute those UDB opera-
tives guilty of beating people to death during investigations in the course of the disarmament campaign. 
They were simply sent back to their regular duties. (Bulatović, Prizrenski proces, 179).

34 DAS, BIA, III/140, [No title], [s.l. s.a.]. Probably because the leaders of the resistance were 
not known, so the police did not know whom to put under pressure. 

35 E.g., the village of Vrelo whose inhabitants filed complaints with the County and District Com-
mittees. Thanks to what the UDB perceived as excessive charges, the District Committee intervened on 
their behalf, which encouraged the villagers to put up an even stiffer resistance. (DAS, BIA, III/140, 
[No title], [s.l. s.a.]). Bearing in mind that Vrelo was the second village to be searched, before the action 
was extended to the whole Province and that a dozen guns had already been found there (Mišović, Ko 
je tražio republiku, 95), the objectivity of the villagers is doubtful, especially when one knows that 
the whole village collaborated with the occupiers in WWII. There was a gendarmerie station in which 
many locals served and a strong branch of the Fascist Party. The villagers excelled in persecution of the 
inter-war Serbian settlers and in fighting partisans in Sandžak and Montenegro. After liberation 13 men 
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the arrival of the UDB, khojahs swore people not to hand over their rifles and pistols. 
Those who did hand them over were ostracized by their fellow villagers.36 In some 
villages, resistance was not only passive, but it turned into attempts at a mass attack 
on the police – although this happened only exceptionally. There was resistance in 
some Serbian and Montenegrin villages too,37 as well as pressure on individuals, but 
on the whole, the Serbs and Montenegrins offered much less resistance: some gave 
up their weapons willingly – which testifies to higher trust in the government. At the 
same time, some Serbian and Montenegrin villages were not particularly pressurized 
to hand over their firearms, because they were deemed “unproblematic”,38 which 
testifies to the trust the authorities had in them. Few arms were also taken in some 
Albanian villages because they had not been “worked out”, i.e. advance information 

ran to the woods and joined the outlaws and the first two post-war village heads sheltered bandits. In 
1949 the chairman of the village council was gunned down and three Communists wounded with hand 
grenade. Allegedly, because of this the whole village was held suspect and all males tortured. Several 
suspects were held in custody for months only to be released due to lack of evidence. Five persons 
were sentenced to prison for supporting the Resolution of the Cominform countries against Yugoslavia, 
one of them being member of the Serbian Parliament. According to police estimates, a large number 
of people in that village was opposed to the regime. Because of that, the UDB deemed the village 
„problematic and interesting”. It was estimated that if disarmament of that village succeeded, it would 
also succeed in neighboring ones. Members of the League of Communists not only offered no help to 
the police, but rather obstructed their work and complained to District and Regional Party Committees. 
(DAS, BIA, III/140, [No title], [s.l. s.a.]; DAS, BIA, III/140, Izveštaj o radu Komisije). According to 
Vojin Lukić, the action was opposed by some Albanian political leaders headed by Fadil Hoxha, who 
allegedly complained to Tito himself. Ostensibly he claimed the disarmament had spoiled the political 
situation and disturbed the Albanians for whom weapons have higher significance than for other peoples. 
Conversely, Kolë Shiroka allegedly demanded the strictest measures to be undertaken against those 
who refused to hand in their guns. (Lukić, Sećanja, 208). There are claims that the action was ended 
due to complaints to the federal top-brass. (Mišović, Ko je tražio republiku, 92; Lukić, Sećanja, 210). 
Lukić adduces satisfaction with the results as the other reason for stopping the action, although he says 
(contradicting himself somewhat) that more weapons could have been collected – which is born out 
also by contemporary police documents. (That was the usual remark in reports on most villages.) (Cf. 
DAS, BIA, III/140, [No title], [s.l. s.a.]).

36 Some members of the League of Communists took oath on Party membership booklets! (DAS, 
BIA, III/140, Gliša Krstić, Analiza).

37 Thus, all weapons were taken from the Serbs in predominantly Serbian and pro-Chetnik vil-
lages of Poljane and Osojane. In predominantly Albanian-inhabited village of Muževine almost all 
arms were taken from the Montenegrins. All guns were also taken away from the Montenegrins in 
predominantly Montenegrin village of Srbobran. Also, in predominantly Serbian-inhabited village of 
Sinaje, all weapons were confiscated from the Serbs, sometimes after application of pressure. (DAS, 
BIA, III/140, [No title], [s.l. s.a.]).

38 For instance, the Montenegrin colonists’ village of Banja. (DAS, BIA, III/140, [No title], [s.l. 
s.a.]) For the same reasons sometimes arms were not demanded from some Albanian villages, such as 
Zulfaja in the district of Đakovica (DAS, BIA, III/140, Gliša Krstić, Analiza), (where people never-
theless gave up couple of pieces on their own accord). (DAS, BIA, III/140, [No title], [s.l. s.a.].) This 
example alone is enough to prove just how groundless Miranda Vickers’ claim that the UDB dealt with 
the Albanians “as a whole” is. (Vickers, Between Serb and Albanian, 154).
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as to who owned a rifle lacked.39 In some villages, the most accommodating were 
the worst “enemies”, who helped the authorities in the search for weapons. Fear did 
the trick. There were many cases of people buying and selling weapons: some of 
the people who were pressurized to hand them in had none, so they bought a rifle to 
avoid the pressure. Others were buying so as not to stay unarmed after having given 
up the weapons demanded of them.40 Just how difficult it was to obtain information 
about who had a gun is proven by the fact that in some villages people more easily 
denounced the hitherto unknown war criminals than those having weapons.41 From 
all these different cases it is plain to see that the action, although centrally planned, 
was conducted to suit the local situation. It was organized to collect weapons and was 
not aimed at anyone in particular, i.e. those who were most suspicious to Security 
Service suffered most – and they were to be found within all ethnic groups.42 Victims 
of violence were carefully targeted, which means violence was not used against the 
whole population (especially not against the whole Albanian population!), but only 
against individuals and groups for whom one presumed, they would give information 
or weapons when put under pressure. There were rumors of excessive force being 
used, but eventually, all district committees of the League of Communists assessed 
the action well.43 This case is one of those that show that in popular perception the 
violence a group suffers blends with previous bad experiences with government or-
gans, and tends to be spontaneously magnified, creating thus bad long-term political 
consequences that often eventually outweigh the actual security gains.

Although it seems the action was approved from the very top,44 it is less clear 
to what extent the peaks of the government were informed about all aspects of its 
execution. Reports were sent every other day to the Regional and Republic Interior 

39 Distinctly inimical Albanian village of Golubovac was skipped during the disarmament action 
because the police had no information who kept arms, although it was presumed there were weapons 
in the village. Perhaps the village was skipped also because it was small. (DAS, BIA, III/140, [No 
title], [s.l. s.a.]).

40 DAS, BIA, III/140, Milosav Bojović, Analiza po pitanju oduzetog oružja, Peć, June 4, 1956 
(henceforth: DAS, BIA, III/140, Milosav Bojović, Analiza); DAS, BIA, III/140, Vladimir Šiljegović, 
Izveštaj; DAS, BIA, III/140, Čedo Topalović, Analiza akcije, I; DAS, BIA, III/140, Čedo Topalović, 
Analiza akcije oduzimanja oružja na teritoriji sreza Priština, (II posebni deo), February-March 1956 
(henceforth: DAS, BIA, III/140, Čedo Topalović, Analiza akcije, II); DAS, BIA, III/140, Živorad 
Topličević, Osvrt na akciju; DAS, BIA, III/140, Gliša Krstić, Analiza u vezi sa situacijom; DAS, BIA, 
III /140, [No title, s.a.].

41 DAS, BIA, III/140, Analiza po pitanju oduzetog oružja, Peć, July 1956 (henceforth: DAS, BIA, 
III/140, Analiza po pitanju oduzetog oružja).

42 Edvin Pezo, Zwangsmigration in Friedenszeiten? Jugoslawische Migrationspolitik und die 
Auswanderung von Muslimen in der Türkei (1918 bis 1966,) (München: Oldenbourg, 2013) (henceforth: 
Pezo, Zwangsmigration), 301.

43 Mišović, Ko je tražio republiku, 96.
44 Knowing how the Communist government functioned, it is hardly imaginable that the action 

could have undertaken without Tito’s approval. 
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Ministries45 and to the Regional Committee of the Party46 – which testifies to the 
importance of the action – so one can safely presume that the very top brass was 
very well informed of the course and results of the disarmament. This, as well as 
the fact that representatives of some villages and maybe even officials, carried their 
complaints as far as Belgrade, proves the subsequent claim of the Commission for 
Establishing Malfeasance of the Security Service, that the action had been conducted 
without knowledge and consent of government organs and political bodies, was a 
lie. The more so since the Commission contradicts itself by saying (in an attempt 
to avoid the responsibility for the consequences of the action) that “the leadership 
and organizations of the League of Communists supported the collection of illegal 
weapons only politically”.47 According to Vojin Lukić, some 12.000 rifles, some 100 
machine-guns, and heavy machine-guns, several thousand pistols, several mortars, 
and even a cannon the Chetniks had left with a Serb, were confiscated. The weapons 
came from various times: from museum articles, through WWII weapons, up to the 
latest Soviet items smuggled by commandos from Albania.48 

Although in relevant literature one comes across different quantities of confis-
cated arms, that aspect of the action is not debatable: not even Albanian nationalists 
dispute the populace had been armed. However, the use of force became disputed 
later on. As we have seen, contemporary documents paint the picture of moderate 
use of violence – but they need not tell the whole truth: no government agency brags 
before its superiors of overstepping its competencies and of its malfeasances.49 Curi-

45 DAS, BIA, III/140, Živorad Topličević, Osvrt. The commission that in 1966 investigated mal-
feasances of the UDB confirms that the leading persons in Serbia and in Kosovo were informed, but does 
not say if the federal leaders knew of it too (DAS, BIA, III/140, Izveštaj o radu Komisije). However, if 
Ranković gave his OK for the action with Tito’s consent, then he must have been informed of its course 
and results. And if he was informed of the details, it is not likely that Tito was not.

46 Mišović, Ko je tražio republiku, 94.
47 DAS, BIA, III/140, Izveštaj o radu Komisije. According to the statement of Budo Gajić, the 

Regional Committee new even of cases of people who were beaten to death, but did nothing to punish 
the perpetrators, i.e. they were just sent back to their regular duties. (Bulatović, Prizrenski proces, 179).

48 Lukić, Sećanja, 207; Димитријевић, Ранковић, 180. Mišović, Dimitrijević and Gatalović write 
about 14.000 pieces of fire-arms (Mišović, Ko je tražio republiku, 95; Димитријевић, Ранковић, 178; 
Гаталовић, Бурна времена, 21), although Mišović mentions 12.000 in another place. (Mišović, Ko 
je tražio republiku, 96). Quoting Ranković, Bataković adduces as much as 26.000 pieces (Dušan T. 
Bataković, “Les Albanais du Kosovo en Yougoslavie 1945-1995: Minorité en Serbie, majorité dans la 
province autonome”, Minorities in the Balkans, Dušan T. Bataković ed., (Belgrade: Institut des etudes 
balkaniques, 2011), 178; Ранковић, Дневничкe забелешке, 160). The most precise, albeit incomplete 
data (for 1956/57) are supplied by Ljiljana Bulatović. According to her 11.522 rifles, 10.004 pistols, 100 
hand-grenades, 434 machine-guns, 260 heavy machine-guns, 9 mortars, 12 mortar grenades, 4 cannons, 
500.000 bullets, and a large quantity of explosives were confiscated (Bulatović, Prizrenski proces, 148). 
Because of all this, we are inclined to believe that the actual number of weapons was around 12.000 
pieces. The number 26.000 maybe includes pieces of ammunition too.

49 Thus, in some documents “heavy pressure” used to obtain weapons is mentioned (DAS, BIA, 
III/140, Analiza sela, [s.l. s.a.] (henceforth: DAS, BIA, III/140, Analiza sela).
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ously enough, the use of force against citizens became an issue only after the fall of 
Aleksandar Ranković.50 Even more curious is the fact that only a few UDB operatives 
were punished for using excessive force that caused death.51 As in so many cases, 
we have a riddle concerning both the numbers of victims and perpetrators, but we 
have no conclusive evidence. What is at our disposal can at best help ascertain the 
magnitude of physical violence (psychological violence being much more difficult 
to assess). In that context, the question of when violence becomes massive is in 
place. Thus for instance Vladimir Šiljegović reported on May 23, 1956, that 37 out 
of a population of 12.000 inhabitants were beaten in the commune of Glogovac, 
whereas that some 20 were beaten in Obilić.52 In the district of Peć some 300 Party 
members were hiding weapons and over 40 people were beaten.53 The commission 
that dealt with the UDB malfeasances in 1966 claimed in its report that several thou-
sand people were beaten up and tens of thousands manhandled.54 Not only because 
of incomplete data in the UDB reports (that need not be accurate) these numbers, 
especially the latter one, seem exaggerated if one has in mind human resources of 
the Security Service, and especially if one remembers that only 885 complaints of 
malfeasances were filed – even if one takes into account that certainly not all victims 
(or their relatives) have submitted their complaints.55 On the other hand, the very 
notion of ill-treatment is extremely stretchy.56 Furthermore, one should take into ac-
count the credibility of those filing complaints. To assess their credibility, we would 
need biographies of all those who reported malfeasances. Unfortunately, we do not 
have them. On the example of the village of Vrelo, we have seen that in some cases 

50 Mišović noted that the very same people who set on Party committees that lauded the disar-
mament action, changed their minds 11 years later after Aleksandr Ranković was toppled, and started 
criticizing it. (Mišović, Ko je tražio republiku, 96.)

51 Tito pardoned 18 high officials of the Security Service nationwide, and only few operatives 
in Kosovo were sentenced in 1967/68. The Provincial government demanded in 1968 cessation of 
prosecution of several UDB operatives for the murder of an Albanian who sheltered outlaws, as well 
as abolition for six officials in the same case. Mišović supposes this was done in order to prevent data 
that could compromise higher officials from becoming public. (Mišović, Ko je tražio republiku, 98-99.) 

52 DAS, BIA, III/140, Akcija prikupljanja oružja.
53 DAS, BIA, III/140, Akcija prikupljanja oružja.
54 DAS, BIA, III/140, Izveštaj o radu Komisije; Ströhle, Aus den Ruinen, 246-247.
55 Among the known plaintiffs 763 were Albanians, and 51 Serbs (Гаталовић, Бурна времена, 

66, 73). A little later, the delegation of Kosovo presented to Tito somewhat different data on UDB 
crimes against citizens (not only during the disarmament action). It depicted the situation of members 
of the Albanian national minority under alleged tyranny of the UDB in even darker colors. According 
to them 1.045 people filed complaints, 995 of them Albanians and 44 Serbs. 382 state officials were 
indicted, 143 from the Security Service. According to their claims the UDB committed 96 murders (39 
by beating), instigated 7 suicides and caused 83 GBHs (Гаталовић, Бурна времена, 78). The number 
of those convicted in courts was exceedingly small. (Ibid., 102-103).

56 Some people would say they have been ill-treated just because they have to queue up for some 
time. 
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blue murder was cried by villages that – due to their behavior in WWII and after 
it – had a well-deserved collective bad image in the eyes of the Communist police.57 
The report of the Commission for Establishing Malfeasances of the Security Service 
mentions the following places as those where the worst offenses against the citizens 
were committed: Smira, Loda, Rakoš, Suva Reka, Srbica, Kruša, Klokot, Šalja, etc.58 
It would be interesting to compare their behavior during the occupation and after the 
war with the complaints against their treatment at UDB operatives’ hands and see if 
there is a correlation. Unfortunately, the documents at our disposal give data only for 
Rakoš. Its collective biography is, if possible, even worse than that of Vrela: some 80 
anti-partisan volunteers (vulnetari) were recruited there in WWII. They persecuted 
the Serbs and Montenegrins and in 1943 they killed as many as 63 Serbian settlers. 
The UDB accumulated much data in connection with this by 1956, but by then no one 
was punished for the crime. After liberation 50 men were called up into the partisan 
army, out of which 8 deserted. One villager was shot by the partisans. During the 
disarmament action, the village offered organized resistance. The aid lent to the police 
by the local authorities and members of the League of Communists was quite poor, so 
only a few “enemies” were put under pressure. In the opinion of the UDB operatives, 
some 50% of weapons had been collected there since 1944. During the disarmament 
campaign of 1956 8 rifles, 3 pistols, and 3 hand grenades were confiscated.59 Obvi-
ously, it was a village very ill-disposed towards the government, whose inhabitants 
had all the reasons to complain against their treatment by the UDB, once the situation 
changed in 1966. On the other hand, the UDB had all good reasons to subject the 
village to repression. Although we have no data for other villages mentioned in the 
Commission’s report, there are data in historiographical literature that show that a 
similar correlation between the stance of the village and police oppression existed at 
least in one more case. The highest number of complaints filed after the investigation 
into the Security Service’s malfeasances started, came from Srbica (164). The place 
was known as an anti-communist bulwark that played important role in the Albanian 
rebellion of 1944/45 and opposition to the government later on.60 In the early sixties, 
one of the leading Kosovo Communists, Dušan Mugoša, mentioned Srbica as one 
of the places where chauvinism was rampant and where Serbs were forced to leave 
due to threats and violence.61 There was a connection between anti-communist and 

57 The question how objective police observations were, is legitimate. However, since they were 
made in order to enable the police to act in certain areas, and since police reports approach every village 
and various parts of its population individually, we are prone to believe them.

