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XXВЕКА
Сажетак:Учланку је описано како је партијскиидржавни врх
Југославијекрајемшездесетихипочеткомседамдeсетих година
20.веканегативнооцењиваосвакипокушајдајугословенстводо
бијенационалнисмисао,дозвољавајућидатоосећањеимасамо
политичкииидеолошкипризвук,иакојеидејајугословенства,паи
стварањајугословенскенације,идаљеималапристалице.

Кључне речи: Југославија, Југословени, југословенство, Савез
комунистаЈугославије,нација

Циљрада1једаодговорикаквајебиласудбина„југословен
ства”иЈугословенаудругојполовинишездесетихипочет
комседамдесетихгодинаобележенихуставнимпреоблико
вањем државе, сукобима републичких руководстава, сла
бљењем савезне власти, бројнимпривреднимпроблемима

1 Чланакједеопројектаброј47027СрбииСрбијаујугословенскомиме
ђународном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/
светској заједници, који финансира Министарство просвете и науке
РепубликеСрбије.
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инационалнимсукобимаитензијама.УврхуПартијесуу
таквимоколностимазаговорнициидејеопролазностиЈуго
славијепостајалисвегласнији,аподозрењеиотпорпрема
свемуштојеималобилокакавпрефикс„југословенско”све
јачи.2

Кључнифакторуодређивањутесудбинебилаједоктрина
накојојјепочивалајугословенскапослератнавласт.Кому
нистичкапартија Југославије (СавезкомунистаЈугослави
је) је ставовеонационалномпитањудефинисала1923/24.
ионисубилиуграђениувладајућуполитикуиидеологију
токомдеценијаукојимајепартијабиланавласти.Такоје
партијаишездесетихгодинабаштиниластавовенакојима
јепочивалањенаполитикаизпредратнихдеценијакадасе
залагалазаразбијањеЈугославије:југословенскадржаваје
створена„поддиктатомимперијалистичкеполитикеАнтан
теисрпскевладајућекласе”,уњојје„владајућакласаједне
(српске)нацијеугњетавалаосталенације”,„угњетененаци
је”имајуправоотцепљења.Самосрпскинароднијеимао
правонасамоопредељење,јерје„угњетавао”другенароде.
ЕдвардКардељ,једанодкључнихполитичкихактераубор
бизапрекомпоновањеислабљењефедерацијешездесетих
година,залагаосетридесетихгодинадаСловенциостануу
Југославијисамодотледокбудумоглидаостваресвојена
ционалнеинтересеидајењиховнационалниинтересуједи
њењесвихСловенацакојисуосталиподељениучетири„не
пријатељскеимперијалистичкеземље”(Аустрији,Италији,
МађарскојиЈугославији).ПодутицајемКоминтернеКПЈје
делимичноодусталаодовогпрограма1935:уместополити
керазбијањадржавеистицанајепотребањенеодбранеод
фашизма,алијезадржанатезаовеликосрпскомхегемони
зму.Посебнојеодсрпскихкомунистатраженодаводерачу
надасеон„неповампири”,паћехипотекаовеликосрпском
хегемонизмувиситинадглавомсрпскихкомунистасвевре
метрајањаЈугославије.Додругеполовинешездесетихго
динајугословенствонијебилојаснодефинисанонитијета
појаваималаконтинуитетсвогодређивањаизначења,иако
јејугословенскадржававећпостојалаполавека.Краљевина
Југославија је грађенанаелементимакултурноисторијске
сродностиисхватањаоетничкомјединству.Уместонацио
налнеиндивидуализацијеприхваћенајенаднационалнака
тегорија југословенства, прво у виду „троименог народа”,
уззадржавањеуназиву„племенскихознака”,апреласком
нарежимдиктатуре1929.уобликустварањајугословенске
нације.Тајконцептјезаменило„реално”југословенствоу

2 AрхивЈугославије (AJ,)фонд160,Савезнаскупштина,фасцикла618;
Petranović,B.(1988)IstorijaJugoslavije1918–1988,II,III,Beograd:Nolit.
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времевладеМиланаСтојадиновића.ТокомДругогсветског
рата је грађен култ „партизанског југословенства”. После
ратајекомунистичкајугословенскафедерацијастворенана
новојидеологији југословенства–„братствуи јединству”.
Тојебилафедерацијаравнотеже,засновананаћутањуозло
чинимауратуинационалнојсиметријизаснованојналажи
дасусвијугословенскинародиједнакострадалииједнако
допринелиослобођењу.3

Свевећиммеђунационалнимсукобимаислабљењемсаве
знедржаве срединомшездесетих година 20. века југосло
венство„братстваијединства”јепосталосамоидеолошка
поштапалица,аустварном,реалномполитичкомживотуна
сцени јебило„транзитно” југословенствокоје јесхватало
Југославијукаопролазнутворевину.4

УсоцијалистичкојЈугославијијејугословенствопоноводо
билоправограђанства,алибезетничкогсадржаја,даклени
јесмелодабуденационалнаилинаднационалнакатегорија.
НаосмомконгресуСКЈ1964.суидејеостварањуновеју
гословенскенацијекојабипревазишланационалнеразлике
осуђенекао„унитаристичке”,„бирократскоетатистичке”и
„хегемонистичке”девијације.5

Такојеудругојполовинишездесетихгодиназваничанстав
СКЈ о појмовима Југословен и југословенство полазио од
тогадасусенародиЈугославијеујединилинедабиуокви
рузаједничкедржавеизгубилисвојунационалност,негода
бијеуњојостварили.Зајугословенствојереченодагане
требапоистоветитисареакционарномсадржином„којуму
једалавеликосрпскабуржоазијаилибирократизам”.Иако
јеСКЈзваничносматраоданетребаодбацитиидејенастале
упрошлостио етничкој сродности југословенскихнарода
ињиховојтежњикајединству,истицаноједасународиЈу
гославијебилипресвегаповезанисвојимсоцијалистичким
интересима,анеетничкимсличностима.Дакле,СКЈјеју
гословенствудаваоидеолошкииполитички, анеетнички
смисао.СКЈнијебилоприхватљивомишљењемногихгра
ђана да је југословенство требало да помогне превазила
жењунација, јербионда југословенствобилонационална

