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Међународни научни скуп „Ослобођење Београда 1944.
године“, Архив Југославије, 20. и 21. октобар 2009.
У Архиву Југославије је 20. и 21. октобра 2009. одржан међународни
научни скуп чија је централна тема била ослобођење Београда 1944. године.
Скуп су организовали Институт за новију историју Србије, Архив Југославије, Институт славистике Руске академије наука и Руски институт за стратешке студије. Покровитељ је било Министарство рада и социјалне политике, у чије име се публици обратио државни секретар Зоран Мартиновић.
Значај скупа не огледа се само кроз научне резултате до којих се на њему дошло, већ га треба сагледати у контексту програма посете председника Руске
Федерације, Дмитрија Медведева, Србији. Док се у штампи говорило о посети која се већ тада оцењивала као „историјска“, односно као „нови импулс
даљем унапређивању и обогаћивању традиционално добрих и пријатељских
односа две државе“, на скупу су се могла чути различита, па и опречна, тумачења заједничке прошлости међу руским и српским историчарима.
Скуп је био подељен у пет тематских панела, од чега су прва три одржана првог дана и односила су се углавном на војне и политичке теме. „Рат
и окупација“ је била тема првог панела у оквиру којег је излагало шест предавача: Никита Бондарев, Московске године Јосипа Броза Тита; Мира Радојевић, Емигрантска влада Краљевине Југославије о југословенско-совјетским односима; Драган Алексић, Србија под окупацијом у Другом светском
рату; Милан Кољанин, Совјетски ратни заробљеници у Београду (1943–
1944); Љубинка Шкодрић, Однос немачког окупатора према домаћим сарадницима у Србији 1941–1944 и Андреј Едемски, СССР и Народноослободилачки покрет у Југославији (јануар – септембар 1944). Други панел је у
фокусу имао јесен 1944. године и ослобођење Београда, о чему је говорило
девет историчара: Леонид Гибијански, Совјетска политика према ослобођењу Србије и Југославије од окупације и прохитлеровских режима и обнављање југословенске независности под комунистичком влашћу (јесен 1944 –
пролеће 1945); Никола Поповић, Први сусрет Тита и Стаљина; Момчило
Митровић, Београд 20. октобра 1944; Владимир Цветковић, Црвена армија
на Дунаву, ослобођење Београда и тежње Срба из Румуније за присаједињење са Југославијом (1944–1945); Зоран Јањетовић, Немци у Војводини октобра 1944; Срђан Цветковић, Репресија у Србији (1944–1945); Александар
Стикалин, Борбена дејства Црвене армије у јесен 1944. и проблем изласка
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Мађарске из рата и Алексеј Тимофејев, Искуство узајамног суочавања –
Руси и Срби у јесен 1944. Трећи панел био је посвећен крају рата, о којем је
говорило осам предавача: Мирослав Перишић, Ослобођени Београд 1944–
1945. Прилог друштвеној историји; Милан Терзић, Совјетска помоћ међународном признању Народноослободилачког покрета на крају Другог светског рата; Алексеј Костин, Однос Вашингтона према учешћу Црвене армије у ослобођењу Југославије; Дмитар Тасић, Совјетски Савез и формирање
југословенских снага безбедности (1944–1945); Миљан Милкић, Југославија, Совјетски Савез и питање статуса Јулијске крајине (1943–1945); Коста
Николић, Југославија и Совјетски Савез на крају Другог светског рата
(1944–1945); Наташа Милићевић, Српско грађанство између Истока и Запада и Александар Животић, Совјетски Савез и југословенска доминација у
Албанији (1943–1947).