58 DAS, BIA, III/140, Izveštaj o radu Komisije.
59 DAS, BIA, III /140, [No title], [s.a.].
60 Ströhle, Aus den Ruinen, 75, 127, 235.
61 DAS, Đ2, Organizaciono-instruktorsko odeljnje, k. 215, Dušan Mugoša, Aktuelni idejno-politički 

zadaci SKS na Kosovu i Metohiji, referat na VIII plenumu Oblasnog komiteta SKS za KiM, Priština, 
December 1962 (henceforth: Dušan Mugoša, Aktuelni idejno-politički zadaci).
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anti-government behavior of certain villages and the degree of violence applied against 
them. The example of Vrela also proves this. However, the fact that these villages 
were opposed to the regime suggests that complaints of the Albanians living in them 
against the police forces need to be taken with more than just one grain of salt. From 
the available documents, it is impossible to determine if the scope of violence was 
excessive, or if the subsequent complaints were exaggerated. Because of that, it is also 
impossible to determine the scope and degree of violence for the whole of Kosovo 
during the action of disarmament. Probably the simple psychological mechanism of 
fear having magnifying eyes was at work. Probably the cumulative effect of observing 
more or less simultaneous violence in many places, magnified through the prism of 
rumors, contributed to violence being perceived as larger than it was. Undoubtedly, 
there was violence. The police documents confirm this too. Was there also excessive 
violence (even by the standards of the time)? Occasionally there certainly was, since 
some traces of it were seen during the action itself, and the sentences for some UDB 
operatives confirm this. Were there also other kinds of malfeasances? One should 
suppose that there were since there are traces of them in the documents too and also 
because, in the words of Lord Acton, “power tends to corrupt, and absolute power 
corrupts absolutely”.62 

As in so many cases, the number of the dead is also disputed. The commission 
dealing with transgressions during the disarmament campaign after the fall of Al-
eksandr Ranković did not reach the final number, i.e. the numbers adduced range 
between 37 and 70.63 The Commission investigating „deformations” of the Security 
Service adduced some 50 cases of death under torture.64 To complicate the matter 
further, Political Secretary of the Regional Committee of the League of Communists, 
Veli Deva mentioned at the conference of the Executive Committee of the Central 
Committee of the League of Communists of Serbia 50 Albanians killed between 1956 
and 196065 – which would imply that the number of victims during the disarmament 
campaign had been lower. That the number of those who died of beating during the 
disarmament campaign was lower is also indicated by the fact that the delegation of 

62 Thus a report on outlaw hunting in Sandžak states that allegedly, “the masses realized the neces-
sity of such measures, so no-one complained if he was beaten during the interrogation for hiding bandits, 
even if he was innocent” [Or they did not dare complain? – Z.J.]. However, the UDB operatives then lost 
all moderation and started beating people even in places where there were no outlaws. (DAS, BIA, V/59, 
Izveštaj o obilasku nekih srezova u Sandžaku po pitanju muslimana, [1952?], (henceforth: DAS, BIA, 
V/59, Izveštaj o obilasku nekih srezova). The Regional Committee warned district committees in 1953 
that during the struggle against harborers of outlaws there had been “tough administrative measures” 
that should be suppressed since they were against the Party line (Mišović, Ko je tražio republiku, 93-94).

63 Ströhle, Aus den Ruinen, 210. Five suicides and 84 crippled are also mentioned. In late 1966 
a report was sent to Tito mentioning 37 dead (Pezo, Zwangsmigration, 299).

64 DAS, BIA, III/140, Izveštaj o radu Komisije.
65 Гаталовић, Бурна врeмена, 49. The number of indicted/suspects ranged between 10 and 15 

police officers.
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Kosovo mentioned only 39 victims to Tito in February 1967.66 The Chairman of the 
Central Committee of the League of Communists of Serbia, Petar Stambolić treated 
the Yugoslav president to the number of 70 killed and 40 died as a consequence of 
manhandling.67 As expected, Lukić reduces the number of deaths by beating to a 
couple of cases.68 Dragoslav Novaković, who became Provincial Interior Minister at 
the end of 1956 claims that between 5 and 8 people died during the action of disar-
mament.69 As always when the difference in numbers of casualties is great, it causes 
suspicion. Based on previous research of such cases, this author is inclined to believe 
that the number of beatings cases ending in fatalities was not that high. The fact that 
Albanian diplomatic documents rarely mention these “crimes”70 proves that the level 
of violence was within the limits of the usual and politically acceptable at the time, 
or only slightly above it,71 and especially that the number of cases of death was not 
very high. The fact that only three UDB operatives were subsequently prosecuted for 
deaths of 12 persons who succumbed to beating, and that before that only four others 
received small or suspended prison sentences, seem to confirm the supposition that 
the level of violence was comparatively moderate and the number of victims much 
lower than was averred.72 If all this is taken into account, the question of credibility 
of so many complaints of torture and manhandling73 arises – even if we acknowledge 
that in order not to impair their credibility and future loyalty of the Security Service 
the authorities could not punish severely its transgressions.74 The leniency towards 

66 The total number of the killed mentioned on that occasion was 96 (Гаталовић, Бурна врeмена, 
78).

67 Гаталовић, Бурна врeмена, 83.
68 Lukić, Sećanja, 206.
69 Гаталовић, Бурна врeмена, 50.
70 Pezo, Zwangsmigration, 296. Pezo supposes that Albanian diplomatic service was poorly 

informed due to lack of consulates in the territory inhabited by the Albanian national minority, but this 
author is inclined to believe that few news reached Albania because “there was not much to write home 
about”, i.e., that the level of violence the authorities applied during the disarmament action was within 
the usual limits to which citizens were used.

71 One of the leading Kosovo Communist officials, Predrag Ajtić said in March 1957 about the 
disarmament action and the “Prizren Trial” (that could have compromised high Albanian politicians) 
that they had gone a bit too far and accused (in Communist a stereotype manner) “Serbian chauvinism” 
for it. (Pezo, Zwangsmigration, 298).

72 DAS, BIA, III/140, Izveštaj o radu Komisije. For similar data on mildly punished officials cf. 
Гаталовић, Бурна времена, 102-103.

73 This holds true even when one knows that some crimes always go unreported and especially 
that never all culprits receive the deserved punishment.

74 At the “Brioni Plenary Session” where Ranković was deposed Tito himself praised the services 
the UDB and Ranković himself had rendered in struggle against all kinds of enemies. However, he said 
that because of old services one could not forgive them “deformations” (Димитријевић, Ранковић, 
332). To make things more curious, the “deformations” in Kosovo during the disarmament action of 
1955/56 were never mentioned at the “Brioni Plenary Session”, even though highest Albanian Com-
munist politicians, Fadil Hoxha and Veli Deva were present! The accusations for crimes during that 
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real or alleged perpetrators from among the UDB agents was explained with the 
alleged wish not to stir Albanian intolerance of the Serbs – since the Serbs made up 
a large majority of the Security Service.75 On the other hand, Albanian politicians 
used mild punishments for the UDB officers to obtain a reduction of prison terms for 
members of the Revolutionary Movement for Unification of the Albanians who were 
sentenced in 1964. Their actual goal was to reduce among the Albanian population 
their unpopularity for being part of an oppressive regime.76

Other results of the action received much less attention. Acceding to contempo-
rary police reports and Lukić’s memoirs, they were increased security, lower crime 
rate, and reduced number of murders – especially of those related to blood feuds. 
Taxes were paid more quickly and punctually. According to Lukić, people used to 
keep firearms to resolve their disputes, but after the disarmament action, they start-
ed turning to the authorities.77 His opinion that this was the first time that Socialist 
Yugoslavia managed to impose and fortify its authority in Kosovo78 is much more 
debatable.79 The same goes for the claim from a UDB report that Party organizations 
were purged and strengthened during the action.80 An undeniable fact is that some 
war criminals who had avoided capture for ten years after the war were discovered 
and brought to justice.81 Despite different facets of the whole disarmament affair, the 
parties involved as well as historians stick to their guns and refuse to see the episode 
in a more nuanced and realistic way.

action appeared only in fall 1966 when general realignment within the political establishment began. 
Not without reason Lukić perceives belated accusations of the UDB in Kosovo as part of breaking of 
Serbia’s resistance to Ranković’s toppling and loosening of the Yugoslav federation (Lukić, Sećanja, 
175-176, 191, 198-199; Ströhle, Aus den Ruinen, 241).

75 Ströhle, Aus den Ruinen, 253.
76 Ströhle, Aus den Ruinen, 278-279, 283; Bataković, Les Albanais, 180.
77 DAS, BIA, III/140, Izveštaj o radu Komisije; Lukić, Sećanja, 208. An insight into documents 

of fiscal, juridical and police authorities could shed light on that, but it would be a huge task – provided 
the relevant documents still exist.

78 Lukić, Sećanja, 208.
79 Even if such effects were achieved, they did not last long: after just a few years the number of 

vendettas was again (or still?) high (Cf. supra.).
80 DAS, BIA, III/140, Izveštaj o radu Komisije; Bulatović, Prizrenski proces, 166. From the police 

documents quoted in this paper it is clear that a number of Party organizations helped the action in no 
way whatsoever, and that many, as well as many Party members, offered active resistance. It remains 
to be ascertained through study of Party documents if that led to purges. 

81 DAS, BIA, III/140, [No title], [s.l. s.a.]; Pezo, Zwangsmigration, 298.
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Резиме

Др Зоран Јањетовић

Акција разоружавања на Косову и Метохији 1955/1956. 

У добром делу западне историографије постоји стереотип о наводно „угњетеним 
косовскометохијским Албанцима“. Као један од доказа за ту тезу се често наводи акција 
разоружавања становништва 1955/56. године. На основу савремених докумената и 
мемоарске грађе овај рад покушава да прикаже шта се заиста десило. Акција није била 
прва те врсте у Југославији. Од краја Другог светског рата сличне акције су предузимане 
у разним деловима земље. За акцију о којој је овде реч као узроци се наводе велика 
количина оружја код становништва, субверзивне делатности албанске обавештајне 
службе са ослонцем на месно становништво и крвна освета. Акција је почела локално, 
али је онда по одобрењу највиших власти проширена на целу Аутономну област. Оружје 
је одузимано од свих непријатеља поретка: Албанаца, Срба и Црногораца. Тамо где је 
било отпора, коришћена је и сила – иако у много мањим размерама него што се касније 
тврдило. Заплењено је око 12.000 пушака и другог ватреног оружја, као и доста муниције. 
Акција је постала спорна тек 1966. године после обарања Александра Ранковића, али 
је упркос наводно врло распрострањеним злоупотребама јако мало припадника Службе 
безбедности кажњено. 

Кључне речи: Разоружавање, Косово и Метохија, Албанци, Срби, УДБ
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Кретање цена у Србији  
1862–1910.*

Апстракт: У овом раду, по први пут, је приказан индекс потрошачких 
цена обрачунат за Србију пре Првог светског рата, који је покрио период 
од 1862. до 1910. године. Полазна основа су фиксна потрошачка корпа и 
база података о ценама преузетe из рада Мijatović and Milanović. У првом 
периоду, до 1889, дугорочног раста цена није било, осим краткорочних 
колебања. Тек од тада долази до раста од просечно годишње 2,2% до 
1910. године, што је прилично. Основни допринос томе дала је државна 
политика у областима опорезивања промета (проширење обухвата и 
повећање стопа трошарине и монопола) и монетарне политике (знатна 
новчана емисија). Један део узрока лежи у опадању вредности сребра на 
светском тржишту.

Кључне речи: цене, индекс, Аленова корпа, потрошња, инфлација, 
порези, монетарна емисија, цена сребра, ажија. 

Увод

Историја цена је важан предмет економске историографије будући да оне 
представљају један од централних економских феномена. Цене су како последи-
ца разних важних државних политика (монетарне, фискалне или политике курса 
валуте) тако и узрок многих других економских појава (структуре производње, 
висине каматних стопа, цена државних обвезница, кретања спољне трговине 
итд). Да је праћење цена од високог значаја добро су схватали у Министарству 

∗ Захваљујем Борису Беговићу, Милану Завађилу и Бранку Милановићу за веома корисне 
сугестије.
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финансија Србије (министар Коста Цукић) још 1862. године, када је као сврха 
тада прописаног редовног праћења цена било наведено: „Знање просечних 
цена земаљских производа важно је у многом погледу за народну економију, 
трговачку политику и привредно право“,1 што је сасвим тачно.

Ниво цена пре Првог светског рата био је, у просеку, прилично стабилан. 
Тада нису биле познате велике инфлације или хиперинфлације не само у свету 
већ ни у Србији. Изузеци су обично били повезани са ратовима, када је понекад 
долазило до кварења новца и инфлације. Додуше, било је и дефлација: тако су 
цене у Европи благо опадале између 1873. и 1896. године. Знатно колебање цена 
било је редовно, због варијација у жетви, ратова, сточних зараза, проблема са 
транспортом, монетарне, царинске или монополске политике и слично, али су 
то углавном била колебања око стабилног тренда.

У наставку ћемо конструисати први индекс (потрошачких) цена у Србији 
за период 1862–1910. и продискутовати могуће разлоге за његову динамику. 
Пре тога дајемо концизне методолошке напомене.

Праћење цена у Србији

Програм широког праћења углавном пољопривредних цена био је прописан 
средином 1862. године и редовно спровођен до Првог светског рата. Започето 
је следећим системом прикупљања података: члановима примирителних судова 
наложено је расписом од 27. јуна 1862. бр. 791 да бележе средње цене производа 
и надница, будући да су за ово они „најспособнији“, како по поштењу, тако и 
по знању. Цене су морале да се заснивају на постигнутим ценама при купопро-
даји (а не на нагађању), да се односе на робу средњег квалитета, да се бележе 
једном седмично када је промет на пијаци највећи и да се месечне цене изведу 
из седмичних.2 На основу месечних просека по градовима, у Министарству 
финансија обрачунаване су (непондерисане) просечне месечне и годишње цене 
и наднице за градове и Србију у целини.

Прве, 1862. године бележене су цене 48 производа, а 1910. 98 производа. 
Број градова повећан је постепено са 21 у 1862, на 42 у 1910. години. Србија 
је, после ратова са Турском 1876–1878, проширена на југоистоку, па је тада 
постојећем списку од 22 града у 1880. години додато још 5 из новоослобођених 
крајева. Праћење цена само у градовима има смисла, пошто су домаћинства у 
селима углавном била самодовољна (натурална потрошња), тако да је највећи 
део трговинског промета обављан у градовима.

1 Државопис, I, (Београд: Министарство финансија, 1863), 21.
2 Државопис, I, 21.
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Код стварања статистичке базе појављује се проблем конверзије цена и 
надница из турских (чаршијских) грошeва у динаре за период од 1862. до 1880. 
године, када су грошеви оргинално коришћени и за трансакције и у државној 
статистици. По увођењу динара као законитог српског новца у 1879. години, 
његова вредност је утврђена на 5 грошева, а статистичари су за ранији период 
прерачунали оргиналне цене у грошевима у динарске цене дељењем са 5, тј. 
коришћењем званичног курса. Међутим, према садржају сребра један динар 
вредео је 4,5 гроша, пошто је динар званично вредео 4,5 грама сребра3 према 
једном граму за грош.4 Српске власти су коришћењем курса од 5:1 вештачки 
смањивалe („побијалe“) вредност турског гроша да би га потиснулe из опти-
цаја. У овом раду коришћен је курс од 4,5:1 за прерачун стога што је реалнији 
у економском смислу.

До 1884. године за изражавање тежине у српској статистици коришћена 
је стара тежинска мера ока, а ми смо је прерачунали у килограме користећи 
формулу 1 ока = 1,282 кг.

У 1862. години постоје само подаци о ценама за друго полугође, пошто је 
њихово бележење започето средином године. Стога цео обрачун за 1862. важи, 
стриктно гледано, само за друго полугође. Ипак, може се веровати да је ово 
полугође добар репрезент целе године, односно да разлика није велика. 

Поменуте цене објављивање су до 1890. године у државописима, а затим 
у статистици цена и статистичким годишњацима.5

Наша база са ценама садржи 588 података (12 производа х 49 година), од 
чега је 524 из државне статистике, 8 из ондашњих новина, а 56 интерполација/
екстраполација. Генерално гледано, ова статистика цена је богата и солидног 
квалитета.

