Прикази
Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине
Југославије 1930, књ. 1, август-децембар 1930. Приредили Нада
Петровић, Саша Илић, увод Милан Ристовић, Београд, Архив Србије и
Црне Горе, 2005, (298).

За сваку похвалу је подухват Архива Србије и Црне Горе да започне систематско
приређивање и објављивање грађе битне не само за историјску науку него и за државу
уопште. Најбоље чувани документи и грађа су они који су објављени. Док други народи
и уређене државе већ неколико векова објављују читаве серије докумената, код нас су то
била само велика започињања тог рада и велике кампање. Зато до данас немамо целовиту
збирку објављених докумената из историје Србије и Југославије. Изузетак је партијска
грађа, али ни њено објављивање није завршено. Ово је, надајмо се, нови почетак.
У новопокренутој едицији Извори за историју међународних односа 1930–1940,
ово је прва књига од планираних десет. Увод је написао проф. Милан Ристовић, док су
књигу приредили Нада Петровић и Саша Илић.
Лични режим краља Александра у историографији је мање-више негативно оцењиван, а ранија историографија је говорила о монархофашистичкој диктатури. Иако је у
историографији та оцена релативизована, треба и овом приликом истаћи да није тешко
измерити позитивне резултате које је лични режим краља Александра имао на одређене
сегменте друштва. Само у периоду 1929–1930. донет је низ значајних закона од којих су
неки актуелни и данас. У том склопу реорганизовано је Министарство иностраних послова и уведено правило писања месечних извештаја. Из те позитивне праксе рада министарства настала је и ова збирка. Међутим, већи и можда значајнији део документације је
уништен или развучен, али то је општи проблем са документацијом на овим просторима
и културом чувања историјских извора.
Објављени извештаји више говоре о страним земљама него о Краљевини Југославији. Међутим, из односа тих држава, посебно неблагонаклоних суседа, види се и унутрашња политика Југославије, нарочито односи са тим земљама. Објављени су извештаји из
свих земаља са којима је Краљевина Југославија имала дипломатске односе, при чему су
посебно значајне Италија, Бугарска, Албанија, Турска, Чехословачка, Румунија и друге
земље. Недостају извештаји из Француске, који нису сачувани или се налазе у другим
фондовима.
Зашто су ови извештаји важни? Зато што пружају обиље информација и преглед
политике тих земаља, „посматране и тумачене са гледишта наше државе,“ као и односа
према Југославији, како њихове официјелне политике тако и јавног мњења и штампе. У
већем броју извештаја анализиран је и рад Друштва народа.
Основни проблеми који се помињу у извештајима јесу нерешена питања националних мањина и граница, односно територијалних претензија суседних земаља. Односи са Бугарском су углавном сведени на македонско питање, док у односима Југославија–Италија
доминирају питања границе у Истри и Далмацији, инцидената на мору и италијанске акције у Албанији. С посебном пажњом праћени су ситуација у Албанији и понашање краља Зогуа, мађарски ревизионизам и друга питања. Политичко опкољавање Југославије од
стране Италије и Немачке, реализовано посебним уговорима са југословенским суседима,
изазивало је подозрење у Београду. С друге стране, од односа са Италијом, Бугарском,
Мађарском и другим земљама зависила је и унутрашња стабилност Југославије, односно
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интензитет акција сепаратистичких, националистичких и других покрета који су радили
на разбијању земље. Те и друге чињенице захтевале су од југословенских дипломата пажљивије и аналитичније посматрање политичких и других кретања у земљама са којима
је Краљевина Југославија имала добре или лоше односе.
Извештаји се не односе само на европске или суседне земље. Објављени су интересантни извештаји о политичким приликама у Египту, Аргентини, Уругвају, Сједињеним Америчким Државама, али и о раду Друштва народа. Друштво се бавило питањима
разоружања, решавањем спорова мирним путем, мањинама, избеглицама, унификацијом
међународног права, царинским и другим питањима, али је постепено све више губило
ауторитет.
У извештајима наилазимо и на низ интересантних детаља. Посебно је занимљиво
да је француски министар иностраних послова Бријан 1930. године предлагао да 27 земаља Европе створе Европску економску унију. Иако је разматрана на конференцији Мале
Антанте и у Друштву народа током 1930–1931, та идеја није реализована. У разради ове
идеје учествовао је и југословенски министар иностраних послова Војислав Маринковић.
