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„Ципеле за краља Петра“ – документи
о снабдевању југословенских избеглица
у Лондону 1941–1945.
Стицајем историјских околности југословенска влада се у време Другог светског рата обрела у Великој Британији. Краљ и краљевска породица,
чланови владе и њихове породице, високи државни чиновници нашли су уточиште у Лондону где ће, са изузетком боравка у Каиру, остати до краја рата.
Велика Британија је до тада већ уступила гостопримство многим избегличким владама и покретима отпора. Високе југословенске избеглице су биле
приморане да се уклопе или подвргну правилима живота какав је због ратних
околности постојао тада у Великој Британији. У исто време ратне недаће у
погледу снабдевања основним намирницама и другим потрепштинама у окупираној Југославији нису биле ништа мање.1
Велика Британија је у време доласка југословенске владе (јун – јул 1941)
већ скоро две године била у ратном стању. И поред ратног стања, економске
блокаде, подређености индустрије рату и мобилизације целог становништва
у одбрани земље све је одавало утисак велике сређености и организованости.
Британска влада је пре избијања рата радила на припремама за одбрану земље, поред војних, доносећи читав низ мера које су имале циљ да оспособе
становништво за живот у посебним околностима. Рецимо, још 1937. године
влада је донела Белу књигу о земаљској одбрани.2 Влада није запоставила ни
питање припреме народа за рат и путем пропаганде – плаката (Keep Calm and

1

2

Наташа Милићевић, „Исхрана у окупираном Београду“, Токови историје, бр. 2, Београд 2012, 77–91. Југословенска влада је пре рата донела низ мера за стварање државних залиха, контролисање потрошње и рационисање робе. За време окупације, услед
свих ратних околности и економских последица, иако је влада Милана Недића увела
рационисање, односно набавку основних намирница путем купона по прописаним ценама, несташица основних намирница је била таква да се купонима ретко шта могло
купити, а људи су се сналазили преко црне берзе. Што је рат одмицао ситуација је била
све тежа. Видети и Наташа Милићевић, Душан Никодијевић, Свакодневни живот под
окупацијом 1941–1944, Искуство једног Београђанина, Београд 2011.
АЈ, Посланство КЈ у Великој Британији – Лондон (341), 3–11, пов. бр. 282, 14. март
1938.
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Carry On), филмова, штампе, а велики значај у том погледу имали су наступи
водећих људи Британије на радију, посебно Винстона Черчила.
По избијању рата у јесен 1939, ратни кабинет је донео низ закона и декрета о земаљској одбрани, међу којима значајно место заузимају и они који
се односе на снабдевање храном, бензином и одећом.3 Посебно у погледу
исхране ново Министарство за снабдевање израдило је планове за њено рационисање.4 У почетку је све ишло својим током, без ограничења у набавкама
животних намирница, док је ограничен био само бензин.5 После пада Француске, а посебно након почетка бомбардовања Лондона и других градова, са
хиљадама жртава, великом материјалном штетом и стотинама хиљада људи
без домова, снабдевање се погоршало. Черчилова влада, без обзира на посебне мере које су се спроводиле да би се олакшао живот у ратним околностима,
успела је да увери становништво у победу над непријатељем, а с друге стране да одржи какав-такав економски живот.6 У извештајима о бомбардовању
Лондона и других градова у фонду Посланства у Лондону видимо, после посете посланика Субботића граду Ковентрију чији је центар био доста бомбардован, да живот људи тече својим током и има потпуно нормалан изглед, и
поред катастрофе која их је задесила.7 Британци су у рату, и поред великих
друштвених неједнакости, показали јединство и висок ниво друштвене свести и савести, што је и те како утицало на колико-толико нормалан живот у
3
4

