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Интересовање за историју спољне политике прве југословенске државе знатно
је замрло током 90-их година. Поновно интересовање историчара за ове теме обновљено је у последњих деценију и по. Нове генерације вратиле су се изучавању политичке историје, али је приметно и интересовање за теме које раније нису биле често
у фокусу. Историчари су више пажње почели да посвећују економским односима југословенске краљевине са појединим државама. Ове теме су најчешће биле обрађене
у оквиру магистарских радова и докторских дисертација, мада је било и засебно написаних радова. Потребно је истаћи да је већи део магистарских и докторских радова
о билатералним економским односима одбрањен од стране домаћих историчара на
страним универзитетима. До сада су Владимир Цветковић, Горан Латиновић, Владан
Виријевић, Милан Балабан и Перица Хаџи-Јованчић обрадили теме економских односа југословенске краљевине са Француском, Италијом, Турском, Чехословачком и
Трећим рајхом. Већина ових радова је објављена у виду засебних монографија,1 а за
ову годину најављено је објављивање и књиге Перице Хаџи-Јованчића.2
Књига Горана Латиновића је објављена на основу докторске дисертације коју
је одбранио у Сан Марину 2012. године. Како је сам аутор истакао, питање југословенско-италијанских односа је било прилично запостављено у досадашњој историографији (стр. 7) и поред постојања већег корупса литературе о билатералним односима двеју држава. Иако су и раније истраживачи указивали на амбивалентност између
политичко-војних односа с једне, и економских односа с друге стране, овај други
сегмент је био углавном запостављен или само летимично обрађиван у пређашњем
периоду. Фокусирајући се управо на економске односе двеју држава, аутор је своја
истраживања засновао на архивској грађи похрањеној у Београду и Риму, и постојећој литератури.
Књига садржи више целина: предговор (стр. 7–9), скраћенице (стр. 11–12),
увод (стр. 13–20), четири главе (стр. 22–247), закључак на енглеском, српском и
италијанском језику (стр. 248–262), списак коришћених извора и литературе (стр.
263–273), именски индекс (стр. 274–281), индекс географских појмова (стр. 282–290)
и белешку о аутору (стр. 291). На самом почетку аутор је применио несвакидашњи
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приступ, те је у списку скраћеница дао разјашњења назива фондова, који су у критичком апарату цитирани према ахривским бројевима. У уводу је изнео преглед најзначајнијих момената у југословенско-италијанским односима између два светска
рата. Главни део књиге подељен је у четири главе у којима су анализирани економски
односи током прве деценије по окончању Првог светског рата, у време Велике економске кризе и после доласка националсоцијалиста на власт у Немачкој. Последња
глава посвећена је пласирању италијанског капитала у југословенској привреди.
У првој глави анализирани су италијански планови за економски продор на
Балканско полуострво, као претходница стварању политичког утицаја, и значајно место које је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца имала у почетним пројекцијама.
Међутим, правно регулисање односа и одуговлачење у почетку примене појединих
уговора и конвенција негативно су утицали на развој међусобне трговине, која је досегла врхунац у првој половини двадесетих година. Последњих година те деценије
италијански извозници су били суочени са све јачом немачком, чехословачком, француском и британском конкуренцијом. Међу појединцима који су се, са југословенске
стране, истакли залагањем за јачу економску сарадњу са Италијом, аутор је указао на
Настаса Петровића, Јована Т. Марковића и Милана Стојадиновића.
Друга глава посвећена је економским односима током Велике економске кризе. Општа тенденција знатног смањења међународне трговине није мимоишла ни
ове две државе. У овом периоду појачане су амбивалентне тенденције италијанске
економске политике: настојање да се одржи баланс државног буџета смањивањем
трговинског дефицита, јачање економских веза са северним суседима Југославије и
покушај спречавања немачког економског продора у југоисточну Европу. Са југословенске стране, тежило се одржавању обима извоза на италијанско тржиште, али и
очувању економских односа са Француском и Немачком, који су сматрани погодном
контратежом италијанским плановима у Подунављу и на Балканском полуострву.
Трећа глава посвећена је развоју југословенско-италијанских економских
односа у време немачког економског продора у југоисточну Европу. Тенденције из
претходног периода само су појачане, јер је италијанска политика економске аутархије и блиске сарадње са Аустријом и Мађарском утицала на даље смањивање југословенској извоза. Примена санкција Друштва народа натерала је Југославију да
пронађе ново тржиште за очување своје спољне трговине, и једини могући партнер
преко кога је могла да оствари жељени циљ била је Немачка. Ситуација је донекле
измењена потписивањем Пакта о вечном пријатељству 1937, којим је омогућено и
функционисање Сталног економског комитета, који је био пројектован још трговинским уговором из 1932. године. Иако су учињени виднији помаци у правцу обнове
некадашњих економских односа, италијанска политика економске аутархије и јака
немачка конкуренција утицали су да постојећи потенцијали буду само делимично
искоришћени. У периоду ишчекивања новог глобалног конфликта, потписан је и тајни уговор о набавкама италијанског оружја и војне опреме. Даљи развој економских
односа у знатној мери је био дефинисан ратним дејствима и прекидима трговинских
рута током Другог светског рата.