Значајни су и одговори југословенске владе на разне меморандуме о кршењу мањинских права у Југославији, посебно права на школовање. Осим хрватских меморандума у којима је тражена независност и интернационализовано питање Хрватске, посебно
су интересантни меморандуми о угрожености права Мађара, Албанаца и Бугара у Краљевини Југославији. Одговори југословенске владе на ове оптужбе дати су у извештајима за
децембар 1930.
Занимљиви детаљи везани су за кретање емиграната, посебно за акције хрватске
сепаратистичке пропаганде која се налазила у Бечу, а којом су руководили бивши генерал Саркотић и потпуковник Иван Перчец. Извештаји говоре и о акцији А. Павелића, који је у то време живео у Пезари, у Италији, и који се „виђа врло често у друштву италијанских органа обавештајне службе.“
Зборник ових извештаја је изузетно корисна књига за српску историографију, која
мора да направи честиту реконструкцију догађаја, процени и валоризује све чињенице, па
да тек онда гради синтезе и промишља одређена питања. За похвалу је настојање руководства Архива Србије и Црне Горе да публикује ове и друге изворе из дипломатске
историје, а посебно треба похвалити приређиваче зборника Наду Петровић и Сашу Илића за уложен труд и враћање старим добрим традицијама и методологији приређивања
докумената у складу са савременим достигнућима историографије. Нови креативан детаљ, такође за сваку похвалу, јесте коришћење интернета и упућивање на веб адресе.
(Момчило Павловић)
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Слободан Селинић, Београд 1960-1970, снабдевање и исхрана,
Београд, ИНИС, 2005, (529)

Истраживање теме исхране на примеру Београда као главног и највећег југословенског града, по речима аутора „погодан је начин за праћење промена у стандарду Југословена после Другог светског рата, резултата политике државе на плану економског развоја
и бриге за грађане, али и као индикатор друштвених промена и кретања у времену индустријализације.“ По мишљењу Селинића 60-те и 70-те године „представљају само део периода у коме је југословенска власт покушала да проблем економске заосталости и аграрне пренасељености реши индустријализацијом и урбанизацијом.“ Другим речима Београд
је био принуђен да прими море досељеника из претежно неразвијених и пренасељених
делова земље, пронађе простор за различита индустријска постројења, што је значило да
прошири своју територијалну и инфраструктурну мрежу али и да обезбеди пристојне
услове за живот, рад, школовање, превоз, лечење, забаву, рекреацију, спорт, културу. Више него детаљном анализом података и сазнања којима је располагао, аутор је покушао
да одговори на питање: Шта се хтело постићи са главним градом земље? Да ли је Београд
требало да буде „индустријски, пољопривредни или потрошачки центар, или све то заједно и на једном месту, или једноставно погодан простор за усисавање вишка аграрног становништва и његово касније урбанизовање, школовање, култивисање, запошљавање, изградњу самоуправног и социјалистичког човека, становништва које је у једном тренутку
могло послужити, и послужило је, као јефтина радна снага у обнови и изградњи града,
али је касније постало и оптерећење функционисању градских служби.“
Током истраживања коришћени су фондови Историјског архива Београда (књиге
записника са седница Народног одбора и Скупштине града Београда, као и материјали
који су настали за потребе или радом различитих тела и већа Народног одбора и Скупштине града, материјали и записници са седница Градског и Привредног већа као и њихових заједничких седница, материјали са седница Социјално-здравственог већа, Већа
јавних служби, фондови Градског комитета Београда, Пословног удружења и привредних
организација за производњу, прераду и промет поврћа, воћа и грожђа, приградских општина Нови Београд, Чукарица, Барајево, радничко-службеничких ресторана Динара и
САНУ, Градског предузећа за снабдевање Гранап, Окружног народног одбора Београд,
Повереништва трговине и снабдевања Народног одбора 2. рејона), Архива Србије у Железнику (грађа ЦК Савеза комуниста Србије, Републичког извршног већа НР Србије и СР
Србије, Министарства трговине и снабдевања НР Србије), Архива Србије и Црне Горе
(грађа Министарства трговине и снабдевања ФНРЈ, ЦК Савеза комуниста Југославије,
Савезног извршног већа). Коришћени су и бројни објављени извори, штампа, периодика
и више од 70 наслова литературе која се може поделити на радове који су помогли сагледавању послератног развоја Београда и оне који су допринели сагледавању развоја Југославије после Другог светског рата, посебно током 60-их година, као оквира у ком се
одиграла прича о снабдевању Београда.