5
6
7

АЈ-341-4-13.
АЈ-341-4-13, пов. бр. 1534, 30. септембар 1939. Рационисање храном у Великој Британији први пут је примењено у Првом светском рату, да би се други пут појавило већ у
најави Великог штрајка 1925. године. По избијању Другог светског рата, Британија је
већ имала план, али се он примењивао постепено, у складу са ситуацијом. Систем је
функционисао тако да је свака особа била дужна да изабере своју радњу и да се ту снабдева тако што ће увек да носи књигу са купонима за одређену врсту робе (Ration book).
Прво је ограничен бензин, почетком 1940. неке намирнице (сланина, путер и шећер, а
касније и јаја, џем, сир, млеко и друге), тако да су до 1942. године биле рационисане све
намирнице осим поврћа и хлеба. Влада је подстицала бављење повртарством (Dig on
for Victory). У Енглеској је тада била популарна тзв. Волтонова пита, названа по министру хране Волтону, направљена од разних врста јефтиног поврћа. Неке намирнице нису рационисане (риба), али им је цена расла. Од рационисања нису изузети ни ресторани, а оснивани су посебни, „Британски ресторани“ у којима нису тражени купони а све
је било веома јефтино. Како је рат одмицао дошло је до увођења рационисаног система
одевања: у почетку је била могућа куповина једног одела годишње, али касније је то
доста ограничено. Да би помогла сиромашне и радништво влада је налазила начина да
изједначи снабдевање субвенцијама. Године 1942. основано је посебно тело (Combined
Food Board) за координацију снабдевања савезника са посебним испорукама из САД и
Канаде. Систем рационисања постепено је укидан од 1945. до 1954. године. http/en.wikipedia. org/wiki/Rationing in United Kingdom/, (28. септембар 2015).
АЈ-341-4-13, пов. бр. 1755, 1. новембар 1939.
АЈ-341-5-18, пов. бр. 1053, 12. јул 1940.
АЈ-341-5-18, пов. бр. 1685, 16. децембар 1940.
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ненормалним околностима.8 Ипак, како је време одмицало и ратне недаће су
се наставиле. Током 1941, британска штампа пише о снабдевању и расподели
животних намирница становништву, при чему истиче велику ефикасност у
расподели, са разрађеним системом купона, док постоји проблем са снабдевањем што је поткрепљено изјавом министра исхране да Британија мора да
буде спремна на још већа одрицања.9
У току рада на сређивању фонда Посланства КЈ у Лондону запажен је
значајан део преписке који осликава свакодневни живот југословенских избеглица. Изгледа да су питања снабдевања купонима за храну, бензин и одећу
ишли искључиво преко Посланства. Судећи по грађи, све избеглице укључујући ту и краља и краљевску породицу биле су подвргнуте британском начину снабдевања.
Чланови југословенске владе и високи чиновници ипак су били у бољем положају од обичног становништва земље домаћина. Највећи део југословенских избеглица је уписиван у дипломатске листе што је подразумевало
низ привилегија, мада је и ту, судећи према приложеним документима, било
више категорија. По престанку неке функције одређена личност, ако није добила нову високу функцију, није више уживала те привилегије.10
Добијање купона за храну, бензин и одећу имало је посебну процедуру
за чланове владе и високе чиновнике којима је Енглеска указала гостопримство. Главна комуникација за добијање ових купона одвијала се на релацији
Форин офис – Посланство КЈ у Лондону, а Форин офис је захтеве прослеђивао британским институцијама задуженим за издавање купона (His Majesty’s
Custom and Excise и Министарству економије или исхране), којима су се подносиле пријаве за издавање купона. Иако у повлашћеном положају, југословенски чиновници нису смели да злоупотребе ове купоне јер су по Defence
Regulations11 могли да буду осуђени за злоупотребу и ухапшени.
Постојали су и екстра купони за снабдевање храном и одећом за чланове краљевске породице и само неке чланове кабинета.12
И југословенски официри, чланови војних мисија, били су подвргнути
овом систему, посебно они који су из било каквих разлога морали да носе
цивилну одећу и на њих се примењивала шема за рационисање одевања савезничких официра (clothes rationing scheme). Из грађе видимо да је 1945. годи8
9
10
11
12