Четврта глава посвећена је анализи пласмана италијанског капитала у југословенској привреди. Горан Латиновић указује на сфере пословања за које су италијански кругови били најзаинтересованији (банкарство, рудници, текстилна и дрвна
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индустрија и др.), делове југословенске територије на којима су били најактивнији
(Далмација, Црна Гора и Босна), и италијански удео у иностраним финансијама које
су биле пласиране у југословенску привреду. На основу изнете анализе, аутор је закључио да Италија није била превише заступљена, и да је имала мањи удео уложеног
капитала и од Белгије и од Мађарске у односу на друге.
Горан Латиновић је анализирао економске односе два суседа на више нивоа.
Полазећи од државног нивоа, аутор је анализирао преговоре који су вођени због потписивања различитих уговора и конвенција, ток њихове примене, али и проблеме
на које су наилазиле две стране. Обим, успешност и препреке у развоју економских
односа приказао је кроз биланс спољне трговине две државе, врсте и количине артикала који су извожени, узајамног курса две националне валуте и других фактора. На
другом, пословном нивоу, не ограничавајући се само на државне факторе, аутор се
потрудио да живо ослика читаоцима функционисање појединих фирми у општим и
специфичним околностима које су се мењале током посматраног периода. На трећем
нивоу аутор је указао на лична залагања појединих државника и пословних људи, са
југословенске и италијанске стране, за побољшање међусобних економских односа.
Горан Латиновић је темељно истражио велики корпус италијанске и југословенске архивеске грађе, употпуњујући своје резултате постојећим научним знањима.
Међутим, аутор је више пажње посветио италијанској него домаћој историографији,
те је изоставио извесне научне радове који су обрађивали поједине теме које је и
сам анаизирао у својој књизи. Фокусиран на основну тему своје књите, аутор истиче могући економски разлог италијанске подршке извршењу Марсељског атентата
због ставова краља Александра према немачко-аустријској царинској унији, аншлусу
Аустрије и италијанско-аустријском зближавању (стр. 165), иако су сва три питања,
а посебно аншлус, била превасходно политичка, а у мањој мери економска. На два
места је и погрешно навео имена југословенског и британског дипломате Ивана Субботића и Невила Хендерсона. И поред изнетих запажања, која ниуколико не умањују
вредност књиге Горана Латиновића, сматрамо да је домаћа историографија добила
вредно дело које знатно употпуњује постојећа научна сазнања о југословенско-италијанским односима у периоду од 1918. до 1941. године. Њен значај је тим већи што
је Италија представљала највећу претњу и једног од главних економских партнера
током највећег дела посматраног периода. Овом књигом пружена је темељна анализа другог сегмента ових односа, који је био запостављен у пређашњим историјским
истраживањима.
(Срђан Мићић)

Vladan Jovanović, OPIJUM NA BALKANU. PROIZVODNJA
I PROMET OPOJNIH DROGA 1918–1941, Zagreb, AGM d.o.o.
za izdavaštvo i usluge, 2020, 324.
Др Владан Јовановић, сарадник Института за новију историју Србије, објавио
је од 2002. године три монографије1 и више десетина чланака и студија. Ових дана
загребачка издавачка кућа AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge публиковала је и четврту
књигу овог аутора, у преводу на хрватски језик и уз потпору Министарства културе
и Министарства знаности и образовања Републике Хрватске. Монографијa се бави
мало познатом темом из историје југословенске државе између два светска рата, везаном за производњу и промет опијума на Балкану.
Бавећи се истраживањем простора Јужне Србије и Вардарске бановине, др В.
Јовановић је открио изворе везане за производњу опијума, о чему је објавио неколико чланака2 који су имали приличну рецепцију у научним круговима, а још већу
у медијима, па чак и у ТВ серијама.3 Користећи архивске изворе из разних фондова
Архива Југославије, али и Историјског архива Београда, Хрватског државног архива,
National Archives at College Park-а, Maryland (NACP), Музеја града Новог Сада и приватних збирки, потом објављену грађу и литературу претежно стране провенијенције, аутор је одлучио да монографски обради тему и тиме закорачи у „непрегледну
историографску празнину”.
Монографију, поред „Предговора” (11–17), чине четири дела, сваки са више
поглавља и потпоглавља: „Еуфорија, профит, стигма, контрола” (19–94) (Економски
потенцијал опијума и колонијалне силе; Стигматизација до 1918; Успостава међународне контроле); „Македонски опијум” (95–175) (Поља мака; Откуп сировине и
унутарњи промет; Увођење државног монопола – ПРИЗАД; Југословенски прерађивачи опијума); „Извозна (ко)операција” (171–218) (Године консолидације извоза;
1
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1 Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929 (Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS), INIS, Beograd 2002; Vardarska banovina 1929–1941, INIS, Beograd
2011; Slike jedne neuspele integracije: Kosovo, Makedonija, Srbija, Jugoslavija, Fabrika
knjiga i Peščanik, Beograd 2014.