На почетку аутор упознаје читаоца са бројним чињеницама и сазнањима о развоју
Београда у послератном периоду. Подаци о организацији власти и административном
развоју града само су увод у причу о демографским, а са тим у вези и просторним развојем Београда. Селинић је покушао да представи град коме се услед процеса индустријализације наметнула обавеза да скоро сваке послератне године упије читав један просечан
провинцијски град тј. велики број досељеника које је требало урбанизовати, образовати,
школовати, наћи им запослење, простор за становање али их је пре свега требало нахранити. Већ средином 60-их староседеоци су чинили свега трећину становника, а власт је
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озбиљно размишљала о томе како да спречи даљи прилив досељеника у град. Као последица прилива изузетно великог броја људи са простора читаве Југославије, настао је низ
проблема: „дивља градња“ као процес који је био најнепосреднија последица неконтролисаног повећавања популације и немогућности града да тај проблем прати адекватним
развојем комуналних служби; структура досељеника која је за Београд била изузетно неповољна.
Основни мотив доласка у „велики град“ било је запошљавање. У велеград је хрлила маса неписмених и полуписмених. Посебно неповољну околност чинило је то што су
огроман проценат од придошлих чинила издржавана лица – деца, студенти, пензионери.
Неповољна демографска структура града негативно се одразила на привредни развој Београда. Насупрот бројним проблемима градске привреде (неадекватна структура, заостајање индустрије, нееластичност привреде, стари капацитети, дефицитарност артикала широке потрошње, недовољна акумулативност услед неадекватне повезаности разних фаза
производње и промета, одсуство потпуне специјализације и потпуније поделе рада, застарелост основних средстава, нерационална организација и коришћење капацитета и запослених, високи трошкови производње, проблеми размештаја производних снага и нивоа
развијености) намеће се слика о граду са све већим бројем основних, средњих стручних
школа, гимназија, здравствених, културних и спортских установа. Поглавље о животу у
граду обилује подацима о броју посетилаца филмских пројекција, различитих изложби,
концерата, библиотека али и о изградњи многих инфраструктурних и комуналних објеката. У прилог тврдњама о порасту животног стандарда истичу се подаци о продаји телевизора, усисивача, бојлера, шпорета, фрижидера, намештаја, магнетофона, грамофона, аутомобила, плацева и изградњи приватних кућа, викендица у околини Београда али и подаци
о укључивању града у европска и светска догађања у области политике, дипломатије,
културе, уметности, науке, забаве и спорта.
Посебну пажњу аутор је поклонио месту пољопривреде у привредном развоју Београда током 60-их и 70-их година, када се као основни задатак наметао убрзани интензитет производње, који је требало постићи интензивнијим коришћењем савремених агротехничких мера, применом високородних сорти, вештачких ђубрива, наводњавањем. Реализација овог задатка требало је да усмери пољопривредну производњу ка обезбеђењу
најважнијих производа (млеко, месо, поврће, воће) за београдско тржиште и сировина за
београдску прехрамбену индустрију. Достизање циља било је отежано због услова у којима се одвијала пољопривредна производња. Проблеми са смештајним капацитетима, неекономским ценама пољопривредних производа, кредитном и кадровском политиком, механизацијом, применом агротехничких мера, инвестицијама само су неки од фактора који
су доводили у питање пласман производа и профит пољопривредних организација.