За ранији период (пре 1862. године) постоји истраживачки мастер рад 
Луке Мркобраде6 у којем је аутор саопштио велики број цена за посматрани 
период. Мркобрада је начинио и преглед ових цена за период 1859–1862,7 чиме 
је попунио недостајуће године у целом периоду од 1838. до 1910. године. Аутор 
ипак није покушао да нађе кретање општег (или просечог) нивоа цена у датом 
периоду, већ је остао на кретању појединих цена.

3 У складу с правилима Латинске монетарне уније, један динар је вредео 4,5 грама сребра 
(кованица од 5 динара), једнако француском франку.

4 S. Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire, (Cambridge University Press, 2000), 191.
5 Државопис, књиге I–XIX, (Београд: Министарство финансија); Статистички годишњак 

Краљевине Србије, књиге 1893–1910, (Београд: Управа државне статистике); Статистика цена 
пољопривредних производа, књиге I-III, 1890–1905. (Београд: Министарство народне привреде).

6 Објављено као Уставобранитељска Србија кроз кретање цена и трговину, (Београд: 
Задужбина Андрејевић, 2018).

7 Приватна комуникација.
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О индексима цена

Индекс цена је мера кретања општег нивоа цена током времена, односно 
мера инфлације или дефлације. Постоје разни индекси цена, као што су потро-
шачки, производни, великопродајни, извозни или увозни.

Нас овде интересује кретање потрошачких, малопродајних цена, тј. оних 
цена које су утицале на животни стандард становништва Србије. Али, кретање 
цене појединих артикала не говори нам много јер се оне могу кретати, и кретале 
су се, и навише и наниже и биле стабилне (видети даље), и то све у исто време. 
Стога их је потребно некако агрегирати у један индекс који би представљао 
просечно кретање цена у Србији. Пошто је важност појединих роба за појединца 
различита, то обичан просек не даје решење, већ је потребно важнијим робама 
дати већи пондер (значај) при агрегацији. 

У том циљу, употребили смо често коришћен метод фиксне корпе потро-
шачке робе која се с временом не мења, а са ценама које се мењају током вре-
мена. У овом систему вредност расхода на поједину робу (количина производа 
помножена са ценом) игра улогу пондера цена, односно одлучује о значају сваке 
од цена у коначном обрачуну.8

О потрошачкој корпи

У овом раду користи се потрошачка корпа за просечног становника града 
у Србији, а на основу корпе Роберта Алена (Robert C. Allen)9 за предмодерну 
европску градску потрошњу, коригована према српским приликама.10Аленова 
корпа је употребљена стога што за Србију не постоји ниједна погодна оцена 
структуре потрошње за период пре Првог светског рата,11 па је замењујемо 
Аленовом која је веома често коришћена у истраживањима историје потрошње 
у разним крајевима света. Српска верзија коригује Аленову код пића (вино 
уместо пива) и сира (бели уместо жутог) због другачије потрошње у Србији, 
као и осветљења (лој уместо уља за лампе) због немања серија цена за уље. За 

8 За савремене проблеме и методе конструисања индекса цена видети CONSUMER PRICE 
INDEX MANUAL, Concepts and Methods, (IMF, 2020).

9 Основна референца је Robert C. Allen, “The great divergence in European wages and prices from 
the Middle Ages to the First World War”, Explorations in Economic History, vol. 38/4, 2001, 411–447.

10 У овом тексту користимо податке о ценама производа и садржају корпе за Србију из рада 
Boško Mijatović and Branko Milanović, „Real urban wage in an agricultural economy without landless 
farmers: Serbia, 1862-1910“, The Economic History Review, 74/2 (2021) 424–448. 

11 Постоји једна за 1911, али је неупотребљива за ове калкулације јер садржи групе производа 
(храна, одећа и обућа, стан, огрев и осветљење, остало), које не могу имати цену; видети Србија 
у имовном погледу пре, за време и после светског еата 1914-1918, (Женева: Српски централни 
комитет, 1918), 72.



95Др Бошко Мијатовић, Кретање цена у Србији 1862–1910.

гориво узет је ћумур, узимајући у обзир његову калоријску снагу. Ова корпа 
обезбеђује 2.500 калорија на дан и довољно протеина. Приметно је да Аленова 
корпа не садржи кирију за становање, али она нема цену па се не укључује у 
овакве индексе.

Ево кориговане Аленове корпе за једног градског становника Србије коју 
ћемо надаље користити у калкулацијама:

Табела 1. Фиксна потрошна корпа

производ количина 
у корпи

пшенични хлеб (кг) 182
пасуљ (кг) 40
свињетина (кг) 26
путер (кг) 5,2
сир (кг) 9,75
јаја (10 ком) 52
вино (лит) 68,25
сапун (кг) 2,6
платно (м2) 5
свеће (кг) 2,6
лој (лит) 2,6
ћумур (кг) 170

Извор: Mijatović, Milanović, „Real urban wage“.

Коришћење Аленове корпе извесна је слабост овог рада, јер није направље-
на на основу података за Србију. Ипак, она је толико генерална да, уз извесна 
прилагођавања, може сасвим добро послужити и за Србију. Ово тим пре што 
је, уз мале варијације, коришћена у великом броју радова како самог Алена, 
тако и других истраживача код анализе историје животног стандарда многих 
земаља у свету.12 На крају, уколико би се инсистирало на домаћој потрошачкој 
корпи за Србију пре Првог светског рата, тада не би било могуће израчунати 
пристојан индекс цена, што би свакако била штета.

Одговарајући индекс цена је Ласпејресов (Laspeyres) који даје следећу 
формулу:

Л = текућа вредност корпе из базног периода/базна вредност корпе из 
базног периода,

12 За бројне референце видети Mijatović, Milanović, „Real urban wage“.
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с тим да је вредност корпе у свакој години једнака збиру производа цена и 
количина производа из корпе. Како се из формуле види, количина робе (корпа) 
је увек иста, она из базног периода, што смањује информационе захтеве јер је 
није потребно стално обнављати. Са друге стране, цене се мењају из периода у 
период, тако да ћемо применом овог метода добити чист индекс цена (инфла-
цију или дефлацију).

Индекс потрошачких цена

Кретање вредности наше корпе током времена и одговарајући индекси 
цена дати су у додатку. Кретање овог индекса прегледније је када је приказано 
на графикону:

Графикон 1.

Током читавог периода, од 1862. до 1910, цене су благо расле – по стопи од 
1% просечно годишње да би у 1910. години индекс био 160 у односу на 1862. 
годину. Ето, и у стара времена било је општег раста цена.

Како се на графикону види, кретање цена у ових пола века разликује се 
у два потпериода. У првом, до друге половине 1880-их година, цене углавном 
стагнирају, растући и опадајући подједнако, тако да је ниво цена на крају (1888) 
једнак нивоу са почетка овог периода. Од тада (краја 1880-их), цене показују 
узлазни тренд, наравно уз колебања. Просечна стопа раста цена у том периоду 
је 2,2%. На крају периода (1910) ниво цена је за 60% већи него на почетку. 
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Графикон 2.

На графикону 2. приказано је кретање цена четири најважнија производа 
по учешћу у расходима становништва: цена ћумура стагнира у ових пола века; 
цена вина стагнира до 1890, да би затим брзо расла, што се може објаснити 
уништавањем бројних српских винограда због филоксере и смањењем понуде 
вина; цена свињетине јасно расте у читавом периоду, уз варијације. Поскупели 
су и хлеб (мало)13, сир, путер, платно и јаја, док су појефтинили пасуљ, лој, 
свеће и сапун.

Како се може јасно назрети са претходних графикона, кретање цена није 
било мирно, равномерно, већ скоковито, врло варијабилно. Ова одлика далеко је 
видљивија на следећем графикону који приказује годишњу инфлацију/дефлацију.

13 Општине су, по Закону о општинама из 1889, имале право да прописују цену хлеба. У 
Београду је то чињено, а на основу кретања цена жита и брашна, видети Београдске општинске 
новине, 1. 3. 1892, са занимљивом дисусијом да ли прописивати цене или их препустити 
конкуренцији. Хлебарски еснаф је 1909. тражио укидање ове одредбе и прелазак на слободну 
продају, Правда, 28. 2. 1909.
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Графикон 3.

Како се види, варијабилитет динамике цена био је врло висок: чак у 12 
година (од 46) годишњи раст или пад индекса цена прешао је 10%, а у две годи-
не прешао је чак 20%.14 Тек у првој деценији XX века смањена је волатилност 
цена. Оваква динамика цена отежавала је живот и народу и предузетницима, 
јер је уносила високу неизвесност у економске послове.

Колико је овом аутору познато, до сада није објављен ниједан индекс 
потрошачких цена за Србију пре Првог светског рата. Постоји само један 
објављен обрачун индекса цена хране Мајкла Палареа за период од 1862. до 
1910. године,15 заснован на „потрошњи радничких домаћинстава из 1931-32“.16 
Његов индекс обухвата пет артикала: брашно, црни хлеб, говедину, свињску 
маст и меки сир. Тај индекс за цео период износи 202, што је знатно више од 
нашег индекса хране 178, за 7 производа. Слабост Палареовог рада је што му 
је индекс заснован само на радничкој популацији из међуратног периода, која 
је у XIX веку била знатна мањина градског становништва и што његов индекс 
мери само цене хране, а не и укупне потрошње.

14 У складу с тим, стандардна девијација била је високих 8,76, а коефицијент варијације 
чак 643%. 

15 Michael Palairet, “Real Wages and Earningsin Long-Run Decline: Serbia and Yugoslavia since 
1862”, Labour’s Reward: Real Wages and Economic Change in Nineteenth and Twentieth Century 
Europe, edited by P. Scholliers and V. Zamagni, (Aldershot, 1995), 249.

16 Нажалост, Паларе није навео извор за радничку потрошњу, тако да није могуће проверити 
његове резултате. 
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Узроци раста цена

Али, зашто цене толико варирају? Шта их покреће нагоре и надоле? На 
ова једноставна питања готово је немогуће одговорити у једном кратком тексту 
какав је овај, ако се уопште може одговорити. Стога ћемо у наставку понудити 
неке хипотезе, мање или више аргументоване.

Први знатан раст цена у годинама 1871-73. поклапа се са високом конјун-
ктуром у Аустроугарској у предвечерје финансијског краха 1873. Тих година 
пољопривредни извоз Србије у суседну монархију био је необично велики,17 
што је повукло цене пољопривредних производа навише. После краха Бечке 
берзе 1873. и нестанка конјунктуре, ове цене су у Србији знатно опале. 

Следећи раст забележен је 1877–78, значи у време рата са Турском када је 
војска мобилисана (главна радна снага је у војсци) и када се јављају несташи-
це делимично и услед већих војних набавки. По окончању рата цене су опале, 
посебно стога што је у 1879. био забрањен извоз хране, па су пољопривредне 
цене видљиво смањене. 

Скок цена у 1884. можда би се могао повезати са великим радовима пове-
заним са окончањем изградње пруге Београд-Ниш (повећана агрегатна тражња), 
мада то није сигурно.

Висок раст цена у 1891. и њихово одржање нивоа до 1895. године може се 
објаснити високом монетарном експанзијом, јер је „новчани оптицај“ (новчана 
маса) више него удвостручен у претходном периоду (са 11,9 милиона у 1888. 
на 24,8 милиона у 1891).

Известан пад цена у 1906. можда би се могао повезати са царинским ратом 
Србије са Аустроугарском који је довео до поремећаја спољне трговине Србије 
и пада пољопривредних цена. 

Овоме можемо додати још три општија и дугорочнија разлога за повећање 
цена. Први су разне државне дажбине које су пред крај века уведене на про-
мет производа: од државних монопола, преко трошарина до разних пијачних 
и сличних такси. Тако је државни монопол на дуван и со установљен крајем 
1880-их, а озакоњен 1890. године, да би цене дувана и соли и тада и касније 
знатно повећаване.

Трошарине су уведене још 1869. године, да би обухват артикала био по-
степено прошириван. Законима из 1891. и 1893. додатно је проширен обухват 
и уведене су знатно више стопе од ранијих. И касније је било повећања опо-
резивања. Политика државе са трошаринама било је опорезивање увозних и 
луксузних предмета, али су буџетске потребе налагале укључење масовних 
роба, оних које народ троши, као што су шећер, зејтин, пиринач, паковани 

17 John Komlos, The Habsburg Monarchy as a Customs Union: Economic Development in 
Austria-Hungary in the Nineteenth Century (Princeton Legacy Library, 1983), 75-78.
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сир, пиво, фина вина, пића са више од 40% алкохола, сапуни, свеће и слично. 
Касније су опорезовани и многи индустријски производи, па чак и електрична 
енергија. Београдском трошарином оптерећени су месо, млеко, јаја, воће и други 
егзистенцијални производи. Склоност повећању цена монополских артикала 
и повећању трошарина била је резултат одбојности власти према повећању 
директног опорезивања (на земљу или личност, на пример), а из политичких 
разлога (отпора који су сви посланици пружали). Са друге стране, монополске 
и трошаринске дажбине мање се виде и стога изазивају мањи отпор.18

Графикон 4.

Извор података: Привилегована Народна банка Краљевине Србије,  
1884-1909, (Народна банка, 1909); Извештај Народне банке за 1910  

(Народна банка, 1911).

Други разлог могао би се потражити у монетарним, или, како се тада го-
ворило, новчаничким кретањима. Наиме, у општем случају, раст новчане масе 
који је бржи од раста обима реалних трансакција (или БДП-а) води инфлацији, 
односно расту општег нивоа цена. То је био случај у Србији.

18 Бошко Мијатовић, Историја државних финансија Србије од 1876. до 1895. године, 
(Архипелаг, 2021), (у штампи).
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Наиме, све до Закона о новцу из 1879. у Србији су средства плаћања била 
турски грош, аустријски дукат и друге стабилне19 валуте, па су и цене биле 
стабилне. Тек од установљавања динарског монетарног система 1879. и фор-
мирања Народне банке 1884. године, у Србији се ствара могућност претеране 
монетарне експанзије и инфлације. И та могућност је добро искоришћена, па 
је новчана маса („оптицај новца“) у 1910. више него утростручена у односу на 
1889. годину (индекс 337%), како је приказано на предходном графикону.

Али, директна пропорција између новчаног оптицаја и инфлације не по-
стоји стога што је брзина оптицаја променљива и што се повећава обим реалних 
трансакција током времена.20 Тако су у ове две деценије расли новчана маса (6% 
годишње), цене (2,2%) и обим трансакција (привредни раст до 2%).21 Новчана 
емисија постојала је у готово целом посматраном периоду, осим два изузетка. 

Први је настао једним законом с краја 1893. године, када је наложено 
радикално смањење оптицаја сребрних новчаница, а због уверења Владе да до 
кварења новца (ажије) долази услед превеликог раста оптицаја кривицом Народ-
не банке. Пошто се убрзо увидело да је претерано с оштрином, то је надлежни 
министар (ванзаконски) дозвољавао одступање Народне банке од законских 
решења. Године 1896. законском изменом (лимитирање оптицаја на 25 милиона) 
дозвољено је извесно повећање, а потом је 1898. држава за себе испословала 
зајам Народне банке од 10, па 2 милиона динара, што је опет повећало оптицај. 

Други изузетак је настао 1906-1907. године, када је због преговора око 
трговинског уговора и царинског рата с Аустроугарском, увоз веома опао, а 
и извоз нешто мање, што је смањило тражњу за новцем. На такав импулс На-
родна банка је смањила новчани оптицај, јер је увек водила политику његовог 
прилагођавања потребама привреде.22

Трећи општи разлог раста цена у Србији је појефтињење сребра на светском 
тржишту племенитих метала које је променило однос сребро/злато од 15,5:1 
при формирању Латинске уније 1865, на 38,2:1 у 1910. години. 

19 И турски грош је од реформе 1844. био стабилан према западним валутама, према Pamuk, 
A Monetary History, 191.

20 Једначина је МВ=ПТ, где је М новчана маса, В брзина новчаног оптицаја, П ниво цена и Т 
реални обим трансакција. Раст новчане масе је једнак расту цена само уколико се В и Т не мењају.

21 Boško Mijatović and Milan Zavađil, Serbia on the Path to Modern Economic Growth, Working 
Paper, CLDS, http://www.clds.rs/newsite/WP_Serbia_Growth.pdf, 2021.

22 Детаљније: Привилегована Народна банка Краљевине Србије, 1884-1909.
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Графикон 5.

Извор: L. H. Officerand S, H. Williamson, The Price of Gold, 1257–2014,  
https://www.measuringworth.com/datasets/gold/, (15.1.2021).