2 „Makedonski opijum: o ﬁnansijskim i političkim razmerama fenomena (1918–1941)”, Godišnjak za društvenu istoriju, XVI/3, Beograd 2009, 69–79; „Rađanje balkanske Kolumbije”,
30/06/2013, https://pescanik.net; „Ilegalni putevi jugoslovenskog opijuma između dva svetska rata”, Godišnjak za društvenu istoriju, 3/2016, 65–88; “Balkans in the spotlight: drug factories in Bulgaria 1932-1937”, Balkanistic Forum, 2/2018, 75–88; „Jugoslavensko-američka
opijumska suradnja 1929. – 1941. godine”, Časopis za suvremenu povijest, 50, 1 (2018),
35–65; „Skopska fabrika alkaloida braće Ognjanović 1936–1945”, Tokovi istorije, 2/2018,
67–88; „Beograd u međunarodnoj mreži krijumčara opijata 1931–1941”, u: Olga Manojlović
Pintar, Vera Gudac Dodić (ured.), Tradicija i transformacija: Transnacionalno iskustvo jugoslovenske istorije, 2, Beograd: INIS, 2019, 101–122; „Lomljenje оpijumskog кolača”, Beton,
203, 16. 01. 2019, https://www.elektrobeton.net/mikser/lomljenje-opijumskog-kolaca/; „Edo
Marković (1885–1939): prilog za biograﬁju”, Časopis za suvremenu povijest, 52, 1 (2020),
131–163.
Сенке над Балканом, криминалистичка телевизијска серија аутора Драгана Бјелогрлића и Стевана Копривице (2016–2019).
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Турско-југословенски Централни биро у Цариграду); „Балканске кријумчарске мреже” (219–280) (Бугарске творнице дроге; Кријумчарска мрежа прекрива Југославију), као и „Закључак” (281–293).
Први део посвећен је историјском прегледу опијумског питања и генези његове
стигматизације широм света. В. Јовановић се труди да „реконструише нововековну
еволуцију опијума од ’чуда медицинеʼ до глобалне друштвене претње”, објашњавајући сложени систем контролних механизама који су се непрекидно трансформисали
услед све слабијих учинака политике криминализације опојних дрога. Уз то, аутор
пружа и исцрпну реконструкцију светских кријумчарских организација ради лакшег
разумевања токова опијумског промета о којима говоре наредна поглавља.
Други део књиге приказује развојне фазе производње македонског опијума,
његовог откупа, унутрашњег промета и еволуције његове фабричке прераде у самој
Југославији. Пратећи југословенске прилике, Јовановић се концентрисао првенствено на увођење државнога откупног и извозног монопола који је реформисао читаво
опијумско питање, чинећи га саставним делом државне економске политике. Посебан нагласак стављен је на неспретне зачетке прераде опијума у Југославији и његове
међународне импликације. Македонски опијум из долине Вардара садржавао је и до
15% морфина (морфијума) због чега је још средином 19. века био препознат као врхунска фармацеутска сировина. Мак је био чак пет пута исплативији од пшенице за
производњу, па је још од османлијске управе производња на годишњем нивоу ишла
понекад и до неколико стотина тона годишње. Зона опијумске производње обухватала је око 14.000 хектара који су се простирали на територији четрдесет општина Вардарске бановине, а највећа пространстава под маком била су у Кавадарском,
Струмичком и Жеглиговском срезу. Откуп опијума од сељака био је током 1920-их
још увек у рукама трговаца из Солуна и агената европских фармацеутских фабрика, чије се пословање темељило на периодичном обарању и подизању цена сировог
опијума. Као посредници у трговини том уносном робом ,јављају се многи политичари и локални функционери који су, као по правилу, трговали и дуваном. Увођење
државног монопола наметало се као логичан излаз из наслеђене откупно-извозне
праксе која је високе профите држала даље и од саме државе која је у Женеви преузимала међународне обавезе. Декларативни циљ оснивања Привилегованог акционарског друштва за извоз земаљских производа (ПРИЗАД) 1930. године био је да
подигне цену пољопривредних производа и елиминише посредничке фирме из Беча,
Пеште и Солуна. Осим тога, та је монополска установа могла да обавља и кредитирање, стандардизацију пољопривредне производње и организацију транспорта и
складиштења робе. Откуп опијума од непосредних произвођача путем готовинских
кредита обављао је опијумски одсек ПРИЗАД-а који је од 1933, сходно договору с
Турском, функционисао под називом Југословенски завод за извоз опијума (ЈУЗОП),
а при самом Министарству трговине и индустрије била је формирана Стална опијумска комисија. Незадовољни откупном ценом и избегавањем државе да опијум плаћа
по садржају морфина уместо према тежини (према донетој уредби), произвођачи су
тражили отказивање Женевске опијумску конвенције (Краљевина Југославија ју је
1929. ратификовала), а учестали су и захтеви да се опијум прерађује и припрема за
извоз у Скопљу, а не као до тада у Београду. Бројне резолуције извозника, задругара,
трговаца, млинара и пољопривредника критиковале су праксу ПРИЗАД-а да робу
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откупљује „иза затворених врата а не преко Берзе”, и то искључиво у шлеповима од
повлашћених фирми с великим капиталом, што је остављало по страни задруге и
ситније трговце. Протести су најчешће били уперени против генералног директора
ПРИЗАД-а Еде Марковића.