Другог дана, у оквиру преостала два панела, говорило се више о друштвеним темама. „Совјетско-југословенско савезништво“ била је тема првог панела у оквиру којег је одржано девет предавања: Љубодраг Димић,
Совјетски модел изградње југословенске државе (1944–1947); Петар Драгишић, Совјетски Савез и југословенско- аустријски територијални спор после Другог светског рата; Драгомир Бонџић, Совјетска научно-техничка
помоћ Југославији (1944–1947); Горан Милорадовић, У трагању за „новим
човеком“: Врхунац културне сарадње Југославије и Совјетског Савеза
1944–1948. године; Ђоко Трипковић, Западни поглед на југословенско-совјетско зближавање и Анатолиј Аникијев, Албанско-југословенски односи у
првим послератним годинама у извештајима совјетског амбасадора у Тирани Чувахина. Последњи панел био је посвећен сећању на Други светски
рат у оквиру којег су предавања одржали Миле Бјелајац, Култура сећања
на савезништво у Другом светском рату; Миладин Милошевић, Извори за
истраживање теме ослобођења Београда 1944; Мирослав Јовановић, 20.
октобар 1944. Од ослобођења до окупације (радикална трансформација
једног политичког симбола); Александар Кулагин, Проблем признавања нове Југославије у међусавезничким односима током завршене етапе Другог
светског рата у светлу руске историографије; Далибор Денда, Радови о
улози Црвене армије у ослобођењу Југославије у часопису „Војноисторијски
гласник“; Олга Манојловић Пинтар, (Не)видљива места сећања. Спомен
обележја црвеноармејцима у Београду и Тодор Куљић, Употреба квислинга
у данашњој Србији.
Од укупно 39 учесника, међународну димензију скупу дало је учешће
седам историчара из Руске Федерације, што је отворило питање руске историографске перспективе простора бивше Југославије и Балкана током Другог светског рата. Поједине дискусије су показале да између старије и млађе
генерације у савременој руској историографији постоје одређена неслагања
у тумачењима новије прошлости. Та чињеница је последица промена које
су у руском друштву и науци наступиле после пада социјалистичког режима и отварања архивске грађе. У истраживањима млађих историчара приме-
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тан је утицај новијих методолошких и теоријских приступа, као и упућеност у инострану литературу сродне тематике, док код појединих представника старије генерације још увек централно место у процесу истраживања
заузима архивски материјал.
Квалитет скупа се огледа и у неколико нових тема о којима се до сада
у научној јавности није много говорило. Једна од најактуелнијих тицала се
југословенско-албанских односа у ратном и послератном периоду. Излагања једног руског (Анатолиј Аникијев: Југословенско-албански односи у првим послератним годинама у извештајима совјетског амбасадора у Тирани
Чувахина) и једног српског историчара (Александар Животић: Совјетски
Савез и југословенска доминација у Албанији 1943–1947), показала су да у
оквиру социјалистичког блока, који се после рата формирао и стабилизовао,
није могло бити билатералних односа, тј. да су и југословенско-албански
односи били условљени плановима СССР-а на овим просторима. У предавању Владимира Цветковића, Црвена армија на Дунаву, ослобођење Београда
и тежње Срба из Румуније за присаједињењем са Југославијом (1944–
1945), покренуто је питање југословенско-румунских односа. Ти односи су
се искомпликовали појавом Црвене армије на Дунаву, јер се, у тежњи Срба
из Румуније да помогну при ослобођењу Београда, појавила национална димензија њиховог обједињавања са Србима из Србије, што је узнемирило румунско руководство. Ово предавање је показало да је крајем Другог светског рата национализам као идеологија код српског становништва у Румунији још увек могао да буде значајан фактор мобилизације.
У области друштвених тема, новост је представљало излагање Сање
Петровић-Тодосијевић: „Конструктивни нараштај“. Савез пионира Југославије и совјетска педагошка мисао 1944–1948, којим је отворено питање
утицаја совјетске педагошке мисли на југословенско школство, односно питање улоге послератних генерација школованих по совјетском моделу на
каснија историјска збивања – у немирима 1968, на пример. Тема Горана
Милорадовића, У трагању за „новим човеком“: Врхунац културне сарадње
Југославије и Совјетског Савеза 1944–1948. године, отворила је дискусију о
идеолошком карактеру Југославије пре и после Резолуције Информбироа,
са закључком предавача да је Јосип Броз Тито 1948. године „рекао „не“
Стаљину, али не и стаљинизму“.
