РЕЧ УРЕДНИКА
Поводом отварања изложбе архивских докумената „Тито – Стаљин“ у
Архиву Србије и Црне Горе одржан је округли сто на исту тему.
Као резултат вишедеценијске сарадње између Архива Југославије, данас Архива Србије и Црне Горе и Росархива, данас Федералне архивске агенције Русије, урађен је још један заједнички пројект. Овога пута то је изложба
архивских докумената на тему „Тито – Стаљин“. У реализацији овог пројекта, који је урађен на идеју колега из Русије, учествовали су, поред Федералне
архивске агенције Русије, Државни архив Руске Федерације и Руски државни
архив социјално-политичке историје, а са наше стране, осим Архива Србије и
Црне Горе и Музеј историје Југославије. Изложбена поставка прво је отворена у Москви у изложбеној сали Државног архива Руске Федерације 23. јуна
2006, а затим у Београду у Архиву СЦГ 24. октобра исте године.
Током рада на припреми изложбе у консултацијама са научним радницима – историчарима, српским и руским, дошли смо до закључка да би било добро организовати и округли сто на тему Тито – Стаљин, свесни чињенице да знања о нашој прошлости па и о овој теми нису коначна. Јасно изражено интересовање не само научне већ и шире јавности за ово питање, допринело је нашем опредељењу да се на бази нових истраживања прошире и саопште сазнања о двојици лидера, њиховом личном, партијском, државничком
односу. Утолико пре када је више него познато шта су Тито и Стаљин значили у Југославији и СССР-у, државама којих од почетка последње деценије
XX века више нема на геополитичкој карти света. Сваком учеснику остављен
је лични избор теме за Округли сто, који је одржан у Архиву СЦГ 25. октобра
2006, Архиву у чијим се фондовима и збиркама налазе архивска документа
као историјски извори првога реда, како о овој тако и о бројним темама из наше прошлости. У организацији су, осим Архива, учествовали Катедра за
историју Југославије и Катедра за општу савремену историју Филозофског
факултета у Београду, Институт за савремену историју и Институт за новију
историју Србије, оба из Београда.
На Округлом столу поднето је 17 саопштења, 13 од историчара из Београда и 4 од историчара из Москве. После саопштења уследиле су дискусије
учесника али и других присутних научних радника, како из Србије тако и из
Русије. Поред угледних имена у свету науке, као учесници појавили су се и
млађи историчари, што говори да ће ова тема и даље бити предмет изучавања.

У Зборнику објављујемо 14 ауторизованих радова на језику учесника
са кратким резимеима, а према редоследу њиховог излагања. Троје учесника
нису доставили радове, па се њихова саопштења не налазе у Зборнику.
Објављивањем радова са Округлог стола „Тито – Стаљин“ чинимо их
доступним широј културној и научној јавности, чиме Архив Србије и Црне
Горе и на овај начин, осим научних радника из историјских института и са
катедри за историју, доприноси ширењу сазнања о појединим темама из наше
прошлости.
Радови који се налазе између корица ове књиге, мишљења смо, дају
допринос научном тумачењу појединих питања и сложеног односа две кључне личности у тадашњим државама Југославији и СССР-у, а тиме и односа
две државе. Дијалог на Округлом столу показао је оправданост одржавања
овог скупа не само ради размене знања већ и ради критичке провере научних
резултата заснованих, углавном, на истраживањима архивских извора.
Миладин Милошевић

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
В связи с открытием выставки архивных документов „Тито – Сталин“
в Архиве Сербии и Черногории был проведен круглый стол на ту же тему.
В результате многолетнего сотрудничества между Архивом Югославии, а ныне Архивом Сербии и Черногории и Росархивом, ныне Федеральным архивным агентством России, выполнен еще один совместный проект.
На этот раз - выставка архивных документов на тему „Тито – Сталин“. В реализации этого проекта, разработанного по идее российских коллег, участвовали кроме Федерального архивного агентства России, Государственный архив Российской Федерации и Российский государственный архив социальнополитической истории, а с нашей стороны, кроме Архива Сербии и Черногории и Музей истории Югославии. Выставка сначала была открыта в Москве в
выставочном зале Государственного архива Российской Федерации 23 июня
2006, а потом и в Белграде в Архиве СЦГ 24 октября того же года.
В ходе работы над подготовкой выставки и консультаций с научными
работниками - сербскими и русскими историками, мы пришли к выводу о
том, что было бы нужно организовать и круглый стол на тему Тито – Сталин,
исходя из факта о том, что наши знания о прошлом, и об этой теме в частности, не могут быть исчерпывающими. Ясно выраженный интерес не только
научной, но и широкой общественности к этому вопросу повлиял на наше
стремление расширить и изложить на основании новых исследований научные знания о двух этих лидерах, их личных, партийных и государственных
взаимоотношениях. Это тем более необходимо в свете того общепринятого
значения, которое Тито и Сталин имели для Югославии и СССР, государств,
которые в начале последнего десятилетия XX века исчезли с геополитической карты мира. Каждый участник мог самостоятельно выбрать тему круглого стола, который состоялся в Архиве СиЧ 25 октября 2006, в Архиве фонды и архивные коллекции которого содержат архивные документы, являющиеся историческими источниками первого уровня, как по этой конкретной, так
и по другим многочисленным темам нашего прошлого. В организации круглого стола, кроме Архива, участвовали также Кафедра истории Югославии и
Кафедра общей современной истории Философского факультета Белградского университета, Институт современной истории (Белград) и Институт новейшей истории Сербии (Белград).
На Круглом столе было сделано 17 сообщений: выступили 13 историков из Белграда и 4 историка из Москвы. После сообщений последовала дискуссия участников и других присутствовавших научных работников, как из

Сербии, так и из России. Кроме заслуженных имен в мире науке в качестве
участников выступили и молодые историки, что свидетельствует о том, что
тема и далее остается привлекательным предметом изучения.
В Сборнике мы публикуем 14 авторизированных сообщений на языке
участников с короткими резюме, согласно порядку их сообщения. Три участника не предоставили своих работ, и поэтому их сообщения не включены в
Сборник.
Публикацией сообщений, сделанных на Круглом столе „Тито – Сталин“, мы делаем их доступными широкой культурной и научной общественности, благодаря чему Архив Сербии и Черногории, в сотрудничестве с научными работниками исторических институтов и университетских кафедр, продолжает способствовать распространению знаний об отдельных темах нашего прошлого.
Труды, опубликованные в этой книге, по нашему мнению, являются
вкладом в научное изучение отдельных вопросов и всего комплекса сложных
взаимоотношений двух ключевых фигур, возглавлявших в то время Югославию и СССР, а самими тем и в изучение темы взаимоотношений двух этих
государств. Диалог историков состоявшегося Круглого стола доказывает
оправданность проведения этого мероприятия не только ради обмена знаниями, но и для критической проверки научных результатов исследований, основанных как правило на изучении архивных источников.
Миладин Милошевич