Како наглашава В. Јовановић, статус неразвијене прерађивачке индустрије
Краљевине Југославије био је видљив и у хемијској преради. Од почетка 1920-их
прерадом сировог опијума у Краљевини СХС бавило се неколико мањих испостава
мађарских фабрика у Хрватској и Словенији све док се 1931. фабрика у Храстнику
није специјализовала за израду алкалоида. Пет година касније, у Скопљу је државну
лиценцу за прераду опијума добило породично предузеће Огњановића. Браћа Софроније и Филип Огњановић градили су упоредо јаке политичке везе које су сезале
до самих врхова власти. Међутим, њихова Југословенска фабрика алкалоида „С. &
Ф. Огњановић” упустила се у илегалну производњу, прикривање службених података и необуздано кријумчарење деривата опијума, чак и у САД, чиме су допринели
општој криминализацији те рентабилне привредне гране. Интензитет њихових незаконитих активности довео је до заоштравања југословенско-америчких односа угрозивши извоз македонског сировог опијума у САД. С обзиром на то да су америчке
фармацеутске фирме откупљивале готово читаву годишњу продукцију југословенског сировог опијума, челници ПРИЗАД-а захтевали су од министра трговине да се
скопској фабрици алкалоида забрани рад. Поред хапшења Софронија Огњановића
1938. и заплене хероина, његова фабрика у Скопљу нашла се и на удару европског
картела прерађивача опијума јер је наставила да извози морфин испод тржишне цене, угрожавајући тако доминантну позицију југословенског опијума на америчком
тржишту. Без обзира на то што је узроковала озбиљне међународне инциденте, скопска фабрика алкалоида и даље је радила с државном лиценцом, па је почетком 1939.
с фабриком у Храстнику основала картел домаћих прерађивача опијума ради заједничког наступа на домаћем и страном тржишту. Фабрика алкалоида у Скопљу пословала је и током бугарске окупације, а после ослобођења и национализације у јулу
1945. наставила је да ради као државно предузеће „Алкалоид – Скопје”.
Трећи део монографије обрађује „хаотично стање извоза сировог опијума и
покушаје његове стандардизације”. У оквиру билатералних односа Турске и Краљевине Југославије представљен је њихов заједнички извозни подухват, чије су контроверзе пресудно утицале на токове и ефекте опијумске извозне политике и пословање на америчком тржишту. Захваљујући високом садржају морфина, југословенски
медицински опијум био је изузетно тражена фармацеутска сировина, због чега се
извозио водећим прерађивачким фабрикама у Немачкој, Швајцарској и Француској
све до 1928. године, када су готово читаву продукцију почеле да откупљују америчке
фабрике. Та година стратешког заокрета, наглашава аутор, коинцидирала је са „златном жетвом”, односно рекордном производњом опијума у Македонији, а недуго затим и ратификацијом рестриктивне Женевске конвенције уочи које је Југославија за
само неколико месеци извезла у САД опијум вредан 21 милион динара. Иако је извоз
опијума од 1930. прешао у надлежност ПРИЗАД-а, до извесне стандардизације његовог извоза дошло је тек 1933. Међутим, ентузијазам у погледу извоза укупне годишње опијумске производње у САД озбиљно је доведен у питање 1934, након што је
у Цариграду почео да ради Турско-југословенски централни биро за извоз сировог

Прикази

325

опијума. Југословенска квота удела од 23–26 одсто спутавала је дотадашњи извоз у
Америку, што је стварало отпор Београда даљем заједничком наступу с Турском. С
друге стране, намера Турске, која је игнорисала међународне опијумске конвенције,
била је да посредством добре репутације југословенског опијума пласира у Америку
свој опијум слабијег квалитета, што је постало очито приликом деобе профита. Тај
заједнички трговински наступ био је под непрекидним ударом кријумчарских и шпијунских афера које су опструирале извоз и одбијале клијенте. Осим тога, Турска је
убацивањем својих залиха опијума на тржиште директно кварила заједнички посао.
Тако су спорови око пласмана опијума у САД довели 1936. до краткотрајне блокаде
ЈУЗОП-овог опијума, а појава јефтиног „персијског” опијума у Европи додатно је
охрабрила турску страну у Централном бироу да губитак европског тржишта компензује опструкцијом својих југословенских партнера у пословима с америчким фабрикама. Према службеним подацима Министарства пољопривреде, из Краљевине
Југославије је у раздобљу од 1927. до 1939. извезено укупно 668 тона сировог опијума у вредности од 386 милиона динара.
У последњем делу књиге др Владан Јовановић је покушао да расположиву
грађу о кријумчарењу опијума и опијата на Балкану смести у контекст транснационалног криминала чији су се обриси наслућивали још од краја 1920-их. Кријумчарење опојних дрога имало је транснационални карактер и пре избијања светске
економске кризе. Као израз интернационализације проблема нетранспарентне производње и (и)легалне трговине опијатима, Лига народа је основала неколико специјализованих тела за контролу и надзор. Комисија међународне криминалистичке
полиције (Интерпол), основана 1923. у Бечу, институционализовала је сарадњу националних полиција, а на нижем нивоу деловао је амерички обавештајни сервис при
амбасади САД у Паризу који се од 1935. бавио праћењем и пресецањем путева дроге
према Северној Америци.