Дискусије су саставни део конференција и индикатор недовољно разјашњених места у историографији. Распон проблема о којима су отворене
расправе кретао се од неслагања у броју жртава и совјетских војника који су
учествовали у ослобођењу, преко неспоразума око дефиниције појединих
појмова, до процене улоге црвеноармејаца у ослобођењу Београда. Излагања Никите Бондарева – Московске године Јосипа Броза Тита 1935–1936:
предисторија партизана и Николе Поповића – Први сусрет Тита и Стаљина, скренула су пажњу на недовољно познавање једне од најважнијих биографија – Јосипа Броза Тита. Сазнање да је Броз био школован у партизанској академији у СССР-у пре доласка у Југославију 1936. године, оборило је
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устаљену представу о партизанској револуцији као аутохтоној и спонтаној,
јер се не може говорити о спонтаности тамо где постоје уџбеници и кадар
обучен за дизање револуције. Парадоксалан је закључак да о Титу још увек
не постоје озбиљна истраживања, осим општепознатих „цртица“ на којима
се базирају остала истраживања везана за период његове власти. Одговор на
ово питање још увек лежи у проблему доступности грађе.
Неслагања је било и око броја руских војника који су учествовали у
ослобођењу Београда. Док се са српске стране могло чути да је у ослобођењу учествовао један корпус, руска страна сматра да је тај број био много већи, што све укупно релативизује улогу црвеноармејаца у ослобођењу Београда и баца другачије светло на питање изворности револуције југословенских комуниста.
Мада је тема научног скупа била сведена на 1944. годину и ослобођење Београда, није било могуће не сагледати је у ширем просторном и временском оквиру. Тиме је тема Титовог разлаза са Стаљином 1948. године
добила време и пажњу. Дискусија о питању да ли је Тито страдао у процесу
„совјетизације“, коју је као идеју поменуо Никола Поповић, или услед превеликих личних амбиција, коју су заступали руски историчари, разоткрила
је различито разумевање Титове позиције после Резолуције ИБ. Да ли ове
две ствари искључују једна другу и да ли се уопште Тито може сматрати
„настрадалим“, с обзиром на то да је после разлаза са Стаљином његова
улога на светској политичкој сцени порасла – питања су која овом приликом нису добила потпунија објашњења.
Због данашњих тежњи Немаца да им се у Војводини врати имовина
коју су изгубили у процесу ослобођења Југославије, предавање Зорана Јањетовића – Немци у Војводини 1944, било је једно од најдискутованијих.
Становништво Војводине је крај рата провело релативно мирно, због конфигурације терена која није дозвољавала сакривање већих војних одреда и
демографске структуре, односно велике измешаности по националној припадности. Евакуација Немаца крајем рата није сагледавана као трајно решење, већ као привремена ратна околност, а 40% Немаца је било против евакуације због сећања на турбуленције после Првог светског рата. Њихово повлачење значило би и повлачење немачке армије, што је отварало смисао
даљег учешћа Мађарске у рату на страни Осовине. Дискутовало се о начину
и размерама евакуације (60.000–70.000 Немаца), месту Барање у евакуацији,
а отворено је и питање терминолошке природе – да ли су ти Немаци били
нелојални према Немачкој, или су касније виђени нелојалним?
Излагање Срђана Цветковића – Репресија у Србији (1944–1945), изазвало је неопходну и неизбежну расправу. Број страдалих у репресији после
рата у дискусији се кретао од „52 човека у Ужичком округу“ до „много више од тога“. Полемика је ишла у правцу сугестија да се са бројкама, поготово када је у питању тако осетљива тема, мора бити посебно обазрив. Показало се да је овакво поље истраживања врло незахвалан терен када се ради о
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потребној прецизности, јер жртве нису пребројане одмах после рата. Додатну тешкоћу представља чињеница да, чак и ако би се икада дошло до тачног
и коначног списка страдалих, не би се могао пронаћи поуздан начин да се
провери да ли су сви настрадали као жртве репресије. Проблем методологије и могућности сазнања овде се показао најспорнијим, мада је отворено и
питање ревизионизма у данашњој српској историографији, посебно међу
историчарима млађе генерације.