Током 60-их и 70-их година држава, односно партија, све више је инсистирала на
уношењу одредби о потреби интензивирања сарадње пољопривредних организација и сељака у све планове развоја привреде града и незадовољству нивоом у дотадашњој сарадњи. У вези са тим, аутор је уочио велике промене у положају сељака и односу државе па
самим тим и партије према њему у односу на претходни период. То је период када у партијском речнику термин „кулак“ бива замењен изразом „индивидуални пољопривредни
произвођач“. Селинић истиче да је положај сељака 60-их година, с једне стране, обележје
процеса модернизације на селу, квалитетних промена у условима живота насталих као
последица промењеног односа власти према сељацима, али да је с друге стране, после
свих потреса у социјалистичкој Југославији, сељачки слој био један од ретких који је могао задржати предзнак „приватни“ или „индивидуални“, што указује на значај који је
имао у снабдевању Београда.
Посебну пажњу аутор је поклонио трговини града, истичући улогу снабдевачких
предузећа, али не искључиво као снабдевача града прехрамбеним производима, већ као
посредника између власти и грађана или огледала у коме је сваки становник Београда
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свакодневно могао да види успех или неуспех политике власти на пољу обезбеђења нормалне исхране у граду.
Незаобилазна места за снабдевање различитим врстама прехрамбених производа
биле су београдске пијаце којима аутор уступа значајан простор, са намером да пружи
основне податке о њима али и да наведе читаоца да размишља о пијацама као местима на
којима су се свако јутро сретала два потпуно различита света – рурални који је имао шта
да прода и урбани који је те исте производе желео да купи.
Селинић је указао на тежњу југословенског социјалистичког друштва да имиџ у
свету гради стварањем хуманијег друштва и што ширим социјалним функцијама државе.
Аутор је указао да је са индустријализацијом друштва текао и процес преузимања појединих функција традиционалне породице. Тако је у руке државе пренета функција исхране,
тим пре што су урбанизација и индустријализација мењале начин и услове живота. Времена за припремање хране било је све мање. Због свега што је већ истакнуто, систем тзв.
друштвене исхране – радничко-службеничких, експрес ресторана, ђачких кухиња, студентских мензи имао је значајну улогу у систему исхране становника Београда.
Подаци о потрошњи различитих прехрамбених продуката и њиховој доступности, у
различитим периодима, припадницима различитих категорија становништва један су од
најзначајнијих сегмената књиге.
Како је аутор истакао, Београд је до краја 60-их година успео да се избори са једном од друштвених пошасти а то је била глад. То би могао бити и један од највећих успеха југословенског социјалистичког и самоуправног друштва. Храна је обичном човеку до
краја 60-их постала приступачнија. Могао ју је користити обилније, хранити се квалитетније и разноврсније, снабдевати цивилизованије.
Наша историографија више је него сиромашна радовима који се баве друштвеном
стварношћу Jугослaвије током 60-их и 70-их година 20. века. У том смислу, књига Слободана Селинића о снабдевању и исхрани становника престонице, у истом периоду, прави је куриозитет. Сваком истраживачу који се бави социјалном проблематиком српског и
југословенског друштва после Другог светског рата она може да буде корисно штиво.
Превелика количина различитих података са којима аутор на појединим местима суочава
читаоце могла би књигу учинити недовољно интересантном широј читалачкој публици,
што би била права штета, јер с друге стране аутор на врло интересантан начин оживљава
сцене са београдских улица и из живота престонице 60-их и 70-их година 20. века.
(Сања Петровић Тодосијевић)
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Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.

Велике силе и мале државе у хладном рату 1945-1955 (случај
Југославије), Зборник радова са међународне научне конференције,
Београд, 3–4. новембар 2003, уредник Љубодраг Димић, Катедра за
историју Југославије Филозофског факултета у Београду, Архив
Србије и Црне Горе, Институт за новију историју Србије, Центар за
истраживање хладног рата LSE Лондон. – Београд SD PUBLIK, 2005,
(400).

Почетком новембра 2003. у Архиву Србије и Црне Горе одржан је међународни научни састанак са темом „Велике силе и мале државе у хладном рату 1945–1955 (случај
Југославије) “. Поред двадесетак историчара из Београда и Подгорице учествовала су и
три научника из иностранства (Лондон и Вашингтон) и представљено је 20 реферата. Састанак је представљао зачетак плодотворне сарадње Катедре за историју Југославије Филозофског факултета у Београду, Архива Србије и Црне Горе и Института за новију историју Србије са Центром за истраживање хладног рата на London School of Economics and
Political Science (The Cold War Studies Centre, LSE). Тада је Центар за истраживање хладног рата покренуо пројекат „Југословенска иницијатива“, а у оквиру домаће историографије је дат подстицај изучавању историје хладног рата и места Југославије у њему.