Овакав дугорочни раст цене злата изражен у сребру угрожавао је биметал-
не новчане стандарде, какав је био онај у Србији, заснован на фиксном курсу 
злата и сребра од 15,5:1. Он је вршио притисак на домаћи курс сребро/злато у 
правцу повишења, што би подстакло извоз и дестимулисало увоз, али би довело 
до пораста цена на домаћем тржишту. Пошто се у Србији у домаћем промету 
искључиво користио сребрни новац, а у спољној трговини искључиво златни, 
то би извозне цене у сребру биле повећане у случају повећања курса, а без 
промене цена у злату; што би повукло цене исте робе навише и у Србији, да не 
би сва роба отишла у извоз (пшеница, на пример). Истовремено, увозне цене 
би порасле јер би због повећања курса требало дати већу количину сребрних 
новчаница за исту робу, па би се она морала продавати на домаћем тржишту 
скупље него раније. Укупан резултат би, значи, био раст цена у Србији. 

Да би се поменуто прилагођавање извршило, потребно је да курс злата и 
сребра буде слободан, односно тржишни. Али, Влада и Народна банка су све 
време браниле фиксни курс од 15,5:1, и покушавале да сведу тржишни (иначе 
легални) на званични. Ипак, тржишни је практично све време одступао од зва-
ничног, некада мање, некада више (највише 19%). После 1902. ажија је битно 
смањена, а углавном због прилива злата из једног државног зајма.

Не улазећи у оцену свих ефеката ове политике, може се закључити да је 
опадање вредности сребра у односу на злато тек делимично водило повећању 
цена у Србији, и то у мери у којој је тржишни курс надмашивао званични. У 
тој мери важи напред описани механизам изазивања инфлације преко увозних 
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и извозних цена. Остатак импулса елиминисала је политика чувања званичног 
курса сребрног новца у Србији.

Закључци

У овом раду први пут је приказан индекс (потрошачких) цена обрачунат за 
Србију пре Првог светског рата, који је покрио период од 1862. до 1910. године. 
Полазна основа фиксна потрошна корпа и база података о ценама преузета је из 
рада Мijatović & Milanović. Основна методолошка слабост индекса је ослонац 
на Аленову потрошачку корпу, али је то неминовно. Истовремено, верујем да 
грешка не може бити велика, тако да резултате нашег рада сматрам добром 
апроксимацијом стварног (а не познатог) индекса цена. 

У првом периоду, до 1889, дугорочног раста цена није било, осим крат-
корочних колебања. Тек од тада долази до раста од просечно годишње 2,2% 
до 1910. године, што је прилично. Основни доприносе томе дала је државна 
политика у областима опорезивања промета (проширење обухвата и повећање 
стопа) и монетарне политике (новчана емисија). Један део узрока лежи у опа-
дању вредности сребра на светском тржишту.

Надам се да ће будућа истраживања донети напредак у области макроеко-
номске историографије, па и на терену мерења кретања цена.

Додатак

Кретање цена у Србији 1862-1910.

вредност потрошачке 
корпе, дин.

индекс цена
1862=100

индекс цена
1910=100

годишњи 
раст цена

1862 104 100 63 -
1863 95 91 57 -8.6
1864 107 103 64 12.3
1865 100 97 61 -5.8
1866 96 93 58 -4.2
1867 107 103 65 11.5
1868 111 107 67 3.9
1869 100 97 61 -9.8
1870 107 103 64 6.4
1871 113 109 68 5.9
1872 126 122 76 11.6
1873 137 132 82 8.2
1874 131 126 79 -4.6
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1875 123 118 74 -5.9
1876 111 107 67 -9.4
1877 126 121 76 12.9
1878 128 123 77 1.7
1879 102 98 62 -20.1
1880 114 109 69 11.3
1881 109 104 65 -4.5
1882 117 112 70 7.5
1883 107 103 64 -8.4
1884 132 127 79 23.3
1885 109 105 66 -17.2
1886 106 102 64 -3.1
1887 106 102 64 0.1
1888 100 96 60 -5.5
1889 104 100 63 4.3
1890 110 106 66 5.4
1891 129 125 78 17.6
1892 125 121 76 -3.1
1893 122 117 74 -2.6
1894 132 127 80 8.3
1895 129 124 78 -2.6
1896 114 110 69 -11.3
1897 127 122 76 10.9
1898 143 138 86 12.9
1899 132 127 79 -7.9
1900 130 125 78 -1.6
1901 138 133 83 6.6
1902 144 139 87 4.3
1903 146 141 88 1.7
1904 149 143 90 1.7
1905 151 145 91 1.2
1906 146 140 88 -3.3
1907 152 146 91 3.9
1908 158 152 95 4.2
1909 170 163 102 7.4
1910 166 160 100 -2.3

Извор за вредност потрошачке корпе: Mijatović, Milanović, „Real urban wage“.
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Summary

Boško Mijatović, PhD

The Price Fluctuation in Serbia 1862–1910

This paper shows, for the first time, the index of consumer prices calculated for Serbia 
before the First World War. It covers the period from the year 1862 to 1910. It is based on the 
fixed Robert Allen’s consumer basket and price database from the Mijatovic and Milanovic 
paper. The result is a Laspeyres index. In the first period, until 1889, the long-term price 
increase did not exist, except for short-term fluctuations. This is when the significant price 
increase of 2,2% starts and lasts until 1910. The basic reason for this was the state’s sales 
taxation policy (expanding coverage and increasing excise and monopoly rates) and monetary 
policy (significant money emission). One of the reasons is also the decrease in the value of 
silver on the world market.

Keywords: prices, index, Allen basket, consumption, inflation, taxes, money emission, 
silver price.
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A very personal journey through recent history: 
Interview with János Harcsa 

Introduction

The failure of the Hungarian fight for freedom and national independence during 
the thirteen days of the 1956 Revolution caused the emigration of around 200,000 
Hungarian citizens, of whom around 180,000 sought refuge in Austria. Between the 
first and second Soviet interventions, from October 24 to November 4, 1956, most 
members of the Hungarian secret police with families, fearing persecution, fled to 
Yugoslavia (estimates of their number were from 1,500 thousand to 2,000 people), 
but most of them returned after the situation had calmed. After the rebellion was sti-
fled, when re-enforced control of the western border made escape hazardous, around 
20,000 Hungarian refugees crossed the southern border and found themselves in 
refugee camps throughout Yugoslavia within the first few months of 1957. 

Already in November 1956, during the negotiations on Imre Nagy’s asylum 
at the Yugoslav embassy, Yugoslavia posed the question of refugees, demanding a 
prompt reaction from János Kádár’s government, and as their influx increased, the 
problem of shelter and provisions became increasingly pressing and dominated all 
Yugoslav-Hungarian contacts in 1957. Joint Yugoslav-Hungarian commissions visited 
refugee camps in Yugoslavia for months and more or less openly pressured the ref-
ugees to return to Hungary. Considering the number of repatriated, it cannot be said 
that they were overly successful. According to official Yugoslav data and the United 
Nations’ data, from October 23, 1956, to December 31, 1957, 19,857 persons fled 
to the territory of the Federal People’s Republic of Yugoslavia; 16,374 emigrated to 
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the West, 2,773 persons were repatriated, only 634 refugees integrated into Yugoslav 
society, and 76 persons were registered as missing. 

International relief and monetary aid were crucial in the finalization of the ref-
ugee problem. Primarily thanks to the UN High Commissioner for Refugees and the 
Intergovernmental Committee for European Migrations Yugoslav authorities solved 
this problem early in 1958. Among European countries, France accepted the largest 
number of refugees (2,445), followed by Belgium (2,376), Sweden (1,295), West 
Germany (1,131), and Switzerland (744). Austria accepted 381 refugees, Denmark 
212, Italy 170, Holland 80, Norway 344, and Great Britain 287. The Scandinavian 
countries accepted 200 tuberculosis patients and the other countries accepted all 
the disabled; 2,509 Hungarian refugees settled in the United States, 1,765 went to 
Canada, and 1,500 to Australia.

The Yugoslav attitude towards the refugee problem was in correlation with its 
reaction to the Hungarian Revolution in general. It modified with Yugoslavia’s ad-
justment to the evolving situation in Hungary and the international reactions to the 
Hungarian events, always maintaining a characteristic ambivalent position. After the 
failed attempt of closing the border and turning the refugees back, Yugoslavia faced a 
large number of refugees arriving at the border and, heeding the international public 
reaction, reluctantly accepted them. 

***

Towards the 65th anniversary of the outbreak of the 1956 Hungarian Revolu-
tion and in the memory of the exodus of tens of thousands of Hungarians from their 
homeland, the Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences decided to 
prepare a handbook on the post-1956 Hungarian refugee crisis and to give an informed 
and analytical overview on the large scale humanitarian efforts that followed their 
flee. I was invited to participate in this international project with a study on the typical 
coping strategies on the side of refugees in Yugoslavia, what was the role of social 
capital in getting along, on the main actors involved in the refugee assistance, and their 
activities in favor of refugees, etc. Until that moment, a year ago, all my knowledge 
about the 1956 Hungarian refugees in Yugoslavia was based on archival sources. I 
got acquainted with the testimonies of refugees through historiographical literature, 
but I did not meet anyone who in 1956 fled from Hungary through Yugoslavia. 

Then, surprisingly, I got an email from Mr. János Harcsa. He contacted me hoping 
that I could find a photo or film from the refugee camp in Gerovo, Croatia. That was 
when our correspondence started, and a few months later it resulted in the interview 
presented here. As an eight-year-old boy, he fled with his family to Yugoslavia at the 
end of November 1956. The Harcsa family was placed in Gerovo, the largest refugee 
camp in Yugoslavia. Mr. Harcsa’s personal experience and perception of Gerovo 
prison, as he calls it, is a significant contribution to the better understanding of the 
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situation in which the refugees found themselves and confirms the knowledge that 
can be obtained from archival sources by supplementing them. However, his exciting 
memories do not refer only to the refugee days spent in Yugoslavia but are also a 
valuable testimony of a time and the intertwined destinies in this area. Through his 
life story history comes alive and facts taken from archival sources become more 
vivid and more immediate.

The interview was conducted in writing in October 2020.

*** 

János Harcsa was born in Mohács, Hungary, in 1948. The Harcsa family fled 
to Yugoslavia in 1956. He moved to England in 1962. Although his education was 
interrupted a few times, he completed his professional qualification in export manage-
ment. He joined Burmah Castrol as a regional manager for the development of exports 
to the USSR and Eastern Europe in 1986 and opened the market for the company 
in materials for infrastructure construction mainly in the repairs and construction of 
runways, bridges, ports, dams, etc. Simultaneously he developed his own business, 
later investing in forestry and in domestic rental properties, which both are current 
family businesses. In 1990 he started his own private export company, remained in 
the construction industry, and continued working in the USSR and Eastern Europe. 
At the end of his working life, he sold their Company share to the other shareholders. 
He is happily married and lives with his family in England. 

Interview with János Harcsa 

A contribution to oral history

Mr. Harcsa, do you know why your parents decided to flee to Yugoslavia? 
Is it because of the proximity of the border, since you lived in Mohács, or was 
there some other reason? Did you have relatives or friends in Yugoslavia?

Both my parents took an active part in the Revolution, especially my father 
in Budapest at the occupation of the Radio station and skirmishes with the ÁVO,1 
which ended in bloody brutality, same as it did later on in Pécs and Mohács. In my 
opinion, it was not surprising that the Hungarians revolted, considering that the Red 
Army brutally occupied Hungary in 1944 even though that Hungary was forced into 
submission to support the Axis powers. After the butchery of the Hungarian 2nd Army 
on the Russian front, where it lost over 100,000 soldiers in three days, the Hungarian 

1 Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya (Hungarian State Police State Defense Depart-
ment; since 1950 Államvédelmi Hatóság, ÁVH - State Security Authority), 1946-1956, the political 
police dissolved after the 1956 Revolution.
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army was on the retreat and only regrouped to defend Hungary at Debrecen and Bu-
dapest. Following the Red Army’s occupation of Hungary, the Soviets imposed their 
brand of communism in Hungary with the help of the Hungarian communists and 
their sympathizers, with the enormous brutality of the ÁVO, which thankfully was 
disbanded after the Revolution. The West was amazed at what the 1956 Revolution 
achieved in a very short time by the civilian population with basic weaponry of rifles 
and machine guns, stolen half-serviced tanks, and Molotov cocktails. Many women 
even came out onto the streets with nothing else than kitchen implements. The Soviets 
pretended that they were leaving Hungary, but sadly they brutally demonstrated their 
frustration with gory violence in many cases. 

I have some confusion with the exact date of our escape. For some reason, I 
have in my mind 27-29th of November, which on reflection may not be accurate. I 
know that the Soviets were leaving around the end of October, as we were on the 
banks of the Danube waving goodbye to the Russian ships as they were heading 
south to Yugoslavia and presumably to the Black Sea. The Soviets were removing 
their units from Hungary but there was a lot of confusion and rumors. My parents 
and their group were running around preparing for our escape via Austria. But then it 
emerged that the Soviet retreat out of Hungary was a cover only for their regrouping 
outside the borders. Secretly the Soviets left a beefed-up army command structure in 
Budapest. Some of the revolutionaries became aware of that. And then on the 4th of 
November, the Soviets did a Blitzkrieg attack on Hungary. Hungary had no chance to 
stand up to that. The suppression of the 1956 Revolution was achieved by the Soviets 
and Warsaw Pact countries by bringing together the biggest tank forces, mechanized 
units, and motorized land units since the attack on Berlin by General Zhukov. This 
all was allowed to happen as on the 29th of October the Suez crisis heated up and 
the West and NATO were not going to take on the Soviets. At the same time, the 
Soviets were fearful that the Hungarian revolution could be the springboard for the 
rest of East European independence, which, of course, eventually happened all the 
way to Moscow. I witnessed tanks taking on the communists at the Russian White 
House in Moscow in 1991. 

My parents were with a group of revolutionaries who organized transport to 
the Austrian border. I know that there was a lot of panic, which must have happened 
around the end of October to the 4th of November. Since the route to Austria was 
no longer possible, because some Soviet tank divisions have closed the border with 
land troops, the decision was made to escape to Yugoslavia on a small road through 
Udvar, where unfortunately the no man’s land was mined.2

2 In the early 1950s the Hungarian border units were reorganized. A new border security system was 
implemented and systematic reinforcement of border guards towards Yugoslavia and partially towards 
Austria was carried out. In the summer of 1950 barbed wire was stretched along the entire border with 
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I should now say a little bit about my parents’ background. Both of my parents 
were ethnic Hungarians, born in Vojvodina. At birth, they were Yugoslav citizens in 
the Kingdom of Yugoslavia and both were fluent Serb speakers. When the Germans 
attacked Yugoslavia, my mother decided against her parents’ advice to escape by 
swimming across the river Tisa to the west side occupied by the Hungarians and went 
to relatives in Pécs, where she spent the war years. I have no idea what she was doing 
there. Regrettably, although not surprisingly, for a Hungarian who was following 
ideas of the Austro–Hungarian Monarchy, my father joined the Wehrmacht HiPo3 
division and served in Bosnia and Herzegovina and Serbia. He had a fiancée, a Serb 
lady who joined the Partisans. Unfortunately, very soon her unit got in a skirmish with 
the German army, and she was arrested. She was going to be executed by hanging 
in Senta. Thank God, my father found out about that and somehow managed to save 
her. Few war years after roles changed. My father’s division was moved north of 
Belgrade and he was caught by the Partisans who were going to execute him. She 
was informed about his plight and, since in the meantime she became a prominent 
Partisan, she was in a position to save him. However, he was told in no uncertain 
terms that he should go to Hungary and never return to Yugoslav territory because 
he would be executed.

My father returned to Hungary and joined the Hungarian army. He was stationed 
with the re-grouped Second Hungarian Army defending Debrecen from the Red 
Army, which was beaten and retreated to defend Budapest. The civilian population 
of Budapest was suffering heavily from the German bombing, from the U.S. Air 
Force and the R.A.F. from Italy, and, finally, from the brutality of the Red Army 
in finishing off the Germans in Budapest, what these days the West calls collateral 
damage. Tragically, Yugoslavia, created by the Allies after the First World War, also 
experienced the same fate during its destruction in the 1990s. I suppose the Allies’ 
NATO’s and the EU’s attitude at times seems to be we give, and we take. I apologize 
for expressing my anger about all our lives in Eastern Europe and the Balkans. My 
father was badly injured in Budapest and was taken to an army hospital in Pécs where 
he met my mother and got married in 1946. After his recovery, he stayed in the army 
supporting the police forces in gathering the freed criminals that were running havoc 
amongst the population. He was demobbed in 1947. During the land reform, they 
were given a house in Mohács and a smallholding house in Kisnyárád which they 
farmed. The land reform came about due to many German (Svab) families having 

Yugoslavia; later it was doubled and pressure mines were placed along the line; a system of tripwire 
mines was set within a width of one kilometre into Hungarian territory.

3 Hilfspolizei (HiPo), auxiliary police force in Nazi Germany in 1933; this term was also used for 
various military and paramilitary units and groups of local collaborators with the Nazi régime during 
WWII.
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left the country as well as tragically many Jewish families being transported to the 
death camps etc. I hope the above helps you to understand the roots of my family.

