Нада Петровић

Изложба Тито – Стаљин у Архиву
Србије и Црне Горе
Архив Србије и Црне Горе и Државни архив Руске Федерације организовали су изложбу архивских докумената Тито – Стаљин на којој су први
пут јавности показана поједина архивска документа. Изложба је првобитно
била отворена у Москви 23. јуна 2006. уз присуство високих званичника Руске Федерације, амбасаде Републике Србије у Москви, као и бројних културних и јавних радника Руске Федерације и града Москве. На изложби у
Москви била су изложена архивска документа Тито – Стаљин за период
1935–1956. године, као и бројни експонати из српских и руских архива и
музеја. Посетиоцима су приказани експонати из личне збирке Ј. Висарионовича Стаљина из Државног историјског музеја Руске Федерације и личне
ствари Ј. Б. Тита из Музеја историје Југославије. Стаљинове личне ствари
су биле изложене само у Москви. Скоро иста поставка представљена је српској јавности у Београду 24. октобра 2006. у Архиву Србије и Црне Горе.
Истраживања архивских докумената за изложбу обавио је тим руских
и српских историчара у Архиву СЦГ, Музеју историје Југославије (Архив
Јосипа Броза Тита), Министарству спољних послова Републике Србије, Државном архиву Руске Федерације, Државном историјском музеју, Руском
државном архиву новије историје, Руском државном архиву социјално-политичке историје, Руском државном архиву филмских и фотодокумената и
Архиву спољне политике Руске Федерације.
У Београду су била изложена 224 архивска документа и музејска експоната по хронолошким и тематским целинама, са легендама и изводима из
докумената: I. Броз и Стаљин до Другог светског рата; II. Године борбе
1941–1945; III. Савезници у социјалистичком лагеру 1945–1948; IV. Конфликт интереса 1948–1953; V. Нормализација односа 1953–1956.
Поставка је изазвала велико интересовање не само историчара већ и
шире јавности, јер су се први пут после готово седам деценија видела документа која су битна за сазнања о нашој прошлости. То су пре свега документа из Руског државног архива социјално-политичке историје, бившег
Архива Коминтерне, а односе се на делатност Јосипа Броза у Москви. Остала документа, која су у своје време битно утицала на судбину народа у
Краљевини Југославији, а затим у ФНРЈ, такође су привукла велику пажњу
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посетилаца: Уговор о пријатељству и ненападању Краљевине Југославије и
СССР-а од 5. априла 1941, Споразум о пријатељству нове власти у Југославији и СССР-а од 11. априла 1945, Московска и Београдска декларација из
1955. и 1956. године.
Поставку је пратио каталог (у Москви на руском, а у Београду на српском језику). Организатори изложбе, Миладин Милошевић, в. д. директор
Архива СЦГ и Владимир П. Козлов, руководилац Федералне архивске агенције, написали су кратак увод за каталог, а Л. Ј. Гибјански и проф. др Љубодраг Димић научно виђење односа Тито–Стаљин. Каталог је опремљен скеновима најзанимљивијих докумената и пописом свих изложених докумената и музејских експоната.
Изложбу у Москви отворио је Владимир П. Козлов, директор Федералне архивске агенције, а у Београду о изложби су говорили проф. др Сергеј Мироњенко, директор Државног архива Руске Федерације и Миладин
Милошевић, в.д. директор Архива СЦГ. На отварању је било око 350 званица, а током осталих дана (изложба је била отворена до 1. децембра 2006),
уследиле су колективне и индивидуалне посете. Изложбу су посетили руски
амбасадор у Београду Александар Алексејев, чланови руске Думе, српски
амбасадор у Москви, заменик америчког амбасадора у Београду Родерик
Мур (Roderic Moore) и особље амбасаде САД у Београду, матуранти београдских гимназија (Треће београдске гимназије, гимназије Милутин Миланковић и других), колектив Архива Војводине и многи други. С обзиром
на велико интересовање јавности, изложба ће у току 2007. године бити постављена у Ужицу, Зајечару, Зрењанину, Кикинди, а интересовање постоји
и у Републици Српској.
Српски и други медији пропратили су отварање изложбе. Сви информативни програми РТС-а, Национални дневник ТВ Пинка, хрватска ТВ, дали су кратак и језгровит прилог о изложби. Дневна, недељна и месечна
штампа, свака на свој начин, дала је коментар на тему изложбе. Београдски
дневни лист Политика, из пера коментатора Драгана Влаховића, пропратио
је не само отварање изложбе него и стручно коментарисао поједина (први
пут) виђена документа.
На тему Тито – Стаљин у просторијама Архива СЦГ, 25. децембра
2006, одржан је Округли сто на коме је учествовало 17 еминентних руских
и српских историчара: Леонид Гибјански, Валериј Николајевич Шепељов,
др Јелена Гускова, Никита Бондарјев, др Чедомир Штрбац, др Мирослав Јовановић, проф. др Милан Ристовић, мр Мирослав Перишић, др Милан Терзић, др Никола Б. Поповић, др Момчило Павловић, др Момчило Митровић,
др Драган Богетић, мр Горан Милорадовић, мр Алексеј Тимофејев и др
Бранка Докнић и Душан Јончић из Архива СЦГ. Сва саопштења и дискусије са Округлог стола биће објављени у посебном зборнику током 2007. године.
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Др Сергеј Мироњенко, директор Државног
архива Руске Федерације, говори на изложби
Тито – Стаљин.

Миладин Милошевић, в.д.
директор Архива СЦГ, отвара
изложбу.
Тито – Стаљин

Амбасадор Руске Федерације у
Београду, господин Александар
Алексејев, даје изјаву о изложби
новинару Политике.
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Заменик амбасадора САД у Београду Родерик
Мур са особљем Амбасаде САД у Архиву
СЦГ.

Родерик Мур, заменик амбасадора САД у
Београду, разгледа изложбу Тито – Стаљин.
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