По речима из уводног излагања проф. Љубодрага Димића, састанак је имао циљ да
се после вишегодишње изолације српска и црногорска историографија реафирмише у
свету, да успостави размену знања и упореди и критички провери своја полазишта и досегнуте научне резултате „у креативном дијалогу са колегама из света, професионално
посвећеним истим историографским темама“. Требало је проговорити о хладном рату на
основу извора, дати научно утемељена објашњења, не коначна, али супротстављена стереотипима, упрошћавањима и политичко-пропагандним приступима хладном рату. Истовремено, то је била прилика да се пружи шанса младој генерацији историчара да представи свој рад и да се укључи у светске токове и међународну размену знања.
Један од резултата успостављене сарадње и састанка из новембра 2003. јесте Зборник радова који се појавио маја 2005. у издању установа које су организовале конференцију. У Зборнику су, после уводног излагања Љубодрага Димића на енглеском и српском
језику, на 400 страна објављена 24 рада, који су груписани у осам тематских целина. Радови су на српском, са кратким резимеом на енглеском, осим пет радова који су у целини
на енглеском језику.
У првом делу, „Хладни рат“, налазе се два рада страних аутора: Odd Arne Westad,
The New International History of the Cold War: Three (Possible) Paradigms, 3–18; James G.
Hersberg, The Crisis Years, 1958 – 1963, 19–40. У раду Арне Вестада – једног од најбољих
познавалаца историје хладног рата и развоја историографије о овом питању – долазе до
изражаја нове тенденције у историографији о хладном рату, које теже превазилажењу
уског посматрања хладног рата са становишта дипломатске историје и искључиво као сукоба две суперсиле. Вестад од мноштва нових приступа и метода издваја и представља
три нове „парадигме“, три могућа и међусобно повезана приступа у новој међународној
историји хладног рата, а то су проучавање идеологије, технологије и трећег света као
битних компоненти хладноратовског сукоба. У другом раду Џејмс Хершберг анализира
велике међународне кризе у периоду 1958–1963 (криза у тајванском мореузу, берлинска
криза и кубанска криза), указујући на њихову комплексност и истичући их као прекретницу у историји хладног рата.
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У осталим радовима Зборника акценат је стављен на „случај Југославије“ у хладном рату, који се посматра са различитих аспеката и кроз различите методолошке приступе. Пажња је прво посвећена међународним односима Југославије са два супротстављена табора и са суседним земљама: у делу „Југославија и Запад“ (43–72) налазе се радови Драгана Богетића (о сарадњи Југославије и Запада у време сукоба са Коминформом
1952–1955) и Миладина Милошевића (о погледу југословенског амбасадора у Паризу
Марка Ристића); тематска целина „Југославија и Исток“ (75–128) садржи радове Мирослава Перишића (о погледу југословенских студената у СССР-у на совјетску стварност у
периоду 1945–1948), Светозара Рајака (о путу Југославије ка политици несврстаности) и
Срђана Цветковића (о утицају хладног рата и совјетске политике на интензитет репресије
у „народним демократијама“ и Југославији 1947–1948); и, на крају, у делу „Југославија и
суседи“ (131–165) налазе се радови Ђорђа Борозана (о југословенско-албанским односима у првој деценији хладног рата), Катарине Ковачевић (о југословенско-мађарским односима 1953–1956) и Петра Драгишића (о југословенско-бугарским односима на почетку
сукоба са Коминформом).
У наведеним тематским целинама и радовима анализиране су поједине кључне тачке и прекретнице југословенске спољне политике у првој деценији хладног рата и истакнута њихова одређеност међународном ситуацијом у посматраном периоду. Као што се
може видети, и у овим деловима је превазиђен уско дипломатски и политички приступ
међународним односима и разматрани су и њихови утицаји на одређене процесе и рецепција у појединим слојевима друштва. Овакав приступ је посебно дошао до изражаја у наредним деловима Зборника.