Piter Kalovkorezi, Gaj Vint, Totalni rat, Beograd 1987, 330–347.
АЈ-341-5-19, пов. 219, 3. март 1941.
АЈ-341-8-29.
Прописи о одбрани земље (слободан превод), тако је писало на пријави за добијање
купона (слика 1).
АЈ-341-93-259, бр. 344, 29. септембар 1942.
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не ситуација са снабдевањем толико озбиљна да Форин офис у име Board of
Trade13 одбија да изда купоне југословенским официрима.
Како је рат одмицао, околности су биле све теже. Систем радне обавезе, осим домаћег становништва, проширио се на странце односно избеглице,
како је то 1943. прописало Министарство за рад и националну службу (Ministry of Labour and National Service) са International labour Force registration
Orders.14 Посланство Краљевине Југославије је слало захтеве за изузеће од
радне обавезе, које је Министарство рада одобравало за високе чиновнике КЈ
и њихове породице. О томе сведочи низ докумената из Посланства.
У другој половини 1944. године, увидом у преписку Посланства са Форин офисом, запажа се да је систем издавања купона за храну био пооштрен
тако да су купони за месо ограничени на 200 комада по кварталу.15
Из преписке Посланства о снабдевању купонима за храну и одећу издвојили смо неколико илустративних примера.
Документа
1.
THE MAN’S SHOP HARRODS,16
Knightsbridge London SW 1
13th September 1941
P. Christich Esq.,
Chancellor
Royal Yugoslav Legation
195 Queen’s Gate
SW 7
Dear Sir,
On the instructions of His Majesty King Peter we have been favoured with
an order from Mr. Robinson for two pair of shoes, for which fourteen coupons are
required.
13
14
15
16

Министарство економије. Видети http://webarchive.nationalarchives.gov.uk (29. септембар 2015)
АЈ-341- бр. 71, 2. март 1944.
AJ-341- бр. 352, 5. септембар 1944.
https://en.wikipedia. org/wiki/Harrods, (30. септембар 2015). Хeродс је чувена енглеска
модна кућа, основана 1834, да би касније развила делатност и радње по читавој Европи.
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We should be glad to receive these coupons at your convenience, and at the
same time would remind you that we have not yet had the 68 coupons for which
we applied on August 28th.
Thanking you in anticipation of your attention to this matter.
Yours faithfully
Harrods Ltd.
A.J.R. Lee,
Manager, Man’s Shop
2.
30th September, 1941
VM/EB/W
Dear Sir,
With reference to your letter of the 13th September I now have pleasure in
enclosing 14 coupons in respect of the order for two pairs of shoes supplied to the
instructions of His Majesty King Peter.
Yours faithfully,
Secretary17
The Manager,
The Man’s Shop
Harrods Ltd,
Knightsbridge, SW 1
3.
FOREIGN OFFICE, S. W. 1.
2nd August 1941.
No. W 7168/464/48
Your Exellency,
I have the honour to inform Your Exellency that arrangements have been
made whereby refugees arriving in this country with insufficient clothing requirements may apply for supplementary clothing coupons to His Majesty’s Customs
and Excise. Application should be made on a form C. R. S. C. I. A, which may
be obtained from an Information Centre of any Local Authority together with the
17

Следи нечитак потпис.
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address of the appropriate Collector of Customs and Excise, to whom the form should be posted on comletion.
I have the honour to be with the highest consideration.
Your Exellency’s obedient Servant,
(For the Secretary of State)18
His Excellency
Monsieur Ivan Subbotitch,
etc., etc., etc.
4.
FOREIGN OFFICE, S. W. 1.
15th September 1941
No. T 6775/5690/377
Dear Monsieur Franges,
I am sorry to have kept you waiting so long for a reply to your letter IF/ETC
of the 21st August about the issue of Rating Books and Clothing Cards to certain of
Yugoslav Ministars and officials now in this country.
I have now asked the Ministry of Food to send Ration Books to those cabinat Ministres who received their National Registration Identity Cards from the
Government Hospitality Fund we were looking after them for some time afer their
arrival and I hope that Clothing cards will also be suplied.
Those Yugoslav officials mentioned in the final paragraph of your letter,
who have already obtained their new ration books from the local authorities may
now obrain clothing cards on applicaion those same autorities.
Yours sincerely,19
5.
CLOTHING AND FOOTWEAR20
Conditions of issue of Supplementary Coupons
Notice No. 126
Board of Trade,
July, 1941
[...]
18
19
20