Од почетка 1930-их највећи број илегалних фабрика дроге пресељен је из Истанбула у Софију, иако су и крајем 1920-их пошиљке хероина за Хамбург и Марсељ
полазиле из Бугарске захваљујући анархичној ситуацији на југословенско-бугарској
граници. Фабрика опијата Методија Лазова у Радомиру основана је 1932. капиталом
Македонске банке, главног финансијера ВМРО-а, и неколико других власника. Лазов
је као нећак бугарског министра војске уживао пуну протекцију, па је уз помоћ чехословачких хемичара и браће Анави из Пловдива (који су крајем 1930-их развили сопствену кријумчарску мрежу и покренули своју фабрику у Паризу), подигао неколико
лабораторија за израду опијата. У посао се укључило и неколико група међународних кријумчара који су успоставили канале ка Грчкој, Египту, Европи, САД, Турској
и Далеком истоку. В. Јовановић пише како ни читава светска „антиопијумска коалиција”, предвођена Опијумском секцијом Лиге народа и Уредом за наркотике у Каиру,
није успевала да заузда бугарску индустрију дроге. Од 1933. Бугарска је била главна тема на заседањима Саветодавне опијумске комисије, на којој је светска јавност
упозорена да је годишња хиперпродукција бугарског хероина од шест тона четири
пута већа од легалних светских потреба. На илегалном тржишту, бугарски хероин
задовољавао је дневне потребе три милиона зависника широм света. Јула 1934. бугарска влада је забранила производњу хероина, па се мрежа илегалних лабораторија
раширила по Балкану, иако службена ликвидација ВМРО-а није прекинула илегалну
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прераду опијума у коју су се почели укључивати службеници Министарства јавног
здравља. Крајем 1935. прекинут је бугарски кријумчарски канал према Прагу, али су
отворени нови. На челу најјаче кријумчарске организације на Балкану стајао је руски
емигрант Јосиф Раскин чији су људи координирали илегални промет опијата у Бугарској и Југославији. С обзиром на то да се у Краљевини Југославији годишње кријумчарило 8–10 тона опијума, Јовановић закључује како је готово четвртина легалне
продукције била у илегалном промету. Томе треба додати и шверц готових деривата
опијума, те повезаност београдских и скопских кријумчарских организација с водећим европским мрежама за транспорт дроге преко Атлантика. Директни притисци
америчке амбасаде у Паризу, при којој је деловао „сервис” за праћење кријумчарења
наркотика, утицали су на југословенске власти да накратко зауздају све агресивнију
криминализацију некада перспективне пољопривредне гране.
Београд није био само погодан транзитни центар већ и уточиште неколико
светски познатих кријумчара дроге. Поред тога, и нека међународна транспортна
предузећа са седиштем у главном граду Краљевине Југославије представљала су
„кулисе” илегалне трговине наркотицима од Истанбула до Париза. Осим неколико
мешовитих југословенских група које су кријумчариле дрогу у Аустрију и Немачку,
у Београду је деловао и огранак париске мреже Јосифа Раскина, чији су сарадници
припадали руској емиграцији. Иако је београдска полиција била прилично ефикасна у откривању кријумчара, раширена корупција у друштву и неадекватна казнена
политика подстицале су домаће и стране криминалце да обим илегалних послова
непрекидно шире. У те послове били су уплетени чак и поједини припадници дипломатског особља и државни чиновници.
Ово није прва и једина монографија неког сарадника Института за новију
историју Србије објављена у иностранству, али још једном показује да квалитетна
дела лако прелазе границе. Занимљива и мало позната тематика, јасан и леп стил,
биће привлачни и широј јавности, а не само ужестручним круговима који се баве
историјом југословенске државе. Одлично графички приређена, уз бројне илустрације, монографија садржи спискове скраћеница и извора и литературе, као и именски
регистар.
(Радмила Радић)

Здењек Сладек, МАЛА АНТАНТА 1919–1938: ЊЕНЕ
ПРИВРЕДНЕ, ПОЛИТИЧКЕ И ВОЈНЕ КОМПОНЕНТЕ,
Београд, Службени гласник, 2019, 332.
Скоро двадесет година по објављивању оригинала (2000), пред српским читаоцима појавила се књига Мала Антанта: њене привредне, политичке и војне компоненте. Њен аутор, Здењек Сладек (1926-2003), био је дугогодишњи сарадник прашког
Института за средњу и источну Европу, окренут историји чехословачких политичких
странака, руске емиграције у Чехословачкој и привредне односе Чехословачке са земљама Средње и Источне Европе.
У погледу структуре, дело прати настанак, развој и нестанак Мале Антанте
кроз четири велике целине, подељене на изучавање различитих политичких, привредних и војних аспеката сарадње међу њеним чланицама. У првој глави, наслова
Настанак Мале Антанте и њен улазак у међународну политику и привреду (19191924), Сладек се бави сарадњом између Чехословачке, Румуније и Краљевине СХС
у периоду непосредно после Првог светског рата, када су ове државе тражиле себи
место на међународној сцени. Као главни фактори који су утицали на убрзавање настанка овог блока именовани су несређене прилике у Мађарској, револуција и контрареволуција, као и два покушаја хабзбуршке рестаурације од стране свргнутог цара и краља Карла у овој земљи.
Други део, Мала Антанта у сенци Локарна и протекционизма (1925-1929),
приказује деловање земаља Мале Антанте у условима недостатка гаранција за источне границе Немачке, али и појачаног протекционизма у привреди широм Европе.
Поред Мађарске и Немачке, као фактор разилажења међу савезницима појављује се
и став према Пољској због страха да би укључивање Пољске у Малу Антанту могло
значити и увлачење њених осталих чланова у пољске сукобе са Совјетским Савезом.