У оквиру тематске целине „Хладни рат у штампи и карикатури“ (169–233) посматра се веома важна димензија хладноратовског сукоба – пропагандни рат. Радоица Лубурић прати хладни рат и сукоб Стаљин–Тито кроз писање информбировске и политемигрантске штампе; Ивана Добривојевић и Александар Р. Милетић у коауторском раду посматрају хладни рат у званичној фразеологији југословенског режима 1945–1955; Душан
Бајагић даје квантитативну анализу писања листа Политика о Атлантском пакту током
1949. године. Посебну карактеристику ове групе радова чине бројне карикатуре из југословенске и информбировске штампе (које сликовито приказују терминологију и методе
пропагандног утицаја) и графикони и табеле (који квантитативно изражавају пропагандно деловање југословенског режима).
Највећи број радова је сврстан у делу „Друштвено економске промене“ (237–300).
У њима се прати зависност појединих социјалних и економских процеса и појава у Југославији од тока хладног рата, међународних прилика и спољне политике земље. Момчило Митровић је ову зависност приказао на примеру национализације у Србији 1945–1948,
Владимир Љ. Цветковић на случају национализације француског капитала у Југославији
1946–1951, Мира Радојевић кроз деловање српске политичке емиграције после Другог
светског рата, Наташа Милићевић на примеру принудног исељавања грађанских слојева
из Београда 1946–1949, а Слободан Селинић кроз слику „живота иза гвоздене завесе“, тј.
исхрану становника Београда 1945–1970. године.
У тематској целини „Идеологија и култура“ (303–370) приказани су преламање и
утицај хладноратовског идеолошко-политичког сукоба у југословенској култури, културној политици владајуће партије и на појединим просветно-научним установама. Љубодраг Димић је дао детаљну анализу агитпроповске културе у Југославији 1945–1955; Љубомир Петровић је пратио културни сукоб блокова, односно процесе совјетизације и вестернизације у југословенској престоници у истом периоду; Дејан Ристић је посветио пажњу југословенској културној политици у сфери ликовних уметности после раскида са
Информбироом; Драгомир Бонџић је приказао утицај хладноратовске међународне ситуације на живот и рад студената Београдског универзитета.
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На крају, у оквиру целине „Институције и пројекти“ (373–400), дата je анализа досадашњег рада и приказан део могућности за даља истраживања хладног рата у домаћој
историографији. Наташа Милићевић је изнела прецизан преглед објављених радова,
аутора и тема о хладном рату у српској историографској периодици у последње две деценије 20. века. Веселинка Кастратовић-Ристић је дала информацију о историјату, фондовима и збиркама Архива председника Републике (Јосипа Броза Тита) и Музеја историје Југославије који могу бити корисни за истраживаче историје хладног рата, доносећи и фотографије плаката, текстова и карикатура које се чувају у овим установама.
Радови објављени у Зборнику сведоче о разноликости приступа и многострукости
аспеката са којих се може посматрати историја хладног рата, наравно, уз стриктно
поштовање архивских истраживања и методолошких принципа историјске науке. Они
отварају даље могућности за комплексно проучавање феномена хладног рата из угла малих земаља и њиховог положаја у планетарном сукобу двеју суперсила, са пажњом усмереном не само на дипломатске, политичке и војне активности и проблеме већ и на одраз
хладноратовских збивања на друштвено-економске промене, идеолошко-пропагандне
обрасце, културна дешавања и свакодневни живот. Аутори скоро половине прилога у
Зборнику су припадници младе генерације историчара, што говори о успеху издавача и
организатора конференције да ту генерацију промовише и помогне њено укључивање у
светске историографске токове. Поред тога, Зборник радова представља мали али значајан помак у реафирмацији српске и црногорске историографије и успешан почетак сарадње домаћих научних установа са реномираним страним институцијама које се баве проучавањем историје хладног рата.
(Драгомир Бонџић)
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Балкански пакт 1953-1954, Зборник докумената из Архива Војноисторијског института, Архива Министарства спољних послова и Архива Јосипа Броза Тита (1952-1960), Београд 2005, 930.