My close and extended relatives, Hungarian families in Yugoslavia, had some 
diverse positions. My mother’s father joined the Partisans, two of my uncles were 
prisoners of war in Germany, but in fact, they were East European slave workers 
building and rebuilding the Reich’s infrastructure damaged during the American and 
British bombings. Others managed to escape the war quietly working on the land or 
under circumstances that are not clear to me.

You were transferred from Osijek to Gerovo. Yugoslav authorities mostly 
sent to Gerovo people waiting for a visa for a third country. They rarely sent 
whole families there. If you had defected 27-29th of November, you were trans-
ferred to Gerovo by mid-December of 1956, I presume. Was the camp already 
overcrowded at that time?

When we were crossing the border by a small crossing through no man’s land 
there were no border guards. It was around seven o’clock in the morning with sleet/
snow falling and right opposite where we were about to cross there was the Catholic 
Church. Instead of the congregation going into the church for early mass, they gathered 
outside the church and watched us. As we approached the border the sentries in the 
watchtowers noticed the commotion and shouted out “stop immediately or we will 
shoot” and they did. My mother panicked and ran away into no man’s land. As the 
firing continued my father with me and my sister ran in a different direction. There 
was an explosion in the direction where my mother headed. After the explosion, the 
firing stopped. Mother disappeared. Father rested us in a ditch on the Yugoslav side 
and went looking for our mother.

My sister and I were huddled in the ditch being covered in mud and snow. After a 
while, we could hear voices and horses. Suddenly a carriage with four armed Yugoslav 
soldiers appeared. We were frightened as they sounded like Russians. To our relief, 
the soldiers put their guns over their shoulders and smiled at us. They lifted us out of 
the ditch and sat us on the carriage. Then they drove us to their base, where they dried 
us up and sat us down by the fire, giving us hot soup and bread. We had no idea what 
the soldiers were talking about. Neither of us could understand Serbian and none of 
them could or would not speak to us in Hungarian. Eventually, my father turned up 
with some other soldiers. Then an army officer turned with a Hungarian officer and 
a soldier on horseback. This led to an argument because the Yugoslav officer refused 
to hand us over. I suspect it was because my father, being fluent in Serbian, explained 
that his birthplace was in Yugoslavia, and based on that, the Yugoslav officer refused 
to extradite us to the Hungarians. The Hungarian officer did not sound very happy, 
rather disappointed that on this occasion they will not collect their escapees and beat 
them to the pulp as soon as they got them back on Hungarian territory. 
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We were lucky, and you will see, it follows us quite a bit because especially at 
that time the Yugoslav border guards were almost in collusion with the Hungarian 
border guards in returning the escapees unless they fit certain criteria that were useful 
to the Yugoslav government. My father and we, the kids, were taken to Beli Manastir 
where we stayed until the Yugoslav border guards brought my mother. They found 
her a couple of days later somewhere in the fields in a distressed state, badly injured 
from the ordeal and of the cold, hunger, and dehydration. They cleaned her up and 
gave her first aid. After that, they boarded us onto an army lorry and took us to Osijek, 
where the mother was looked after by medics, and then father and she one by one 
were interviewed. All I know is that my parents wanted to go to either the United 
States (we had an aunt in New York) or Australia. 

We stayed in Osijek for about two weeks when suddenly we and a number 
of other families were put on a lorry, taken to the railway station at Vukovar with 
guards, and were heading for Zagreb, where we were met by representatives of the 
Yugoslav Red Cross, I believe. We were given some soup, sandwiches, and a small 
food parcel for the rest of our journey. Soon we boarded on another train which, I 
believe, stopped at Delnice and then the families were boarded onto military trucks. 
We were driven into the mountains, up steep slopes, ravines, on a very bumpy long 
ride, and then we descended through rough roads into the valley of the Žumberak 
Mountains to Gerovo.4 We arrived at night, got out of the truck, and entered the prison 
surrounded by a high barbed wire, with observation posts and strong lighting, which 
was strictly guarded by armed soldiers and police with dogs.5 

I have no idea why we were brought to that Gerovo prison. I think it was prob-
ably because we escaped with a Hungarian army unit that crossed the border fully 
armed as it did not want to take up arms against its own people. Unit members were 
quietly escorted by the Yugoslav People’s Army to Osijek, where they were disarmed 
and immediately taken to Gerovo.

Life in Gerovo was hard and desperate. Facilities were overcrowded, disgraceful 
dirty, without real heating to speak of, without running water, etc. The prison was 
built originally by the Monarchy and housed Russian prisoners most of whom were 
taken to Kranjska Gora to build the road over Vršič to Trenta where hundreds died in 
an avalanche. During the Second World War, it was used by the Ustasha as a prison 

4 The camp was located in Gorski Kotar, the mountainous region above Rijeka, away from bigger 
places and major roads, but near the Italian border, with no running water, medical care or other facilities. 
From the Yugoslav authorities’ point of view, Gerovo was an ideal location for an assembly centre for 
all emigrants in Yugoslavia in the 1950s: a temporary shelter and transit camp for further emigration to 
the West. When Hungarian refugees began crossing the Yugoslav border, mostly singles were directed 
to this camp until it became overpopulated.

5 All camps for the 1956 Hungarian refugees were surrounded by barbed wire and had guards, 
even the Center for integration in Mišar, but the camp in Gerovo was under a special regime due to its 
specific purpose.
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for Serbs many of whom were executed there. Jews and Roma were also gathered 
there, to be later transported to Austria and Poland, to death camps. We inherited 
those miserable facilities for our miserable stay there. We were billeted in a large 
room with other families and bedded either on straw and blanket on the floor and 
some refugees on steel beds with straw and blanket. In the middle of the room, which 
housed probably about forty women and children, there was a wood burner. Fathers 
had to sleep with the other men, most of whom on our arrival were Hungarian sol-
diers. The room was cold, and the windows were frozen for most of the time. There 
was no food or drinks on our arrival.

Initially, we drew water in buckets that we filled near the guardhouse. After a 
while with many pleadings and by the intervention of the UNHCR running water was 
installed into the corridors near the filthy latrines. There was a regime for cleaning 
the facility by the refugees but with chlorine only. It was hardly surprising that the 
latrines were in very poor condition. At one point the women were given pots in 
which they could heat water. They waited in line to heat the water on the only existing 
stove, to wash the children and themselves, but in the absence of soap, that washing 
was very primitive. As far as I could see, no matter how hard he/she tried, the men/
women just could not get used to it! Then there was a problem with lice. From time 
to time the guards brought DDT and sprayed the clothes of the refugees. Most of the 
inmates’ men, women, and children were sprayed. 

From the end of December to March we only had our filthy clothes, changed only 
when Mr. Ignatieff6 from the Canadian High Commission from Belgrade arrived with 
Yugoslav officials, what I believe was in March of 1957 when the visiting delegation 
brought some mixed clothing. A Yugoslav film crew came with them and filmed them 
handing us clothes and chocolate. Later, while we were with our grandparents, we were 
told that it was shown in Yugoslav cinema under the name Plight of the Hungarian 
refugees and that some of our relatives recognized our mother with children. It was 
a special day, as I remember because all the children had their first wash with soap! 
And the mothers with their children did their best to be tidy, as they were expecting 
something good. Well, we got some clothes and we were happy to get that little too.

I became very independent and spent most of my time with the Yugoslav sol-
diers who taught me to play chess and to use a certain military vocabulary, certainly 
not suitable for a child. Unfortunately, Hungarian officials came to the camp with 
doctors and nurses and a film crew that filmed the return of refugees to Hungary, their 
boarding on trucks with brochures, clothes, and food. Amnesty! Years later I wrote 
to a couple of soldiers and replies came back from two parents saying that they were 
treated harshly after the fanfare of their arrival back to Hungary and then were sent to 

6 George Ignatieff (1913–1989), prominent Russian born Canadian diplomat in the post WWII 
period, Ambassador to Yugoslavia (1956–1958), permanent representative to NATO (1963–1966), 
Canadian Ambassador to the United Nations (1966–1969).
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do hard labor. No escapee had a good outcome under so-called amnesty. I suppose the 
amnesty was perhaps that they did not shoot them, but who knows … Some soldiers 
managed to get passage to Morocco to join the Foreign Legion.

 There were a lot of comings and goings, officials with lots of arguments, 
the arrival of new refugees and transfer of refugees with a longer stay in Gerovo to 
Austria, from where, after processing, they were sent to countries all over the World. 
Then the transfer of children began. Mainly minors without parents were returned 
to Hungary.7 A lot of people also were going back to Hungary in fear of what will 
happen to their families. The trouble was that there were also hidden Hungarian 
infiltrators in the prison, who were stirring up the refugees with their stories. And 
then the Yugoslav authorities would let Hungarian officials into the camp, who in a 
relaxed way offered amnesty to all refugees who wanted to return to Hungary. Since 
1965 I traveled all around Europe, Hungary, and Eastern Europe extensively, and 
I have not met one family or individuals that returned under the Amnesty deal that 
did not receive any kind of punishment. Those that did not receive hard punishment, 
suffered in a different way, by only being able to get the lowest jobs, etc.

After the collapse of communism, Hungarians all over the world were encour-
aged to return to their homeland, and the state still encourages them to expect various 
economic gains. However, until the early 1990s among the Hungarian population, 
the 1956 refugees were generally considered as csőcselék, mob, or scum, and most of 
them as those who were let out of the prison. By then I was pretty streetwise and was 
able to get on and I had done a lot of business in Hungarian infrastructure, but, iron-
ically, I was either considered as an English Hungarian, or as a Yugoslav Hungarian. 
Hungarians can be very strange at times. Similarly, in the USSR, then in Russia, even 
though it was clear that I was Hungarian by birth, no one accepted or acknowledged 
that I was Hungarian, except a few good friends and the KGB. This is my view came 
about by the communist propaganda, so people did not want anything to do with the 
56’s (fifty-sixes), as they referred to us. As I was traveling on a Yugoslav passport 
they considered me as a Serb (Ti naš! - You belong to us!), which I did not mind as 
I considered my Yugoslav nationality to be proud of! Some people even considered 
me as a Slav. Ironically some English acquaintances and even neighbors and friends 
consider me as Russian due to the many years and business I have done in Russia!  
At that time, I was working on some construction projects. I am drifting again! 

7 In the spring of 1957, all Hungarian juveniles were assembled in Bela Crkva, Vojvodina. The 
Yugoslav Red Cross worked on their repatriation and all children under 14 were returned without 
undergoing any procedure, only on the written request by their parents. The terms for repatriation of 
juveniles between 14 and 18 were their parents’ request and their own choice regarding the return. In 
case parents had not contacted the Red Cross within 60 days, the Custody body in Bela Crkva would 
authorize the transfer of the juvenile in question to a Western country.
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Let’s go back to Gerovo. The meals were very simple and we mostly ate once 
a day. The food was prepared by the refugees and the menu was mostly potato, 
cabbage, and bean stews, which to be honest was much the same as what we have 
been used to on the farm and it was tasty. I suspect that there was a good supply of 
onions, garlic, and paprika. There were some very good refugee bakers who really 
baked very nice bread, which when it was baked helped lace the stench all around 
us. Even the guards used to come in and trade various things for the bread, but most 
commonly cigarettes which were given out as a ration to everyone. Cigarette dollars!

When the soldiers left the camp I used to go to the guards who befriended me. 
They taught me how to ski and have taken me out of camp regularly, often stopped 
in mountain shelters for rest and hot soup. I did not receive any abuse. I just got 
on with life as it was at the moment, never expecting it to get better. To be honest, 
the trauma of the last few days in Hungary and the border crossing, the gunfire, my 
mother’s screams, and lying in the ditch in fear of the Russian soldiers who turned 
out to be kind Yugoslav soldiers is what haunts me the most to this day. After that, 
the misery of our lives in the prison and the camps affected me when I saw my kids 
of the same age as I was. I often recall the fear and hunger in my mother’s eyes! And 
now I see my grandchildren of a similar age as I was at the time of the Revolution 
and I reflect in fear, in spite of the fact that I have done well in a secure life after 
those events. I suppose you could say that I have been scarred for life. Probably you 
noticed by now that I do not speak about my sister’s experience. That is because she 
never wanted to speak about it, as well as my parents always evaded the subject. 
They just wanted to forget as the other refugees have also. I do not know but I must 
have fallen closer to the tree trunk!

You were transferred to Kučevo in the spring of 1957. Why, because of 
bad conditions, especially for small children? By then your parents should have 
decided to go to a third country, return to Hungary, or integrate in Yugoslavia. 
Which option did they apply for?

My parents did decide to go to America or Australia. They have been interviewed 
and were waiting for their applications to be approved. The reason they moved us 
was due to the overcrowding and the place was getting very dirty. Some disturbances 
have started, and the guards had a handful in sorting it out almost on a daily basis. 
Fights erupted among many single men in the prison, of which many were young and 
middle-aged men. Some married women and daughters were molested. The UNHCR, 
Red Cross, and Mr. Ignatieff’s delegation were arguing with Yugoslav officials. On 
top of this, the Yugoslavs allowed Hungarian officials to agitate among the refugees 
in the camp to return to Hungary. It seems that there was some kind of agreement 
between them. As a kid, I could not understand what was going on. As I said I used 
to hang around the guards. Suddenly one morning the families were rounded up and 
were handed out food parcels. Then we were loaded onto military trucks and off we 
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went. The women certainly looked relieved and happy. I think the Yugoslav authorities 
were under pressure to sort out the refugee mess, in particular the Gerovo prison. 

It took us several days before we got to Kučevo, which was very different. The 
camp looked organized. There were no heavy guards like at Gerovo prison and the 
refugees were mainly families. Kids were playing outside. There were much better 
toilet and washing facilities. The camp was open during the day and parents could 
go to the nearest river/creek for a swim. Also, the camp had a Refugee Committee 
which was appointed among its own people/persons responsible for cooking, clean-
ing, maintaining order, etc.

Then a next tragedy came upon us. According to the camp rules, refugees were 
allowed to take on some employment locally, although not many of them used it, as 
many were on the move. Being fluent in Serbian my father did take on work outside. 
I have no idea what he was doing. He got friendly with the locals and as customary, 
after work he was going to the krčma, pub, and many times he used to come back to 
the camp drunk. My mother, who is a teetotaller, used to get angry with him. There 
were heated arguments between them, which frightened us, the children, and the other 
refugees. Sometimes father was violent. A number of times the Serbian guards would 
stop those quarrels and he would end up with them drinking together in the guard 
room. Then one night after another drunken argument, my mother run to the guards 
for help. The camp commander happened to be there and she complained to him 
about the behavior of my father and the guards. I do not know what else my mother 
said. The camp commander felt sorry for her and assured her that he will deal with it. 

This was in the evening and everyone was asleep in the barrack when suddenly 
a number of heavily armed security personnel burst in, arrested my father, and took 
him away. Since my father did not return, my mother went to the camp commander 
who informed her that it was out of his jurisdiction and that father was arrested by the 
Udba8 for events during the Second World War and was taken away to an unknown 
location, so she will not be able to contact or see him. My mother was petrified 
because she knew that it was about his service in the Wehrmacht HiPo unit. She 
asked for help to contact her father who still lived in Vojvodina. Through the camp 
commander, the local police connected my grandfather and my mother asked her 
father to take her home with the children. With the help of the camp commander, local 
police, and local authority my mother was given permission to leave the camp. They 
then took us to Osijek where some formalities were done with officials to allow us to 
remain in Yugoslavia and the next day my grandfather came to meet us. It was very 
emotional as my mother had not seen her father since she escaped from Yugoslavia 
at the beginning of the Second World War nearly 16 years ago as a young girl and 

8 Uprava državne bezbednosti, UDB (State Security Administration; since 1966 Služba državne 
bezbednosti, SDB- State Security Service), 1946-1991.
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here she was an adult distressed woman with two young children. My grandfather 
was given custody of us and we were on the way to our new home.

Where did you and your sister go to school? What was the attitude of the 
population towards you? Did it depend on their ethnicity? Did they sympathize 
with you? Did they help you in any way? Do you know the experiences of other 
Hungarian refugee families in the former Yugoslavia? 

My grandfather’s town in Vojvodina was very nice and in 1957 it was predom-
inantly populated by the Hungarian population that have had their roots there for 
hundreds of years. Of course, most of the elderly people in Vojvodina were born as 
Hungarian citizens before 1918, but after 1918 that territory was taken as punishment 
for the First World War (71% of Hungarian territory with its population was taken away 
by the Allies and gifted to the neighbors). Towns in Vojvodina had a large population 
of mainly Serbs and apart from the war years they did live peacefully. Germany lost 
nothing, only the Rhineland and Sudetenland. I wonder why?! 