Поред тога, по овом питању је владала скепса са чехословачке стране због нерешеног
питања границе са Пољском. Други фактор неслагања биле су различите мере које
је свака од чланица уводила у циљу заштите свог тржишта, истовремено захтевајући
преференцијални третман код осталих. Аутор овде, као и кроз даљи текст, приказује
разраду ратних планова од стране савезничких генералштабова, показујући да су у
свим варијантама планови на првом месту били уперени против Мађарске, уз могућност превентивног рата у случају ширег сукоба. Ово би значило да би војске Чехословачке, Југославије и Румуније настојале да у што краћем року сломе Мађарску, да
би се затим окренуле другим непријатељима.
Трећи део, Политичка и економска борба за сфере утицаја (1930-1934), бави
се односом Мале Антанте према различитим тенденцијама ка обједињавању европског простора. Издвојене су „Паневропа“ Аристида Бријана, коју су чланице Мале
Антанте одбациле, као и бојазан од аустријско-немачке царинске уније из 1931. године. Посебан проблем за Малу Антанту представљали су западни захтеви за нормализацијом односа са Мађарском, изнети у плану француског премијера Андреа Тардјеа,
који су Чехословачка, Румунија и Југославија одбациле.
Четврти део, Последњи покушаји очувања (1934-1939), представља нам тренутак у ком је Мала Антанта заказала на свом основном задатку, очувању граница
својих чланица. Аутор сматра да је њеној пропасти допринело више фактора: све

328

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2020

слабији међународни положај Француске, све одлучнија немачка спољна политика
после доласка нациста на власт и чехословачко пактирање са Совјетским Савезом, с
којим . Завршну тачку на постојање овог блока ставили су допуштење Мађарској да
приступи поновном наоружавању, припајање Аустрије Немачкој и Минхенски споразум, који су Чехословачку довели у неодржив положај, чиме је Мала Антанта изгубила свој смисао постојања. Аутор овде износи оцену да су ратни планови били на
првом месту уперени против Мађарске, али не и Немачке, због притиска Букурешта
и Београда на Праг. Ово се може окарактерисати као тачно, али је с друге стране
Мађарска била једини очекивани заједнички противник за све три земље. Исто тако
се може поставити и питање како би се Чехословачка односила према претњама по
Југославију и Румунију од држава попут Бугарске или Албаније, с којима се она сама није граничила. Представљен је и план чехословачког премијера Милана Хоџе о
ближој привредној сарадњи земаља Подунавља и Средње Европе, која је замишљена
као прелазни простор између Западне Европе и Русије. Ипак, овај план је, према Сладеку, од почетка био осуђен на пропаст због јачања немачког утицаја у Подунављу, а
посебно у Аустрији и Мађарској, које стога нису биле заинтересоване за овакав вид
сарадње.
Аутор је у Закључку резимирао ставове изнете кроз читаву књигу, али и изнео
осврте на неке ставове о Малој Антанти изнете у ранијој литератури. У прилозима се
налазе списак састанака и споразума међу чланицама Мале Антанте и статистички
подаци о привредној сарадњи између Чехословачке, Румуније и Југославије.
Иако је књига веома концизна и језгровита, мора се приметити да је изразито
усредсређена на Чехословачку и њено место у Малој Антанти. Коришћена је искључиво чехословачка архивска грађа и сасвим мало немачке. Исто важи и за литературу,
настајалу од шездесетих до деведесетих година година двадесетог века. Од југословенских аутора, коришћена су два чланка Вука Винавера, Мала Антанта 1920-1938.
Милана Ванкуа и Преглед уговорне трговинске политике од оснивања државе Срба,
Хрвата и Словенаца до рата 1941. године Бошка Ђорђевића. Зато се читаоцу може
чинити да је творац свих иницијатива везаних за Малу Антанту била Чехословачка,
а да су Југославија и Румунија према њима у највећем броју случајева биле резервисане. Иако Сладеково дело доноси несумњиво значајну чехословачку перспективу о
једном веома значајном фактору њихове, али и југословенске и румунске спољне политике између светских ратова, ипак би га требало користити заједно са Ванкуовим
делом ради стицања целовитије слике о Малој Антанти.
(Илија Кукобат)

Владета Јеротић, ДНЕВНИК 1938‒1945, Београд, Задужбина
Владете Јеротића, 2019, 427.
Историјска наука одавно је оценила важност дневника из периода 1941‒1945.
за сагледавање и реконструкцију сложене ратне епохе. Разнородни по искрености,
обавештености, али и условљени образовањем и способношћу њихових аутора да
верно опишу збивања у којима су учествовали, они имају и неколико заједничких
карактеристика. Настали у време преломних историјских догађаја, дневници су преносили тренутно емотивно стање и утиске писца и аутентично виђење једног времена и простора. Оивичених погледа, често су и мање контаминирани од каснијих
мемоарских записа, у које би неретко била уношена и накнадна сазнања и другачији
доживљаји једних истих догађаја. Један број дневника учесника Другог светског рата
је у нашој земљи објављиван већ од 1945. (први је дневник Драгојла Дудића), а све до
1990-их радило се о штиву које је преносило сећања припадника победничког, партизанског покрета. Њихов изворни садржај често је био модификован или цензурисан
од стране приређивача и издавача. Од 1990-их објављена је и неколицина ратних
дневника поражених у грађанском рату, пре свега припадника ЈВуО. Тек последњих
година увећао се и број објављених записа „посматрача“, грађана који нису били
припадници ниједне од зараћених формација нити су активно учествовали у ратним
збивањима, али су често били врло проницљиви и способни да дочарају амбијент
у ком су њихови дневници настали. У ту групу спадају и записи Владете Јеротића,
објављени постхумно 2019. у издању задужбине овог аутора под насловом Дневник
1938‒1945.