У српском народу нема много институција дугог трајања које, попут Војноисторијског института, дуже од сто тридесет година испуњавају своју стручну и научну мисију. У
том дугом периоду више генерација војних историчара оставило је препознатљив траг у
српској историографији објављујући историјске изворе. У годинама после првог светског
рата војни историчари задужили су историјску науку приређујући волуминозно дело „Велики рат Србије“ (I - XXXIII том, Београд 1924-1937). У послератним деценијама Војноисторијски институт је пресудно допринео сабирању и објављивању грађе о народноослободилачком рату у Југославији. Ангажовањем његових сарадника објављено је преко три
стотине томова грађе под називом „Зборници народноослободилачког рата“, као и више
серија извора посвећених Првом и Другом светском рату. Пређени пут од идеолошког
одбира докумената и апологетског тумачења прошлости до стицања чврстог упоришта у
примени историјског метода, научној критици и знању, није био формалан већ суштински. Унапређивање историјског сазнања неминовно се темељило на критичком преиспитивању историографског наслеђа. То је био предуслов настајања нових радова који одишу тематским, садржајним, методолошким и концептуалним новинама. Генерација која
данас ради у Војноисторијском институту суочена је са новим темама и истраживачким
проблемима. Један од таквих истраживачких изазова је и одгонетање бројних непознаница везаних за настанак и трајање „Балканског пакта“.
„Балкански пакт“ својим значајем представља данас важну тему не само југословенске, грчке и турске историјске науке већ и историографије посвећене историји хладног
рата. Обимна истраживања која је предузео колектив Војноисторијског института и презентовање 148 до сада непознатих или мало коришћених докумената отуда значи директно укључивање у међународну размену знања. У питању је несумњив стручни искорак,
успели покушај да се о осетљивим темама недавне прошлости пише рационално и критички, истраживачки резултат који проширује област знања о прошлости.
Дипломатички зборник докумената „Балкански пакт“ чине три целине: вредна
уводна студија која говори о мотивима, искушењима и дометима сарадње балканских држава Југославије, Грчке и Турске (9-133 стр.), блок факсимила докумената, скица заједничких ратних планова и фотографија које на себи својствен начин сведоче о атмосфери у
којој се одвијала сарадња балканских држава (134-156) и документарни део у коме читалац, путем 148 изабраних извора различите провиниенције, садржаја и обима, стиче увид у
појединости настанка Пакта, садржај дипломатских извештаја и стенограма преговора, обим
и врсту сарадње, политичког и војног аспекта приближавања балканских држава, лаганог
одумирања „Балканског пакта“.
Истраживања показују да је Балкански пакт представљао прву значајнију дипломатску и војну активност Југославије после избијања сукоба са Информационим бироом
1948. године. Нашавши се „сама“ и пред опасношћу да политички и економски притисак
СССР-а и социјалистичких земаља прерасте у оружани сукоб Југославија је, током 19501951. године, покушала да пронађе „нове пријатеље“ на Западу сперемне да, руководећи
се сопственим стратешким и политичким интересима, економски и војно подрже њен
опстанак. Време је показало да је једнострана сарадња са Западом била пуна искушења,
неповерења, сумњи, присмотре, преиспитивања. Економска и војна помоћ коју је Југославија примала, и поред тога што није била формално условљена „одређеним политичким
концесијама“ подразумевала је либерализацију економије, промену концепта друштвеног
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развоја, преорјентацију индустрије, постепено приближавање и укључивање у западни
војни савез, нужну демократизацију друштва, смањивање политичке улоге СКЈ, неминовно напуштање основних начела социјализма. Сарадња је провоцирала страх. Преломницу
су представљали неуспели преговори југословенског војног врха са генералом Томасом
Хандијем и сазнање да Запад није спреман да у случају совјетске војне
интервенције безрезервно и пуним капацитетом брани Југославију уколико не приступи
НАТО пакту. Зато су, уместо директних веза са Западом партнери потражени на Балкану. Везивање и регионална сарадња са Грчком и Турском, чланицама НАТО пакта, значила је, у виђењима југословенског државно-партијског врха, приближавање Западу уз задржавање свог политичког система, остати веран ономе што су југословенски комунисти
називали „изворни комунизам“, измицање из непосредног загрљаја Запада и задржавање
довољне дистанце према том војном савезу. Објективна опасност и страх од совјетске
војне интервенције присилио је југословенски партијски врх на регионалну сарадњу са
земљама супротних и супротстављених политичких система. Мотиви Запада били су,
опет, сасвим практични и особени. Ту почиње прича коју, на различите начине, приповеда уводна студија, ликовни извори документи објављени унутар зборника „Балкански
рат“.