We were accepted by the community as one of their own by both Hungarians 
and Serbs. The neighborhood was mixed. We now had been in a good home and 
our ordeal of the prison and camps was over. Although we missed quite a bit of our 
schooling we were given a place in the bilingual, Hungarian and Serbian elementary 
school at the same age group without disruption and later to the high school across 
the road which was also a mixed bilingual school. We were well received; in fact, 
we were a novelty. That wore off speedily. The reason being, at least in my case, is 
that we had a Hungarian dialect which the kids considered to be “uppity”. Soon I was 
bullied and got beaten by my own kind. I was not in a happy place. I had no father to 
rely on, and, to top it all, my first cousin picked on me for similar reasons. As he lived 
next door I was taking attention of my grandparents away from him in his opinion.

It all came to a head one day after I have been abused and beaten up over sev-
eral weeks, at one of our Serb neighbors where we were having a basketball match. 
My first cousin played on the opposing side. For an unknown reason, he started at 
me and kicked me in the head. I was hurt and bleeding and, worst of all, I lost my 
temper and beat him up badly, so much that my Serbian friends had to restrain me 
otherwise I don’t know how it would have ended. He then run across the road to 
my grandparents howling his head off, on which my grandmother took a sizable rod 
and beat me up, breaking the rod on my back. Then she burst into tears saying “why 
are you smiling, son” and I said, “you are the last person that will ever beat me up 
again, and I take this beating out of love.” From that day onward I stuck with the 
Serbian kids who were tough guys. And if any of the Hungarian kids would have 
started on me, they soon would get run from me and my Serbian friends. My mother 
used to come to school regularly to get a lecture about my behavior and my class 
teacher would say “he is so little but takes on the biggest kids.” I was well streetwise 
following Gerovo prison.
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During my stay in Yugoslavia in the second half of the 1950s, I joined the 
izviđači, the scouts, and became a porečanin.9 I became an active member of the 
Association that has shaped my young life especially after the turmoil of life in the 
refugee camps. My schooling was not the best but was acceptable. One thing my 
mother did push me on was to learn German and Serbian which was getting better 
fast as I was mixing in the Serbian community. As time went on I made a few good 
Hungarian friends out of which only one friend has remained after all these years. 
I am partly ashamed to say that I received harsh treatment from members of my 
own nation. In fact, I can say that I have never had any arguments or fights with any 
Serbs when I was young and in my adult life. One thing that has offended me over 
the years is that Hungarians in Hungary regularly would refer to me as an English 
Hungarian or a Slav Hungarian. To this day I do not understand the attitude, and 
now, as I am too old, I try not to worry about it. But in any case, I learned how to 
exist and did a lot of business in Hungary over the years on big projects and with 
Yugoslav companies overseas.

Forty years on from leaving Yugoslavia, I was invited for a class reunion which 
was actually headed by one of my bullies, which I found offensive, and had written 
an open letter to be read out by one of my friendly classmates at the gathering. The 
feedback I had was that most were shocked and said why I did not ask for help. My 
friend asked them back “what help should he have asked for when you stood by 
watching him being beaten up?” The offender was very embarrassed and apologized 
to everyone and sent me a letter of apology leaning on his now reformed character.

Otherwise, I was a very happy kid in Yugoslavia; got on well with my educa-
tion and what I have missed, I certainly made up with my education in England. I 
got involved with as many things that were offered with camping regularly with the 
izviđači all over the former Yugoslavia. At the camps in Kamenica, Poreč, Makarska, 
Zvornik, for instance, apart from school, I learned a lot about the Partisan struggles, 
Tito’s leadership, and all the offensives coupled with the regular “Partisan songs” etc. 
I was fully integrated into Yugoslav society and culture and the Yugoslav experience, 
although underneath there was a nationalistic drive. I remember many times of all 
the nationalities murmuring between themselves: “Čekaj, čekaj. Kad Tito umre onda 
ćemo se razračunati.” (“Wait, wait. When Tito dies, then we will settle accounts.”) 
Personally, I think that has to do more with anti-communism and socialism, although 
the old positions of the Serbs and Croats from the days of the Monarchy was never 

9 The national organization of scouts in Yugoslavia was founded after WWI and was a member of 
the World Organization of the Scout Movement 1922-1950; under the control of the communist regime 
it was revived as Savez izviđača Jugoslavije (Scout Association of Yugoslavia) in 1951; during socialist 
Yugoslavia scouts were much more reminiscent of the army, both in uniforms (olive green shirts and 
partisan hats were worn) and in training in which they forced areas such as rifle shooting, first aid, defense 
and protection; there were two units of scouts: izviđači (scouts) and porečani (scouts sailing on rivers).
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been far away and the anti-Kosovo movement was very difficult for all the republics. 
It puzzles me that I never felt that there was an anti-Bosnian (Bošnjak) feeling at a 
level that eventually vented itself on the whole of Yugoslavia. The only thing I have 
encountered about the Bosnians is that everyone used them in funny anecdotes. 

Both my sister and I were given Yugoslav citizenship which I never renounced. 
But I took British citizenship whilst holding on to my Yugoslav citizenship. I may 
be even entitled to Serbian citizenship. 

I was on a business trip Novi Sad – Belgrade – Niš – Skopje – Sarajevo in 1992 
when things really started to get out of hand. On the road, as I was approaching Sa-
rajevo I saw some houses were burned down and other houses marked with white 
flags, which later on I understood the significance of. Coming near to Sarajevo, you 
could see the JNA10 mostly under command of paramilitary control and Republika 
Srpska. And by the time I arrived in Sarajevo, it could be seen that the city was sur-
rounded and on the hill’s howitzers were positioned. As usual, I stayed at the Holiday 
Inn Hotel, which by now in the large atrium was full of film crews and journalists. 
And in the smoked filled atmosphere and many under the influence of alcohol were 
waiting like vultures to see a bloody outcome!  

I met my business friends in the Market Square offices, and we decided it would 
be best to head out of Sarajevo. So, one went to Belgrade, the other went to Rijeka, 
and I headed to Bihać. When I got out of Bosnia and Herzegovina I was stopped by 
the new Croatian security forces checkpoint and I was taken into an office for inter-
rogation on suspicions that I was a spy. After a couple of hours, a major walked in 
to take over the interrogation. He has done some preliminary questioning and then 
suddenly started talking to me in Hungarian. This major turned out to be a 1956 
Hungarian refugee who with his family escaped into Croatia. In his case, the family 
was very happy and easily integrated into the Yugoslav society in Zagreb. His father 
was a hydro engineer, his mother was a gynecologist, and after finishing university 
he decided to join the JNA and became a carrier army officer, and now he was part 
of the newly formed Croatian security forces (SJP - Specijalne jedinice policije). 
After a couple of hours of discussion in sharing our life experiences as refugees, I 
was free to go. I believe I was very lucky. Apart from him, I have not met anyone 
else who wanted to talk or could talk about 1956. He did not have anything bad to 
say about Yugoslavia, but he did side with the Croat ambitions. To my horror, when 
I arrived in Kranjska Gora, Slovenija, to my hotel Špik and turned on the TV- news, 
the reportage was showing the bombing of Sarajevo and in particular, the Holliday 
Inn where I stayed regularly until a couple of days ago, as well as the bombing of 
the Market Square offices where I was having a meeting.

10 Jugoslovenska narodna armija (Yugoslav People’s Army; founded as People’s Liberation Army 
of Yugoslavia in 1941, renamed Yugoslav Army in 1945, the YPA since 1951), 1941-1992.
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Additionally, there are some characters that I had discussions or rather I tried 
to discuss the Revolution with. My mother always evaded the discussion! My father 
was heavily involved with other revolutionaries who after arriving in Britain were 
involved with various anti-Hungarian communist activities internationally with the 
associated organization. I was not privy to that acceptance in the sharing of their 
achievements, many of which were brutal.

At age of eighteen, my aunt was heavily involved in happenings around the 
Radio Station and the ÁVO headquarters during the Revolution. She has seriously 
injured her legs and shoulders as she escaped crossing into Austria. She was strafed 
with machine-gun fire but managed to get across the border and was hospitalized for 
a couple of months. On her arrival in Britain, she joined the group above. I am sure 
you will have a good idea which agencies from the United Kingdom and the United 
States supported them. However, they kept things secret, and only occasionally when 
they drank too much you could get something out of them.

With the exception of my mother, they were all processed in Austria and they 
had no complaints. Yes, the holding camps in Austria were very crowded but had good 
accommodation, food, clothing, and sanitary facilities. All the holding camps were 
very busy processing them. I think Austrians were ready to receive the Hungarian 
refugees following the Second World War and many were invited to stay but many 
declined. The United States was heavily recruiting young men to join the U.S. Army. 

One of my cardiac consultants in 2019 in our local hospital is a son of the 1956 
refugee but could not speak any Hungarian nor remember what had happened. And 
I have met a number of people like him. 

The United Kingdom has allowed many EU citizens to enter the country and in 
our local town, there are a couple of thousand Hungarians. I have employed quite a 
few, some have moved on and some have stayed friends (a younger generation than 
me) and they have a very positive attitude of the 1956 events. I feel equal respect 
from them without any negative feelings, so it seems that they have learned a better 
history of events and respect that in 1956 we had a common struggle which was not 
different from other historic and present-day events. Two nurses and a couple of 
doctors that I see in the hospital are Hungarians and, at one time, one or two of my 
caregivers were Hungarians.

Besides the Canadian branch of the UNHCR, do you remember any other 
organization that provided assistance to refugees at the time? And what is your 
experience with them?

The organizations that visited Gerovo were the UNHCR, Red Cross (Yugoslav 
representatives with Swiss representatives), and, of course, the Hungarian government 
representatives, who intimidated refugees with the tacit approval of representatives 
of the Yugoslav government and with the support of undercover Hungarian agents.
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Did your family receive material or financial assistance from the Yugoslav 
state or from the other state or an organization while you were in Yugoslavia? 
Were your parents able to find a job? Did they work? If they worked, how were 
they treated at work?

My mother was given a cleaning job in the Town Hall and worked part-time as 
a seamstress for what she was trained for as a young girl. And later in life, she did 
very well in England working with Christian Dior and she made dresses for Princess 
Margaret, Deborah Kerr, and such like. I did not pay too much attention to those 
dresses. I now regret that. I should have done. No, we did not receive any financial 
help from the government of Yugoslavia or any other aid. My grandparents helped my 
mother financially and later they helped my sister to go to University along with my 
parents from England. I was left to my own devices, as my father said to me one day, 
“learn to live on an iceberg”. I was on my own at sixteen to fight my way through life. 

You said you left Yugoslavia because your parents did not want you to serve 
in the Yugoslav army. Was your parents’ decision to leave Yugoslavia influenced 
by anything else? Where there any other reasons, political or economic? Did 
they feel that integration was not going in the right direction? 

I was very happy in Yugoslavia and I would have been very proud to serve in 
the JNA. One of my uncles was a pilot in the Yugoslav Air Force. I was going to join 
the Yugoslav Air Force too. He already had sponsored me, and I believe when I was 
seventeen I was going to be joining the Air Academy. Also, at that time Yugoslavia 
was in a good place and the future looked bright. 

But you must have been wondering, and asking yourself, where is my father!? 
Well out of the blue in early 1962 he contacted my mother! We heard nothing of him 
since that night in Kučevo in June/July of 1957 and my mother was convinced that he 
was either executed or has been imprisoned and sent to somewhere like Goli Otok. We 
found out from his own account that he was taken to Belgrade headquarters for inter-
rogation by the Udba. They gave him a gun to shoot himself or within 24 hours find a 
country to take him. He asked if he could be put in contact with the British which they 
arranged and on that same day that he was interviewed by the British he was taken to 
Austria where he was processed. The Udba did tell him: we know who you are and we 
know that you have saved a Partisan in Senta, who saved your life north of Belgrade, 
and for that reason, you were allowed to go free and were told never to return and we 
are telling you again never to return; no harm will come to your wife or children, they 
will be given protection by the Yugoslav government. Other than this I do not know 
anything else about the circumstances especially as I could not get on with my father 
due to my beliefs about the War and when we arrived in England, shortly after I joined 
the Air Force Cadets (I got a Flying scholarship and eventually became a pilot, but that 
is another story) where I suppose we were indoctrinated about the War even more and 
I had a conflict with him, and we were estranged until his death.
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For many years, the Lady’s story puzzled me, and I could not get my mother 
to talk about it, or any other relative. So, one day on one of my business trips to Yu-
goslavia I set about finding my father’s former fiancée and I did find her. When she 
opened the door and looked at me she nearly fainted as I reminded her of my father. 
I spent the day with her and she collaborated on the story. By the end of the war, 
she was a highly decorated Partisan and was a captain. She was still in love with my 
father and never married. They grew up together from a very young age. And they 
were together a lot shepherding the herds of cattle together for the local landowner. 
Sadly, she died not long after.

We left for England in July 1962 and, unfortunately, my father’s behavior was 
reckless towards my mother. With my and help from others, my mother got divorced 
and returned to Yugoslavia with my sister in 1964. My mother could not get a job 
and whilst she was in England she made contact with Christian Dior House and some 
other famous dress designers and returned to England. My sister decided to stay with 
my grandparents in Yugoslavia. She went to University and became a multilingual 
translator for the local government in English, Serbian and Hungarian. She even-
tually married a JNA general who became minister of defense in the government 
of Vojvodina. Their daughter is a teacher at the school where we went. For tragic 
reasons, after my mother’s death, we no longer have anything to do with each other 
despite our shared turbulent lives.

My mother, after many years in England where she had done very well and had 
a beautiful home, decided to go back to her father’s house in Yugoslavia in 1986. 
She inherited that house and had it beautifully renovated and modernized. She died 
tragically of dementia in 2010 and her resting place is with her parents in Vojvodina. 

There is one thing that my mother was saddened by on her return to Yugoslavia 
and in particular when Yugoslavia collapsed. In the shops and offices, Hungarian was 
always spoken, the inscriptions were also in Serbian and Hungarian and then, one 
day, only in Serbian and Cyrillic. So where for generations there was easy cohesion 
between the main ethnic groups this has eroded and changed, and Hungarians feel 
oppressed. I just hope that it does not lead to something more serious in the future. 

My father had a common-law Hungarian wife with whom I and my family got 
on well, and, after my rift with father, we continued our relationship till she died. 
We buried my father in 1991 in London where most of the attendees at his funeral 
were old revolutionaries.

Lastly, words about myself. I had struggled to educate myself by becoming a 
trainee electronics engineer which I did with support from the Government and the 
company I worked for and additionally went to night school. I got qualified. Eventu-
ally, I built up a successful business which ended in a disaster in a ruinous marriage 
which I finished and got divorced. Then I met a wonderful lady and started all over 
again and built up several businesses. Ironically, I ended up working in USSR and 
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then in Russia for many years and have done very well and made a number of good 
friends, some with whom I have been friends for decades. I have now been married 
for 40 years. All my children went through University with high scores. I have two 
daughters, one is a managing director of a British company in China now for seven 
years, the other is a high ranking officer in the RAF Royal Air Force (one grand-
daughter) and a son (a grandson and a granddaughter) who is managing director of 
our family businesses and his family live in their own house on our farm and we have 
two fostered sons with five kids and a fostered Russian daughter with one child. My 
wife and I are in our twilight years but we are very happy. We enjoy our beautiful 
gardens and our son’s family, trying to catch up on lost time. I write my memoirs for 
my family, discover my ancestors from the 1800s, and battle with a troubled history 
of our Eastern European and Balkan people’s lives. I try to understand and rationalize 
what we have done, what we have allowed happen to all of us, where we are of the 
same heart and yet millions of our families have suffered unspeakable tragedies. My 
homeland will always be a pain in my heart and mind and it hurts that I have had to 
find a home in a foreign land. 

What to say about the Revolution? Eventually, I have arrived at a happy place, 
but the pain and the turmoil have never left me. Writing these notes has turned my 
life upside down but at least it has given me the opportunity to write it down for my 
kids and these events and all the events in my life I will write down in a manuscript 
and I hope they will learn something from it. The pain has not gone – one day you 
are happy in your home and then suddenly it is all gone with your rabbits, horses, 
school, friends, everything and the only thing you have is the clothes that you wear 
and no future. However, I am very mindful that there are so many others who have 
experienced a worse fate than me.

Did you stay in a connection with anyone from Yugoslavia? 
I have one very good school friend, a historian dealing with the history of 

Vojvodina. He and his wife have visited us regularly, he is Hungarian, and she is 
Serbian. I stayed in touch with some of my cousins but due to health issues, we do 
not see each other. Some of my cousins have married into Serb families; some are in 
Serbia, Germany, Italy, and the United States. Some of them do not speak Hungarian 
anymore. But luckily I speak Serbian, although it is fading and sometimes my Russian 
interferes with it, I try to separate it.