Владета Јеротић (1924‒2018), у јавности познат као лекар, неуропсихијатар,
књижевник и философ, оставио је тако иза себе и једно дело које би могло да буде
значајно историчарима који проучавају период Другог светског рата у Србији. Јеротић је дневник почео да пише од 1938, када је напунио 14 година. Међутим, у његовом средишту су управо догађаји 1941‒1945, које је аутор описао као младић од 17
година на почетку, односно 21 године на крају рата. Потекао у имућној грађанској
породици, В. Јеротић је, дакле, описе рата започео као адолесцент, а завршио их
као формиран младић и свршени матурант гимназије, који се припремао за упис на
Медицински факултет. Највећи део рата провео је у својој кући у Београду, чиме су
његови погледи, осим старосном доби, били ограничени и искуствима живота у окупираном граду. У једној од првих забелешки млади Јеротић признаје да се за „правду
и политику много не интересује“, што је и једна од првих карактеристика његовог
нетипичног дневника; иако се временски подудара са ратом, његови записи су испрва
више приватни. У њима налазимо много породичних прича и личних преиспитивања, интимних дилема и растрзаности, описа односа са родитељима и пријатељима,
делова о емотивном сазревању једног од потоњих најзначајнијих српских интелектуалаца. То, ипак, доприноси чињеници да он не покушава да проникне у сложене
историјске процесе, већ излаже догађаје које је видео и разумео на свој начин, што је
једна од првих препорука његовог дневника. Главна замерка је, што наглашава и аутор поговора др Ирена Арсић, што описи нису остали у целости аутентични и што се
у њима могу наћи и доцније интерполације и нека накнадна созерцавања аутора. Зато
им треба прићи критички и са спремношћу за унутрашњу критику документа.
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Белешке Владете Јеротића 1941‒1945. су сажете и јасне; некада су писане на
дневном, некада на недељном, а некада и на месечном нивоу. Покаткад се уочавају и
празнине у излагању од по неколико месеци. Његови ратни записи почињу са 6. априлом 1941, где преноси застрашујуће утиске о бомбардовању Београда. До краја године у дневник је уносио обично по један краћи запис месечно, на основу којих се може
наслутити тескоба која је владала у престоници окупиране и разбијене државе. У
септембру млади Јеротић по први пут помиње и устанак против окупатора и његове
карактеристике, али и преноси утисак да се земља налази „на прагу грађанског рата“.
Временом, он ставља више акцента на политичку ситуацију у земљи, што је донекле
дошло као последица његовог личног сазревања, а делом и услед усложњавања процеса у Србији. Година 1944, као најдраматичнија, у његовим описима заузима преко
40% обима целе књиге, а октобар, месец у којем је дошло до ослобођења престонице
од окупатора, приказан је из дана у дан. Описи се продужавају и на догађаје после
ослобођења, допирући до 19. фебруара 1945.
Аутор је био дубоко религиозан младић („нисам у стању да опишем довољно
верно и тачно верски занос који ме је био ухватио“) који је у свему проживљеном тражио виши смисао и печат Провиђења („Бог нам је послао рат да се као народ и појединци уразумимо“; по „праведном моралном закону морала је пропасти Југославија“).
Цео његов дневник прожет је таквим мислима и испуњен цитатима православних мислилаца и јеванђеља. Из таквог контекста су и описивани сви сукоби, злочини, одмазде, сусрети. Како је већ наглашено, Јеротић изузев једног излета све до средине 1943.
није напуштао свој дом у Београду, што је такође његова важна карактеристика, будући да се искуства и искази његових вршњака са села, из провинције, па чак и са обода
престонице суштински разликују од оног какво видимо у овом дневнику. У времену
смрти, 20-годишњи Београђанин за пуне три године не описује ни један такав случај
у свом окружењу. Тек у пролеће 1944. до њега долазе прве информације о интензивираном грађанском рату у унутрашњости, на основу чега закључује да „унутрашњост
ври, пати се и бије се“, уз додатак: „Било ми је невероватно како Београд то слабо зна
и осећа“. Међутим, он у исто време преноси и неке од важних и упечатљивих момената из историје престонице 1941‒1944: прве дане окупације, прославу Васкрса априла 1943. у цркви Светог Марка, слику савезничких бомбардовања града, амбијент у
Београду уочи ослобођења, сећање на борбе 14‒20. октобра са мноштвом детаља на
основу којих његови записи постају историјски извор првог реда. Занимљив је и опис
Поморавља и Ћуприје из 1943, виђен очима младића из главног града.