Уводна студија прати развој тројне политичке и војне сарадње Југославије, Грчке и
Турске од првих контаката који су, касније, резултирали потписивањем и ратификацијом Анкарског уговора до тренутка када Пакт наставља да јуристички важи али ефективно не постоји. Осветљени су први контакти балканских савезника током 1952. године,
указано на значај Прве трипартитне конференције, проговорено о потписивању Анкарског уговора (28. фебруар 1953). Посебна пажња је посвећена искушењима сарадње Југославије, Грчке и Турске у месецима који су наступили након смрти Јосифа Висарјоновича Стаљина и појаве совјетске мировне иницијативе. Анализирани су домети сарадње у
1953. ограничени међусобним ривалитетом, притисцима за укључењем Југославије у НАТО, успореним темпом изградње механизама заједничке одбране. Проговорено је о стварању и раду Сталног секретаријата Балканског уговора, делатности генералштабова трију
земаља, дипломатским активностима, допунским садржајима сарадње и пријатељства балканских држава. Указано је на покушаје југословенских политичара да унутар Пакта изграде позиције које би им омогућиле самостално наступање у односу на велике силе. Подробно су описани резултати Титових посета Турској (12-18.4.1954) и Грчкој
(2-6.6.1954). Кроз несугласице и компромисе осветљен је процесс доградње војног споразума до кога је дошло на Бледу (6-9. 8.1954). Са подједнаком пажњом праћени су сусрети
начелника генералштаба, посете политичара и дипломата, трипартитни сусрети, конференције министара иностраних послова. Перспективе сарадње балканских држава анализиране су из угла војних потреба и политичких циљева које је, у већој или мањој мери током 1955, одређивао процес нормализације односа Југославије и СССР-а и степен грчкотурских неспоразума. Уводну студију засвођују делови који говоре о лаганом одумирању
Балканског пакта.
Документи које доноси зборник „Балкански пакт“ похрањени су у Архиву Војноисторијског института (82 документа), Архиву Министарства спољних послова (11 докумената) и Архиву Јосипа Броза Тита (55 докумената). Презентовани су хронолошким редом и разврстани по годинама настанка (1952. - 4, 1953. - 40, 1954. - 73, 1955. - 19, 1956. 8, 1958. - 1, 1959. - 2, 1960.- 1). У питању су документи различитог порекла, садржаја,
обима, квалитета. Зборник доноси записнике са састанака, забелешке разговора, уговоре,
извештаје, елаборате, операционе планове, меморандуме, прилоге, пројекте, нацрте,
процене, листе потраживања, табеле, формацијске акте, дипломатске списе, предлоге,
дописе, писма и телеграме. Доминирају извори војног садржаја, што целом зборнику даје
претежно војни карактер. Али поред војног аспекта види се разноврсна сарадња, развијање
политичких контаката, формирање сталних органа пакта од Савета министара до Сталног
секретаријата и Саветодавне скупштине, бујање билатералних односа земаља које имају
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различите и супротстављене друштвено политичке системе и идеолошке назоре. Исказ
извора је аутентичан и богат. Он потврђује закључке историчара који говоре да је „Балкански пакт“ био много више од заштите два стратешка правца на Балкану која су била
од важности за НАТО (Љубљанска врата и Вардарска долина).
Појава дипломатичког Зборника докумената „Балкански рат“ сведочи о високом
стручном нивоу средине у којој је настао. Отварање нове историографске теме, сабирање
емпирије на основу које се поузданије и прецизније може мислити о прошлости, постављање нових питања документима, указивање на нове сплетове односа у прошлости које
воде сигурнијим закључцима не говори само о освојениом знању већ, пре свега, о новом начину стручног размишљања у Војноисторијском институту.
(Љубодраг Димић)