Излагање Бојана Димитријевића – Совјетска обавештајна служба у
Југославији, открило је да југословенске војне службе нису биле у стању да
установе ниво података који је из земље отишао у СССР, а осим тога нису
разликовале постојање различитих совјетских служби на овом простору,
поистовећујући их све са НКВД-ом. Руски историчари су расветлили ову
тематику тумачењима да је СССР у Југославији имао оперативце „трећег
реда“, јер су најбољи људи били распоређени у Немачкој и Кини. Југославија је за СССР била интересна сфера, јер је превасходно представљала сферу безбедности, што је био највећи капитал који је унела у Источни блок. У
дискусији се дошло до закључка да је Југославија за СССР била само полигон за дејства према Западу.
Полемике око интерпретације прошлости могу се свести на констатацију да поједини термини, којима је историчар данас принуђен да се служи,
пролазе кроз процес трансформације и стварају проблем комуникацијске
природе у оквиру струке. Таква врста проблема указује на потребу уважавања постмодернистичког схватања, по којем је језик један од кључних фактора за тумачење прошлости. У оквиру антифашистичког контекста данас се
правдају смисао и жртве Другог светског рата, али и сама реч антифашизам,
са променама које је донео пад Совјетског Савеза, почела је да мења значење.
Сазнање да не постоји консензус о питању да ли је фашизам обавезно везан и
за тоталитаризам довело је до ситуације да црвеноармејци – који су дошли
као ослободиоци, а који су касније као такви и слављени – сада буду тумачени као окупатори, јер су уједно донели тоталитарну идеологију.
На научним скуповима се често више осматра перспектива „другог“,
него што се тежи доношењу нових закључака о задатој теми. Контакти
остварени у тим приликама често прерастају у квалитетну колегијалну и
стручну сарадњу. Прилике да се о историји проговори било је, осим у сали
Архива Југославије, у мање формалним дружењима приликом посете Белом
двору, у којем су домаћине и госте из Русије поздравили принц Александар и
принцеза Катарина. Крај скупа обележен је пригодним програмом и конференцијом за штампу у Руском дому, где је завршна реч припала једном ослободиоцу Београда.
Крајња оцена овог скупа симболичног датума и сугестивног контекста
може се понудити кроз следеће питање: ако се до данас не зна комплетна
биографија једне од најважнијих личности у другој половини 20. века – Јосипа Броза Тита, ако не располажемо коначним бројем мртвих и настрада-
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лих од репресије после рата, ако је дискутабилно да ли су Немци у Војводини били нелојални према Немачкој или су данас таквима виђени, ако није
јасно у којој мери је Јосип Броз „страдао“ од „процеса совјетизације“, а колика је улога његове амбиције у „процесу страдања“, ако руска страна преувеличава значај црвеноармејаца у ослобођењу Београда, а српска их потцењује, ако се данас ослободиоци тумаче као окупатори услед трансформације појмова темељних за историчара који се бави прошлим веком, ако постоје недоумице због разлике у подацима „историјских извора“ (који тек местимично доносе прецизне бројеве настрадалих после рата) и „званичне
статистике“ (за коју је дискутабилно на који начин је састављена, ко је саставио и колико се може веровати тим бројевима), ако су архиви још увек
затворени за нека питања и ако се, када се отворе, суочимо са сазнањем попут таквог да југословенске власти нису биле у стању да уоче разлику међу
руским обавештајним службама, може се поставити питање – на каквом темељу почивају наша данашња сазнања о ратном и поратном времену? Ово
питање ни на који не тежи да умањи досадашња сазнања и напоре и српских и руских историчара. Оно само указује на мноштво проблема епистемолошког карактера, као и на проблем објективне интерпретације прошлости. Овај покушај да се сумирају најважније тачке спорења и сазнања до којих се на скупу дошло не претендује на потпуну исцрпност. Потпунију слику
ослобођења Београда 1944. године добићемо у зборнику радова свих учесника конференције.