Рекли бисмо да су за историографију значајни и Јеротићеви вредносни судови из периода 1941‒1945, с обзиром да их је он раније ретко износио у јавности,
а репрезентују и размишљања једног дела градске омладине тог времена. Владета
Јеротић се у белешкама критички и с презиром односи према окупатору, његовим
институцијама и пропаганди. Оружане одреде Српске владе већ 1941. назива „наши оружани одреди“. У више наврата, он у писању исказује симпатије према раду
владе, хвалећи говоре генерала Недића и министра Велибора Јонића. У запису из
септембра 1943. констатује да унутрашњу политику „већ две године са доста успеха
води генерал Милан Недић“. Позитиван суд дао је и према улози Завода за принудно
васпитање омладине у Смедеревској Паланци, о ком је поближе чуо на основу приче
својих другова који су тамо боравили на „преваспитавању“. У исто време, констатује
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да су партизани у Србији започели нов талас акција, „што не представља добитак за
безбедност Срба“. Коначно, он се од 1943‒1944. ангажовао и у Националној служби
за обнову Србије, чиме је на неки начин манифестовао и своје опредељење.
У писању о ЈВуО провејавају одређене симпатије, што се види из више његових закључака („Дража Михајловић против је комуниста, већина српског народа је
такође против“; „српски народ је углавном уз краља и Михајловића“). У више наврата бележи и антиокупаторске активности ове војске. Да ли због таквих предубеђења
или на основу гласина које су заиста тада кружиле Београдом, 20-годишњи Владета
Јеротић сматрао је да споразум Тито‒Шубашић из јуна 1944. има за циљ обустављање грађанског рата, али и поделу интересних сфера савезника на Балкану. „Они се
не морају сјединити, већ у начелу Михајловић остаје као ослободилац Србије, а Тито
Хрватске“, пише он. Грађански кругови у то време очекивали су и скорију офанзиву
ЈВуО, а неки од представника грађанства, све до доласка Црвене армије, сматрали су извесним и улазак те војске у Београд. То су били утисци, како нам показују
скоро објављени ратни дневници, Борислава Пекића, Бранка Лазаревића, Драгутина
Ранковића и Владете Јеротића – дакле једног значајног елемента грађанства и интелигенције. Тек у запису од 2. октобра 1944. Јеротић преноси утисак да ће победу у
грађанском рату однети комунистичке снаге. Једнодушно осећање његовог окружења
била је радост због скорог окончања рата, али „долазак совјета у Србију не очекује
се подједнако радосно код свих.“ Сам Јеротић је, како каже, „Русе“ дочекивао са одушевљењем, пре свега услед традиционалних историјских односа и осећаја словенске солидарности. Тада се запажа и нагли преокрет у његовим размишљањима, па у
једном запису наводи да су социјализам, интернационализам и република „велике и
племените“ идеје. С обзиром на раније записе, остаје дилема да ли је то заиста био
Јеротићев закључак из 1944, или нека од његових накнадних конструкција.
Моменти ослобођења у Београду октобра 1944. уједно су били и моменти револуционарног превирања. „Ово су тренуци масе, гомиле“, пише Јеротић. Био је и
сведок револуционарног терора који ће те јесени доживети свој врхунац. „У ослобођеним улицама удаљеним од борбених линија, ранија радост пред ослобођење постепено се губи и уступа место личним осветама“, записао је већ 19. октобра. „Потказивање, шпијунирање, подлост, долази сада, као и под немачком окупацијом, до пуног
изражаја. А суд је увек најкраћи: стрељање“, пише само дан касније. У новембру,
он у свој дневник записује још један утисак на ту тему: „Партизанска власт наставља политику неприступачности, војне диктатуре и хапшења. Затвори на Бањици су
већ примили око 10.000 сумњивих“. За првих 105 стрељаних јетко примећује да су
„стрељани у име демократије зато што имају супротна политичка убеђења“. Тиме су
и „дивља чишћења“ у организацији Озне и КПЈ заузела значајно место у дневнику
Владете Јеротића. И његова породица током рата је претрпела страдања; симболично, једног ујака убили су му припадници ЈВуО, а другог ухапсили комунисти и осудили га на временску казну.
Октобар 1944. јесте означио завршетак борби у Београду, али је рат у Србији и
ослобођење њених југозападних делова потрајало све до средине децембра. Јеротић
је остао доследан описима догађаја којих је био очевидац, па 1944/1945. описује дане
изградње револуционарних власти, мобилизацију за Сремски фронт и прва политичка окупљања и зборове организованих од антифашистичких организација.
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Ту се, у другом месецу 1945, прекида ратни дневник Владете Јеротића. Његов
живот, као и читавог друштва чију је судбину делио, улазио је у другачије историјске токове. О атмосфери у друштву након окончања рата у Југославији, изборној
атмосфери и другим догађајима који су обележили 1945, није оставио трага у својим
белешкама, а ти утисци били би значајни за комплетну слику његовог доживљаја новог режима. Можда би и пратећи прилози додатно обогатили ову књигу; уз кратак
предговор и поговор (по три странице), она нема додатних елемената – илустрација,
регистра, чак ни садржаја. И поред тога, Јеротићев дневник значајан је за разумевање историјске епохе чије се заокружене годишњице обележавају током 2020. и 2021.
године. Уз доминантне наративе и нагомилана једнострана тумачења у српском друштву, повратак изворима првог реда и идеолошки растерећеним погледима савременика чини се као приоритет за преиспитивање прошлости и досезање објективније
слике сложене ратне свакодневице 1941‒1945. године. Дневник Владете Јеротића
значајан је прилог таквој тежњи, поготово када имамо у виду да се радило о једном
од потоњих „учитеља нације“.
(Немања Девић)