I believe the biggest problem with the Hungarian refugees was that Tito did not 
want to upset the Russians in fear that they may want to get a grip on Yugoslavia, as 
Stalin tried in the Second World War when the Soviets assumed that the Red Army 
liberated Yugoslavia. It was not so. Throughout the war, it was the British in the main 
along with the Canadians that helped the Partisans and Tito promptly told Stalin to 
take the Red Army out of Yugoslavia. Tito also did not want to upset the Hungarian 
communists and he was in collusion with them to return all Hungarian refugees.
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Finally, the plight of the refugees was about money. Where has all the money 
gone from the UNHCR, the Red Cross, and of all the other international donors that 
have given to Yugoslavia for the welfare of the Hungarian refugees and for their ex-
penses for the relatively short period that the refugees stayed in Yugoslavia? Where 
did all the aid money go? It certainly did not go to the refugee welfare.11 

And in conclusion, part of me has been left in Yugoslavia despite the misery of 
the Gerovo prison and the camps, hunger, filth, cold, etc. Yugoslavia will always be 
part of my life. I will carry Yugoslavia in my soul for all the good memories of the 
many people I met during my stay and the people that I have met in my business days. 

I would like to thank you for giving me the opportunity to share with you a part 
of my journey. I feel that we share the same heartbeat. Thank you!

Thank you, Mr. Harcsa.

11 Yugoslavia, as one of the two countries that had accepted refugees from Hungary, experienced 
a heavy financial burden which it was unable to support in full. According to available archival sources 
the UNHCR was ready to reimburse all Yugoslav expenses, which particularly pleased the hosts. At 
the meeting of the Executive Committee of the UNREF, held in the beginning of February 1957, it was 
decided that contributions for Hungarian refugees were to be used as aid for both Austria and Yugoslavia, 
but it took time for that aid to reach Yugoslavia. In mid-March, by the decision of the Yugoslav Federal 
Government, the Ministry of Internal Affairs took out a loan from the National Bank of 3,000,000,000 
dinars (approx. US$5,000,000) with a 6% interest rate. The intention was to use this amount to finance 
accommodation and care for the refugees. A survey of the number of Hungarian refugees, conducted 
at the time by the Federal Government, estimated a US$2,000,000 expense for the time period from 
March 1 to July 1. Therefore, it is evident why the Ministry was in need of the above-mentioned loan. 
Fortunately, at this time the daily expense per refugee dropped from US$3 to US$1 because, in the 
meantime, the provisioning and food expenses dropped, because of the aid from the International Red 
Cross and other international organisations. In the first half of 1957 the expenses were US$5,756,763, 
while the estimate for the second half of the year exceeded the amount of US$8,000,000. By the middle 
of 1957 the United Nations had reimbursed only 7.4% of the Yugoslav expenses. Financial compensation 
to Yugoslavia remained as the central problem regarding the Hungarian refugees almost a whole year 
after their resettlement and was finally solved by the help of the State Department and the Canadian 
Government early in 1959. 
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Резиме

Др Катарина Ковачевић

Врло лично путовање кроз недавну прошлост: 
Интервју са Јаношем Харчом

Слом мађарског устанка 1956. године проузроковао је велики избеглички талас 
ка Западу. Своје домове је напустио близу 200.000 људи. Највећи део избеглица је 
у новембру и децембру 1956. прешао у Аустрију. Када је совјетским тенковима ау-
стријско-мађарска граница затворена, око 20.000 избеглица је у току прве половине 
1957. године пребегло у Југославију. Пошто је збрињавање избеглица превазилазило 
капацитете транзитних држава, Високи комесаријат за избеглице Уједињених нација, 
Међународни комитет за европске миграције и друге националне и интернационалне 
хуманитарне организације брзо су узеле учешће у пружању помоћи мађарским породи-
цама и појединцима. Ова координирана међународна акција, прва такве врсте у историји, 
постигла је изванредан успех и знатно утицала на развој међународних институција 
активних на пољу хуманитарног рада.

Међу мађарским породицама које су нашле привремено уточиште у Југославији, 
задесила се и породица Јаноша Харче. Искуство осмогодишњег дечака, његов доживљај 
Герова, највећег избегличког кампа у Југославији у то време, смештеног у хрватском 
планинском подручју изнад Ријеке, као и однос југословенских власти и становништва 
према избеглицама главна су тема разговора са господином Харчом. Његове узбудљиве 
успомене потврђују и допуњују сазнања добијена из архивских извора, али се не односе 
само на избегличке дане, већ представљају и драгоцено сведочанство о турбулентним 
временима и испреплетаним судбинама на простору некадашње Југославије.



О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА 
ON IDEAS AND BOOKS

Др Олга Манојловић Пинтар, виши научни сарадник
Институт за новију историју Србије

Lea David, The Past Can’t Heal Us:  
The Dangers of Mandating Memory in the Name 
of Human Rights, Cambridge University Press, 

Cambridge 2020.

Књига Лее Давид The Past Can’t Heal Us, преиспитује како су политике 
сећања и начини меморијализације прошлости, а пре свега трауматичне и на-
силне прошлости, редефинисали концепте људских права и транзиционе правде 
у савременим друштвима. Кроз читав низ примера и њихову промишљену ана-
лизу, она је показала и доказала како су институционализацијом сећања људска 
права од идеала трансформисана у идеологију, која као и свака идеологија има 
тотализујући – хегемони карактер, односно која је временом и начинима кон-
текстуализације, афирмишући прокламоване хуманистичке идеале, почела да 
добија опресивне облике и снагу. Леа Давид је показала како је успостављена 
нова друштвена неједнакост кроз својеврсну градацију, па чак и међусобну 
антагонизацију жртава које су добиле различите позиције, односно неједнаку 
могућности приступа изворима моћи и финансирања. Идеологија људских 
права је тако произвела парадокс, јер је као и идеологија национализма чијој 
деконструкцији је формално и суштински тежила, временом оснажила нове 
облике класних подела.  

Пратећи транснационалну примену људских права, Леа Давид се најпре 
упустила у препознавање широке институционалне мреже која је последњих 
година стандардизовала форме и праксе меморијализовања прошлости на гло-
балном нивоу, успоставила патерне – шаблоне сећања, који су представљени као 
неизбежан предуслов демократизације. На тај начин, је оно што је било кључно 
у процесу препознавања људских права као утопијског идеала коме треба тежи-
ти, а то је контекст сваког појединачног примера, оно што је Фредрик Џејмсон 
прокламовао у чувеној крилатици Always Historicize, постепено формализовано 
у процесу стандардизовања метода на глобалном нивоу. Препоруке највиших 



128 Годишњак за друштвену историју 1, 2021.

међународних организација као што су Уједињене нације, Организација за 
европску безбедност и сарадњу, Европски парламент, Amnesty International, 
Human Rights Watch, јасно су давале смернице националним владама које су, 
тежећи привредним и финансијским повезивањима у времену неолибералне па-
радигме, недостатак демократских принципа и пракси надомештале формалним 
поштовањем принципа и пракси људских права као својеврсне димне завесе. 

Реализацији пројеката дефинисаних у складу са утврђеним постулатима 
знатно су допринеле и промене до којих је дошло у академској заједнице кроз 
успостављање читавог низа програма, курсева и инвентовање нових хумани-
стичких дисциплина које су производиле посвећене професионалце и искрене 
активисте на пољу промоције и реализације људских права, али чије су делат-
ности имале ограничене домете. Постојање домаћих и међународних судова, 
подршка невладиним организацијама, формирање независних тела која су 
формално постојала, али суштински била лишена утицаја на функционисање 
државних органа, све је то доприносило стварaњу слике Доријана Греја – форме 
лишене стварног садржаја. 

Књига The Past Can’t Heal Us је показала како је императив «не забора-
вити» прерастао у модел – препоруку «како се исправно сећати». Кроз три 
кључне тематске целине: суочавање са прошлошћу, обавеза сећања и правда 
за жртве, дефинисане су праксе које су јасно одредиле улоге учесника и про-
извеле њихово морално вредновање, симплификујући на тај начин сложеност 
историјске збиље, и истовремено моделујући садашњост кроз јасно дефинисане 
видове меморијализације трауматичне прошлости. Треба поновити да ауторка 
нити једног тренутка није негирала значај људских права као «идеала», али је 
из позиције критичког промишљања јасно уочила ограничења и слепе улице 
праксе која је развијена последњих година и која, по њеном оштром суду, није 
допринела ономе због чега је и успостављена, а то је разрешавање друштвених 
тензија и конфликата. Штавише, закључила је Давид, «последице те идеологије 
су узнемиравајуће». Успостављањем тзв. «моралног сећања» тензије и конфлик-
ти утемељени у етничким и националним поделама су продубљени на микро 
нивоу. Књига је јасно показала лимите и опструкције у процесу достизања 
промовисаних циљева – пре свега «помирења». 

Иако је констатовала Леа Давид, дакле, није ушла у дубљу анализу процеса 
функционализације људских права у међународним односима, односно начина 
на који га велике силе користе као део своје неоколонијалне агенде (о чему 
пишу Ноам Чомски, или Славој Жижек). Њен циљ је био да промене које су се 
догодиле на глобалном плану прати на територијалном микро нивоу, односно 
да разуме како је пресликавање «модела» довело до негације конститутивних 
принципа концепта, како је «морално сећање» ојачало етничку дистанцу и 
националистички дискурс који је требало да деконструише.
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Леа Давид је, дакле, своју анализу са глобалног, пренела и развила на мезо 
и микро нивоу Западног Балкана и Израела и Палестине. Управо је на тим при-
мерима показала како процес рецепције вредности људских права није успео 
да оствари широка повезивања, нити да оснажи емпатију међу онима који су 
препознати као друштвене групе чија су права захтевана и за чија се права 
борио низ невладиних организација. Отуда и њена питања: како они чији су 
животи под великим утицајем инфраструктуре и вредности људских права – 
попут избеглица, интерно расељених лица и жртава насиља – разумеју људска 
права? Да ли интернализују људска права на дужи рок? Како њихово искуство 
солидарности, филтрирано кроз одређену интерпретацију симбола и историје, 
утиче на њихову везаност? 

Постављени у улогу жртве, «корисници» људских права из ње све време 
желе да изађу. Идеологија која их је препознала, признала и издвојила не пружа 
им, међутим, одрживу алтернативу. Осећај припадности заједници као нужна 
претпоставка битисања појединца се тако нужно губи. У исто време и они који 
промовишу идеале људских права се задржавају на принципима солидарности 
који не угрожавају њихову зону комфора. На тај начин, нити корисници нити 
промотери идеологије људских права не постају њени «верници», а начини 
памћења прошлости и њихове улоге у њој на крају појачавају осећаје њихове 
националне, етничке или верске припадности и дистанцираности. 

Дакле, «морално сећање бележи најбоље и најгоре од човечанства. Обликује 
снове и тежње људског морала, правде и једнакости, али на крају јача уске на-
ционалистичке осећаје, стварајући неједнакости и настављајући непријатељства 
која је пре свега желела да угаси». Посебно снажан утисак оставља констата-
ција ауторке: «Солидарности, засноване на чистој хуманости, само су ретки 
временски тренуци у којима се удаљени субјекти издвајају из свог друштве-
но-политичког и историјског контекста, сећајући се на секунду да сви удишемо 
исти ваздух – само да би открили да ни ваздух који удишемо није свуда исти.»

Парадокси које ова књига препознаје свакако морају бити анализирани 
и критиковани. У осталом они су у фокусу многих уметничких и теоријских 
пројеката већ дужи низ година. Овде свакако треба поменути да су они део ори-
гиналних анализе које објављује библиотека Human Rights in History Cambridge 
University Press-а, у којој је изашла и књига The Past Can’t Heal Us.  

Иако радикална критика концепта, књига Лее Давид је указала на специфич-
ности локалних концепата и признала разлике у функционисању организација 
за људска права на различитим нивоима и у различитим срединама, разумела 
њихове позиције – како домете, али исто тако и ограничења. 

Већ смо раније указивали на текст Марка Блока и Лисјена Февра „À nos 
lecteurs“  објављен у првом броју Annales: économies, sociétiés, civilisations 15. 
јануара 1929. За разлику од „славних предака“ који су инсистирали на дисци-
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плинарном чистунству, а чији су рад дубоко поштовали, уредници Annales су 
позвали истраживаче „да устану против (…) страшне шизме“ која је настала 
између „две класе радника/истраживача“ – историчара заокупљених „њиховим 
добрим, старим и истинитим методом документовања прошлости“ и „истражи-
вача заокупљених садашњошћу.“ Они су „погођени невољама које су настале 
разводом који је постао традиционалан“, заправо устали против зидова и препре-
ка које „често блокирају поглед“ између истраживача прошлости и садашњости 
људског друштва и закључили да би заправо било најбоље да се и једни и други, 
упражњавајући своју легитимну специјализацију и „марљиво обрађујући власти-
ти врт“, истовремено „потруде да прате рад свог суседа“. Волтерова метафора 
„култивисања баште“ им је послужила за афирмацију идеје дисциплинарног 
повезивања које отвара простор новим анализама и закључцима. 

Готово читав век након првог броја Анала и позива да се из сопственог 
врта «погледује» на оно што раде суседи, бројне баријере и зидови су нестали 
и савремене интердисциплинарне студије су произвеле значајна остварења 
која су кључно утицале на начин писања о људским друштвима и заједницама. 
Књига Лее Давид је једно од тих остварења које ће несумњиво утицати на пи-
сање бројних анализа времена у коме живимо, али и оних која су претходила. 
Историчарима распада Југославије, аналитичарима процеса деконструкције 
социјализма у Европи, успостављања нових односа моћи на Блиском истоку, 
али и свима који се баве правним питањима, студијама национализма, и пре 
свега студијама културе сећања, како онима који се са њеним закључцима слажу, 
тако и онима који их жестоко критикују, ова ће књига представљати незаоби-
лазну литературе. Штавише, њена прецизна критика ће сигурно отворити и 
нове перспективе онима који трагају за алтернативним идејним и политичким 
концептима у времену које је требало да означи крај историје.



др Милан Радовановић, дипл. историчар
Београд

Друштвена историја у фокусу XXXIX

Arens, Menolf (Hrsg.); Bitunjac, Martina (Hrsg.), 
Massengewalt in Südosteuropa im 19. und 20. Jahr-
hundert: Motive, Abläufe und Auswirkungen, Dunk-
ker & Humblot, Berlin 2021, 260 S. 

Простор Југоисточне Европе је, целим током де-
ветнаестог и двадесетог века, дефинисало стално 
друштвено превирање које се периодично манифе-
стовало кроз конфликте и насиље. Од првобитних 
побуна, које су попримиле облик покрета за нацио-
нално ослобођење, преко ослободилачких ратова и 
Балканских ратова, Првог светског рата, режимске 
репресије и терористичких акција у међуратном 
периоду, закључно са делатношћу колаборациониста 
и окупатора током Другог светског рата, односно 
репресије послератне комунистичке државе, чини 
се да је сваки преломни тренутак двестогодишњег 
периода коме су посвећени радови сакупљени у 
овом зборнику, без изузетка, био обележен насиљем. 
Аутори десет радова себи су поставили свега не-
колико основних питања – који су његови узроци, 
како се одигравало и које су најважније последице 
насиља у контексту којим су се бавили. Прилози 
су, по географском принципу, груписани у три већа 
поглавља. Прво је посвећено насиљу, развоју пљач-
кашке привреде и терору на југу Балкана. Друга се 
целина бави надређеном темом насиља, његових 
последица и интерпретација на простору Југосла-
вије и Јадрана. Коначно, трећу целину чине прилози 
који се тичу различитих аспеката етнополитичког 
насиља и Холокауста на простору Подунавља и 
Закарпатја. Уредници овог зборника су Мајнорф 
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Аренс, директор Међународног института за права 
народности и регионализам (Internationales Institut 
für Nationalitätenrecht und Regionalismus), и Марти-
на Битуњац, предавач при Историјском институту, 
Универзитета у Потсдаму. 

Maier-Geiger, Angelina, Rot als Malum? Zur Ge-
schichte einer Signalfarbe in Russland, Böhlau-
Verlag, Köln 2021, 402 S.

Друштвене науке у последњих неколико деценија 
све више фасцинира симболика боја и улога коју 
оне играју у дефинисању друштвено-политичких и 
идеолошких контекста. Као репрезентативан сим-
бол једне од идеологија које ће у другој половини 
двадесетог века учествовати у подели хладнора-
товског света, далеко највећу пажњу истраживача, 
у овом смислу, привлачи црвена боја. Ангелина 
Мајер-Гајгер, научни сарадник Универзитета у Бам-
бергу, у овој се монографији осврће на симболично 
значење и начин на који је црвена боја користи и 
контекстуализује у оквирима руске културе, посеб-
но се осврћући на руску књижевности. Ауторка, 
наиме, демонстрира да руска књижевност црвеној 
боји приписују значење сасвим супротно ономе 
које јој се приписује у оквирима руске уметности, 
рукотворина, иконописа и политике. Стварајући 
отклон од традиционалног тумачења, књижевност 
у Русији црвену боју доживљава као симбол зла. 
Сходно томе, начин на који се црвена боја користи 
у руској књижевности представља својеврсно не-
гирање руске културе и традиције у целини. Своју 
основну тезу, ауторка поткрепљује анализом неких 
од најзначајних књижевних дела на руском језику.
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Dierks, Dennis, Nationalgeschichte im multikultu-
rellen Raum: Serbische Erinnerungskultur und kon-
kurrierende Geschichtsentwürfe im habsburgischen 
Bosnien-Herzegowina 1878–1914, V&R unipress, 
Göttingen 2021, 390 S. 