Исто.
Исто.
Штампани летак.
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Enclosure.
OFFICIAL LIST OF COUPONS NEEDED FOR CLOTHING
AND FOOTWEAR.
Single-texture mackintosh, raincoat, overcoat, cape, cloakunlined or sandle-lined, and not woollen, leather or fur
Mackintosh, raincoat, overcoat, &c. – other than above
Overcoat lining (detached)
Jacket, blouse-tipe jacket, blazer, cape
a) if lined and woolen or leather or fur
b) if unlined and not woolen or leather or fur
c) other than those in a) or b)
Bolero, short cape – other than fur
Cardigan, sweater, jersey, jumper, pullover, badjacket – with
long sleeves, and woolen
Waiscoat, jumper, jersey, sweater, cardigan, bedjacket
– other than those described above
Shirt – if woolen
Shirt – other than woolen
Blouse, shirt-blouse, shawl – if woolen
Blouse, shirt-blouse, shawl – other than woolen
Trousers, over-trousers, breeches – if woolen; kilt
Trousers, over-trousers, breeches – other than woolen
Shorts –if woolen
Shorts – other than woolen
Dress, gown, frock, overall – if woolen
Dress, gown, frock, sleewed overall – not woolen
Gym-tunic, girl’s skirt on bodice
Skirt –if woolen; sleeveless non-woolen overall
Skirt – other than woolen
One peace shelter suite
Apron (with or without bib)
Dressing- or bathing-gown, housecoat – if woolen
Dressing- or bathing-gown, housecoat – not woolen
Pyjama suit, night shirt
Nightdress
Combinations – if woolen
Combinations – other than woolen
Petticoat, slip, corselette
Suspender belt, brassiere, bust bodice, modesty vest
Woolen vest; non-woolen vest with sleeves; woolen pants or
trunks; non-woolen pants (long legs); cotton football jersey
Undergarment not elsewhere listed; athlete’s west, bathing
costume
Pair of non-woolen half-hose, woman’s ankle socks
Pair of other socks, or stockings; blousette, woolen bathing
trunks
Collar, shirt-front, pair of cuffs or sleeves, tie
4 small handkerchiefs (each of area less than 1 sq. ft.)
2 other handkerchiefs; cotton swiming drawers
Scarf, sash, pair of gloves and mittens
Pair of goloshes, roober bootees, plimsolls, certain sports
footwear, man’s slippers, woman’s heellessbedroom slippers
Pair of sandals, rubber-soled canvas shoes (incl. tennis)
Footwear not described above (incl. cricket and golf)
Pair of leggings, gaiters or spats
Fur cape, fur tie (other than fox) fur collar, fur muff
(not over 12 in. length or breadth)
Fox fur tie, mounted or unmounted N. B. – Fur includes
imitation fur

Woman
9

7

16
7

15
7

11
4

13
6
10

8
4
6

8

12
6
10
2
8

5

5

3

4

6
4
8
5
5
3
11
7
8
6
4
11
3
8
7
8
6
6
4
4
1
3

6
4
4
3
6
3
3
2
8
5
6
4
3
8
2
6
5
6
5
4
3
3
1
2

3

3

3

1
3

1
2

1
1

1
1
1
2
4

1
1
1
2
4

1
1
1
2
2

5
7
3

5
5
3
5

2
2
2
5

9

Man

7
5
8
5
5
3
11
7
11
3
8
7
8
7
5

5

5

Child
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6.
27 September, 1941
TG/EB/ETC
th

Dear Mr. Glasse,
Mrs. Simovitch, wife of the Yugoslav Prime Minister has purchased clothing at Messrs. Harrods Limited and at Messrs. Jaeger Co. Ltd., bud is unable
to procure this clothing without the necessary coupons. I shall be greatly obliged
therefore if you will be kind enough to authorise the issue of 61 coupons, 18 being
required by Harrods and 43 by Jaeger.
Yours faithfully,
Secretary,21.
7.
4st October 1941 IF/ETC
Dear Mr. Glasse,
I am enclosing a list of members of the Yugoslav Cabinet and other Government officials who have purchased suits and overcoats from W. Millen а Savile
Row Тailor.22 I woluld be most grateful if you would authorise the issue of the
necessary number of coupons for these orders.
The members of the Yugoslav cabinet left their country without any luggage
at all, and untill they arrived in England had no chance to by anything, you will
understand therefore that they have been in urgent need of the clothing purchased.
Practically the same condicions have been experienced by those Government employees who came from Italy, as they too have left all their belongings in Italy
when they came to this country via Lisbon.
Yours sincerely,23
Dr. S. Budisavljevic
Mr. Jovan Banjanin
Dr. Branko Cubrilovic
Dr. Momcilo Nintchitch
Mr. Milan Grol
Dr. Juraj Sutej
Mr. Radoje Knezevic
Dr. I. Subbotitch
Mr. Vladimir Milanovic
Dr. Ilija Jukic
21
22