Грађанским друштвом деветнаестог века у потпуно-
сти је доминирала идеја изградње нације и нацио-
налне државе. Национална историја као дисциплина 
развила се у функцији остваривања овог крајњег 
циља и била превасходно посвећена проналажењу 
одговарајућег утемељења за националне тежње у 
дубокој прошлости, односно пружању легитимитета 
аспирацијама националног покрета у погледу од-
ређених територија и тамошње становништво. Про-
изведен је систем идеја и мотива који ће касније бити 
популаризован кроз систем школовања и различите 
манифестације. У овој се публикацији развој овог 
основног модела разматра на комплексном примеру 
Босне и Херцеговине у периоду између Берлинског 
конгреса и почетка Првог светског рата. Централ-
ну тему представља развој националне историје у 
окружењу дефинисаном мултикултуралношћу и 
мултиконфесионалношћу, односно оптерећеном 
динамичном интеракцијом различитих култура 
сећања. Аутор се превасходно бави перспективом 
српског грађанства у хабзбуршкој Босни и Херце-
говини.  Денис Диркс је студирао историју, ислами-
стику, туркологију и славистику у Мајнцу, Дижону 
и Бечу, а тренутно ради као научни сарадник на 
универзитету Фридрих Шилер у Јени.
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Merten, Thomas, Die Shoah im Comic seit 2000: Er-
innern zeichnen, DeGruyter, Berlin – Boston 2021, 
357 S.

Томас Мертен, студент докторских студија и ис-
траживач-сарадник при Одељењу за немачки језик 
и књижевност, Универзитета у Хамбургу овом 
публикацијом настоји да пружи одговор на питање 
како се Холокауста сећа прва генерација унутар 
јеврејске заједнице која га није запамтила, нити је 
о страдању Јевреја у Другом светском рату била у 
прилици да слуша од чланова својих породица који 
су га преживели. Као својеврсни наговештај моде-
ла сећања који би у будућности могао да постане 
доминантан, аутор анализира стрипове и графичке 
новеле настале у претходних двадесет година, које 
тематизују Холокауст. У њиховој анализи инсистира 
на неколико специфичности.  Док су деца поједи-
наца који су преживели Други светски рат сећање 
на догађаје којима нису сведочили одржавала кроз 
однос са родитељима, следећа генерација страдање 
у Холокаусту доживљава посредно. Млади аутори 
сведочанства из прошлости измештају у садашњост 
и на тај начин се са њима саживљавају. Њихова се 
анализа заснива на дистанци, а не на блискости до-
гађајима којима се баве и није фокусирана на само 
страдање, већ на његове актуелне манифестације. У 
овом је смислу ближа доживљају Холокауста какав 
је својствен читавој генерацији. Монографија нуди 
кратку систематизацију савремених токова развоја 
ове специфичне теме у форми стрипова и графичких 
новела и кратку теоријску основу за даље разма-
трање стрипа и графичке новеле као форми сећања. 
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Lorkowski, Nina, Warmes Wasser – Weiße Ware: 
Energiewende im Badezimmer 1880-1939, Brill, Fer-
dinand Schöningh Verlag, Paderborn 2021, 374 S.

Технолошке иновације краја деветнаестог и почетка 
двадесетог века на драматичан су начин промениле 
свакодневицу. Вероватно најдугорочније последице 
у овом је смислу имала електрификација просечног 
домаћинства. У овој публикацији Нина Лорковски, 
научни сарадник на Техничком универзитету у 
Берлину, питања везана за електрификацију и по-
трошњу електричне енергије у немачким домаћин-
ствима крајем деветнаестог и у првој половини 
двадесетог века разматра на примеру одржавања 
личне хигијене. Ауторка процес инсталације 
уређаја за загревање воде анализира као парадигму 
за темељне промене до којих је дошло у начину 
становања и снабдевања електричном енергијом, 
а у ширем контексту друштвених, економских и 
правних последица до којих је довео. На почетку 
посматраног периода у немачким домаћинствима 
није било купатила, сходно томе ни потребе за 
уређајима за загревање воде, али се већ интензивно 
почела разматрати могућност њиховог увођења. У 
годинама које су уследиле формирана је повратна 
спрега између произвођача и потрошача. Искуства 
са системима електрификације и дистрибуције топле 
воде директно су водила њиховом даљем усаврша-
вању и стварању конкуренције између различитих 
произвођача у настојању да удовоље све већим 
потребама просечне породице. 





Слободан Мандић, историчар
Историјски архив Београда
slobodan.mandic@digitalnaistorija.net  
https://www.digitalnaistorija.net/ 

Прикази сајтова (Web адресар) XXXVII

Dr Dragoljub Jovanović. Profesor, političar, opozicionar  
<http://www.drdragoljubjovanovic.com> (22. IV 2021).

Узимајући у обзир да web презентације посвећене појединим историјским 
личностима нису честа појава у овдашњем сајбер простору, сајт посвећен животу 
и делу српског научника, универзитетског професора и политичара Драгољуба 
Јовановића (1895–1977), већ самом својом појавом потенцијално привлачи 
пажњу публике. Иако богатог и разноликог садржаја, са више занимљивих и 
корисних секција, посетиоцима сајта би одмах требало указати на то да је у 
оквиру, напомињемо, недовољно истакнуте секције Дневник Драгољуба Јовано-
вића садржано електронско издање недавно публикованог дела у издању Исто-
ријског архива у Пироту и породице Драгољуба Јовановића (у сто примерака). 
Дневничке белешке у четири тома обуватају период од 1915. до 1973. године, а 
за публиковање их је приредио историчар др Момчило Исић, који потписује и 
обимну уводну студију Драгољуб Јовановић и његов дневник. Поред тога што 
Дневник представља основни извор за проучавање живота и дела Драгољуба 
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Јовановића, у њему је садржано и више хиљада имена личности из различитих 
области друштвеног живота Југославије, али и света, поготово из Француске, 
у којој се Јовановић школовао. 

Преко садржаја презентације излистане на почетној страни сајта могуће је 
приступити и другим текстуалним и аудио-визуелним записима. У ту групу спада 
и електронска верзија докторске дисертације Драгољуба Јовановића Оптималан 
принос од радничког рада одбрањена у Паризу 1923. године, као и преглед руко-
писних текстова, предавања, објављене и необјављене архивске грађе, литерату-
ре, докумената из архива породице, решења о рехабилитацији из 2009. године, 
итд. Презентација садржи и посебан линк ка галерији одабраних фотографија и 
других докумената. Повратак на почетну страницу сајта приликом сурфовања 
омогућен је кликом на икону са стилизованим логом са потписом др Драгољуба 
Јовановића у горњем левом углу екрана. Једино што би се овој без сумње вредној 
и садржајној презентацији могло приговорити, то је можда не баш најадекватније 
изабран домен сајта који погрешно упућује на интернет локације комерцијалног 
типа (.com). Осим тога, било би добро додати и импресум сајта.

Lomax Digital Archive <https://archive.culturalequity.org/>  
(15. VII 2021).

Тешко да је могуће преценити улогу коју су музичар и етномузиколог 
Алан Ломакс и његов отац Џон Еј Ломакс одиграли у обликовању савремене 
музичке историје. Путујући забаченим пределима америчког југа у потрази за 
траговима традиционалног музичког наслеђа, под покровитељством Конгресне 
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библиотеке, између 1933. и 1942. године они су сакупљали и бележили изворне 
и аутентичне снимке. Алан је касније самостално наставио са овим важним 
послом све до осамдесетих година 20. века. Осим тога, педесетих година је 
боравио у Европи и забележио снимке у Британији, Ирској, Италији и Шпанији. 
Први музичар кога су Ломакси снимили 1933. године је био Хјуди Ледбетер, 
познатији као Лид Бели, у злогласном кaзнено поправном заводу Лујзијане 
„Ангола“. Такође, заслужни су и за откривање и приближавање широј публици 
неких од чувених блуз гитариста, певача, фолк уметника и кантри музичара. О 
значају музиколошког подухвата Ломаксових сведоче и речи Брајана Ина да без 
Алана Ломакса вероватно не би било ни блуз експлозије, РнБ покрета, Битлса, 
Стонса, ни Велвет Андерграунда. 

Дигитални архив Ломаксових омогућава слободан приступ аудио-визу-
елним колекцијама које су настајале у распону од седам деценија. Изузетно 
вредан и богат материјал одлично је систематизован, прегледан и лако претра-
жив. Класификација је извршена додељивањем ознака према више параметара 
(личности, инструменти, локације, врста музике итд), а сваки аудио запис и 
слика су описани метаподацима на више нивоа. Одељак сајта Explore садржи пет 
целина распоређених испод наслова Главна колекција. Прва целина је каталог 
теренског рада са преко 20.000 дигитализованих јединица и са око 5.000 фото-
графија. Унутар сваког од ових подручја омогућено је и додатно филтрирање 
материјала, док пето поље заправо представља индексиране садржаје према 
имену извођача, месту настанка записа, врсти музичког инструмента, култури, 
музичком жанру. Презентација садржи још неколико веома занимљивих дода-
така, попут одељка Невоље неће трајати заувек, покренутог 2020. године, у 
првим месецима пандемије корона вируса, а који је замишљен као нека врста 
уводне изложбе у Ломаксов дигитални архив. 

Изванредно вредан и богат материјал доступан на сајту Дигиталног ар-
хива Ломакс настао је спајањем материјала независне архиве Алана Ломакса 
(1946–1991), дигитализованог и сачуваног од стране Удружења за културну 
једнакост крајем 1990-их и почетком 2000-их, са хиљадама снимака које су на 
ацетатним и алуминијумским дисковима Ломакси забележили у периоду од 
1933. до 1946. године, под покровитељством Конгресне библиотеке. 



140 Годишњак за друштвену историју 1, 2021.

Дигитална Библиотекa Матице српске   
<http://digital.bms.rs/ebiblioteka/> (1. IX 2021).

Када су Јован Хаџић и група српских трговаца из Пеште 1826. године ос-
новали Матицу српску са формираном библиотеком и рукописним одељењем, 
сигурно да нису могли ни да претпоставе да ће непуних два века касније већи 
део човечанства имати могућност приступа колекцијама библиотеке из било 
ког дела планете, путем уређаја који готово свако од нас поседује. Смештена у 
Текелијануму, задужбини Саве Текелије, Библиотека Матице српске (БМС) је 
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за јавност отворена августа 1836. године, а 1864. је заједно са седиштем Матице 
пренета из Пеште у Нови Сад. 

У сврху заштите, али и бржег и једноставнијег приступа публикацијама, 
као и са циљем промоције и представљања богатог фонда БМС од 2006. године 
одвијају се послови на дигитализацији који су резултирали формирањем Диги-
талне Библитиотеке Матице српске, једне од највећих дигиталних библиотека у 
Србији. Избор грађе за дигитализацију обављa се према вредности, целовитости, 
реткости, учесталости коришћења и другим важним критеријумима. У Дигитал-
ну БМС до краја августа 2021. године укупнo је укључено 31.174 публикације 
(1.727.996 дигиталних страница). Изузетно богат, разноврстан и вредан мате-
ријал на сајту је разврстан унутар двадесет четири колекције, а захваљујући 
детаљној обради омогућена је и напредна претрага у комбинацији кључних речи 
и издвојених поља. На почетној страни, као нека врста добродошлице и првог 
визуелног контакта, испод поља за напредну претрагу, посетиоцима је омогућен 
увид у четири наменски формиране целине са по неколиоко наслова (Најновија 
издања, Најпопуларнија издања, На данашњи дан по старом календару/ по но-
вом календару). Ово је свакако похвале вредно решење, уз наду да ће аутори 
презентације повремено мењати и освежавати почетни излог сајта, нарочито ако 
се има у виду величина базе дигиталних садржаја која им је на располагању. У 
том смислу треба посебно истаћи визуелни потенцијал грађе смештене унутар 
колекција фотографија, разгледница, плаката, ликовних радова, музикалија.

О садржајној вредности колекција може послужити податак да је од око пет 
стотина књига које је дао српски 18. век на сајту доступно 280 наслова изузетне 
вредности које је сада могуће прегледати и проучавати у онлајн режиму уз помоћ 
опције Прелистајте. Овим је омогућено да читав низ делатника српског просве-
титељства попут Јована Рајића, Захарија Орфелина, Лукијана Мушицког, Павла 
Соларића, Атанасија Стојковића, Доситеја Обрадовића, Милована Видаковића, 
буде приближен савременим поколењима. Са изузетком Доситеја Обрадовића, 
они су углавном заборављени због спора око модификација српског језика и 
потиснути као противници реформе за коју се залагао Вук Караџић. Дело Јована 
Рајића, који је утемељио развој нововековне српске историографије заступљено 
је са 32 наслова. Међу њима је и знаменита четворотомна ,,Историја разних 
словенских народа, посебице Бугара, Хрвата и Срба“, у свом првом издању из 
1794/95, и другом из 1823/24. У том свом делу Рајић је успешно синтетисао 
и увелико надмашио дотадашњу историјску традицију, „српској историји дао 
изгубљени почетак“ и у складу са европском визијом историје – хронолошком 
поделом на старо, средње и ново доба – српску историју изводио од преломног 
времена Сеобе народа.
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Архив Војводине, Жртве у Срему (1941-1945)  
<https://sremskezrtve.arhivvojvodine.org.rs/> (5. X 2021).

Пројекат Жртве у Срему (1941–1945) покренут је у Архиву Војводине 2019. 
године са циљем утврђивања коначног броја страдалих са овог подручја током 
Другог светског рата. Од преузимања материјала из постојеће електронске базе 
података Музеја Војводине крајем априла 2020. године, пројектни тим Архива 
Војводине, на челу са др Миланом Кољанином, успео је да за релативно кратко 
време креира нови јавно доступан ресурс, првенствено захваљујући коришћењу 
нове изворне грађе из Архива Војводине (Комисија за утврђивање злочина оку-
патора и њихових помагача у Војводине – фонд Ф. 183), али и прикупљањем 
информација са других страна (литература, други пописи, књиге стрељаних, 
црквене матичне књиге, фото-документација). Паралелно са пословима на 
ажурирању спискова страдалих одвијао се и значајан посао на евидентирању и 
фотографисању спомен обележја на подручју Срема у саставу Републике Србије. 

Систематизација прукупљене и новооткривене грађе послужила је као 
темељ за израду фукционалне и значајне web презентације чију окосницу чини 
детаљно претражива база података сремских жртава 1941–1945, од близу четр-
десет хиљаде имена. Осим тога, аутори су осмислили и реализовали и додатне 
одељке сајта: Сведочења, О жртвама, Културоцид, Галерија, Спомен-облежја. 
У делу посвећеном сведочењима жртава требало би са техничке стране омо-
гућити бољу читљивост факсимила изјава преживелих (или омогућити оптичко 
препознавање знакова и презентовање у HTML-у). Исто важи и за значајан до-
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кумент који сведочи о удару усташких власти и немачких јединица на културну 
баштину народа одређених за уништење, доступан у одељку Културоцид. Диги-
тална копија овог документа из 1946. године (Злочини на културно историјским 
споменицима и предметима у Срему, pdf, 400 страна) могла би се обрадити уз 
помоћ OCR читача и на тај начин текст учинити претраживим.  Нарочито треба 
истаћи вредност секције посвећене спомен обележјима, јер прикупљени и пред-
стављени подаци о жртвама и спомен обележјима, фотографисани и мапирани, 
стварају посебан визуелни утисак и сведоче о масовности злочина почињених 
над становницима Срема у Другом светском рату. 

Битно је истаћи да је база података урађена информатички беспрекорно, 
уз могућности филтирања и унакрсне комбинације података према више па-
раметара (име, име родитеља, презиме, пребивалиште, место страдања, место 
рођења, вероисповест, основ хапшења, основ погубљења, ко је ликвидацују 
извршио/наредио, година страдања, година суђења, место нестанка, место по-
смртних остатака, спомен обележје). Захваљујући томе је омогућена и детаљна 
статистичка обрада материјала, као што је приказано на примеру статистичких 
анализа датих у одељку сајта О жртвама. 

У опису пројекта је назначено да он није у потпуности окончан, тако да је 
за очекивати да ће презентација бити обогаћивана додатним садржајима, попут 
аудио и видео записа сведочења жртава које су преживеле злочине окупатора 
у Срему, или да ће постојећа галерија фото докумената бити проширена, диги-
тално обрађена и претражива. 
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