23

6 suits & 1 overcoat
6 suits & 1 overcoat
6 suits & 1 overcoat
3 suits & 1 overcoat
3 suits
3 suits
2 suits
1 suit & 1 pr. trousers
4 suits
4 suits

174 coupons
174 “
174 “
96 “
78 “
78 “
52 “
34 “
104 “
104 “

Без потписа.
Писац документа нетачно наводи име и адресу кројачке радње у којој су чланови југословенске владе набављали гардеробу. Треба: W. Millen, Tailor, 10 Savile Row, London,
W. I.
Нечитак потпис.
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Mr. Veceslav Vilder
Mr. B. V. Popovitch
Mr. Dobrivoje Lazarevic
Mr. Vladimir Saponjic
Mr. G. Sorivenitch
Mr. Jovan Djuraskovic
Mr. S. Stordjevic
Mr. R. Savich

3 suits & 1 overcoat
3 suits
2 suits
2 suits
1 suit & 1 overcoat
2 suits
2 suits & 1 overcoat
1 suit

96 “
78 “
52 “
52 “
44 “
52 “
70 “
26 “

1.538 Total

8.
Dear Mr. Glasse,
As you know, the distribution of extra food coupons in the case of Yugoslav
Government is very restricted, besides their Majesties the King and Queen, and besides the usual allowance for the Legation, there are only some members of the Cabinet obraining this privilege. Various colleagues of mine have heard recently, that
in the case of other Allied Governments these privileges have been very widely
distributed, not only among persons of a certain rank, but also to others. I wolud be
very grateful to you if you would be so kind and look into this matter, in order to
establish if our position corresponds to the position of other Allied Goverments.
Yours sincerely,
9.
FOEIGN OFFICE, S, W. 1
28th February, 1942
No. T 1980/1980/337
Dear Monsieur Franges,
I have looked into the question of the distribution of suplementary food coupons to members and officials of the Yugoslav Government for purposes of official
hospitality, to which you referred in your letter of the 21st February, with the following results. The extent of the facilities available in this connexion was explained
in paragraph 14 of the Secretary of State’s note to Monsieur Soubbotitch No. C.
7238/84/62 of the 9th July last, an extract from which I enclose for reference, and it
appears from our records that since that date we have made arrangements for extra
coupons to be supplied at regular quaterly intervals to the following:
M. Slobodan Jovanovic (Prime Minister),
M. Juraj Krnjevic (Vice-Premier and Minister of Posts, etc.)
M. Miho Krek (Vice-Premier and Minister of Public buildings)
M. Momcilo Nincic (Minister for Foreign Affairs)
M. Juraj Sutej (Minister of Finance, etc.).
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An issue is also made to M. Radivoje Knejevic,24 Minister of the Yugoslav
Royal Court.
The above seem to be the only cases in which we have received applications
for extra rations, but if you have in mind any other members and senior officials
of your Government upon whom the obligation of dispensing officials hospitality
is incumbent, we should naturally be happy to give consideration to their requirement on hearing from you.
I would add that so far as Cabinet Ministers are concerned the amount of
extra rations issued depends upon the amount of entertaining they expect to do,
expressed in numbers of meals served weekly to non resident guests (a distinction
being drawn between meals at which meat is served and those at which meat is not
served). The extra rations issued for the same purpose to senior permanent officials
are on a fixed scale of thee times in the ordinary civilian rations, as indicated in the
enclosed extract from the Secretary of State’s Note of the 9th July, 1941.
Yours sincerely,
Слика 1. Пример пријаве за добијање купона за одећу и обућу

24

Кнежевић.