3 Petranović, B. (1993) Jugoslovensko iskustvo srpske nacionalne integra
cije,Beograd:Službeni list, str.25,29,38,40,42,88;Nikolić,K. (1998)
Nacionalna politika Komunističke partije Jugoslavije. Doktrina i praksa
1919–1945,Istorija20.vekabr.2,Beograd:Institutzasavremenuistoriju,
str.65–86.

4 Petranović,B.(2010)Bezbojazniodtabutema,Beograd:Institutzanoviju
istorijuSrbije,str.151.

5 Pešić, D. (1987) „Jugoslovenstvo” u kongresnim dokumentima KPJ/SKJ,
JIČbr.3,str.99–111.
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категорија,тј.нованација,наднација.Југословенскавласт
јесматраладајугословенствонијеједномзаувекфиксирана
појава,већдасеобогаћујеисторијскимразвитком,апого
товоразвиткомсоцијалистичкихдруштвениходноса.Тиме
јеправданасинтагма„народиинародности”,јерсу„наро
ди”билијугословенскинароди,а„народности”јебиотер
минизмишљенкаозаменазатермин„националнемањине”.
ТврдњомдаЈугославијунисустворилисамојугословенски
народиињиховаетничкасродност,већсвинародикојисуу
њојживелиитонезбогетничкогфактора,већзбогсоција
лизма,јебиланетачна,јерједржаванастала1918.кадани
јебилосоцијализмаистваралисујејугословенскинароди,
пресвихСрби.6

Водећи људи Хрватске и Словеније су били најоштрији
противницибилокаквогнационалногсадржајајугословен
ства. Југословенство су поистовећивали са унитаризмом.
Унегацији југословенства су сеистицалипредседникЦК
СКХрватскеСавкаДабчевићКучар,секретарИКЦКСКХ
МикаТрипало,ЕдвардКардељ,ВидаТомшић(председник
Комисије замеђунационалне односеПредседништваСКЈ)
идруги.Југословенствојебилокрајњенепожељно,осиму
смислуприпадности„југословенскојсоцијалистичкојзајед
ници”и,евентулано,каоизразјугословенскогпатриотизма.
Чакиутомслучају,којијемогаодабудетолерисан,билоје
бољенепомињатига.Југословенствокаонованација,су
пернацијаилинаднацијајебилонедозвољено.Билокаквом
помињањујугословенстваунационалномсмислујеприши
ванаетикетаунитаризмаихегемонизма.Подразумевалосе
дасемислинасрпскиунитаризамилихегемонизам,ане
реткојетоиизговарано.7СавкаДабчевићКучарјејугосло
венствоунационалномсмислуосуђивалакаопозивањена
„мистичневезе”ина„апстрактноосјећањејугословенства
изпрошлости”.МикаТрипалојеуинтегралномјугословен
ствувидеосамопараванизакогасесакриваоунитаризами
повезиваогаса„великосрпскимхегемонизмом”,ограђују
ћиседанемислинасрпскекомунистеисрпскинарод.8

Штосетичесрпскихполитичара,онисуседржализванич
ногставаотомедасунајвећаопасностпоЈугославијусрп
ски„шовинизам”и„великосрпскахегемонија”,чакионда
кадајеуХрватскојнационализамбиоувеликомуспону.На

6 АрхивСрбије(АС),ЦКСКС,кутија39,КомисијаЦКСКСзарадСКС
наразвијањуодносамеђурепубликама...,МатеријалсаседницеКоми
сијеодржане15.марта1966.

7 AJ,507/IV,СКЈ,ИКБироСКЈ,IV/103.
8 AJ, 507/IV,СКЈ,ИзвршнибироПредседништваСКЈ, IV/101;AJ, 837,

КПР,II2/422.
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седнициИКЦКСКС21.марта1967.СтеванДороњски је
захтевао борбу против „хегемонистичког југословенства”
које је за њега било израз „великосрпског шовинизма и
хегемонизма”.9

Званичниставо југословенствунијебио једногласнопри
хваћеннимеђукомунистиманимеђуобичнимграђанима.
УПартијииудруштвујебилоионихкојинисужелелида
се југословенству негира сваки национални или патриот
ски смисао. Децидан став врха СКЈ да југословенство не
можедабуденародностнијеспречаваонекеграђанедасе
изјашњавајукаоЈугословенинапописимастановништва,у
анкетама,уупитницимаилиуписмимаредакцијамалисто
ва.Онинисухтелидасеизјасненизаједнунацију,већсу
биралидабудуЈугословени.Какосураслемеђунационалне
напетостиуземљи,такосумногиграђаниујугословенству
видели спас одмеђунационалних сукоба.Са томчињени
цомсуморалидасесуочеипартијскиидржавнируково
диоциидапризнајудатаквиграђанипостоје,иакојугосло
венствукаонационалномопредељењуникаконисудавали
право грађанства.Тапојава је додатнопривлачилапажњу
приликом спровођења пробног пописа становништва маја
1969,каодеоприпремазапопис1971.Испитаноје37.864
становника. На питање о народностињих 3,6% се на не
киначинизјаснилокаоЈугословени.ЗаврхСКЈтојебила
алармантнапојава,тимпрештојеунекимделовимадржаве
проценатбиомноговећи.Радилосепрвенственоокрајеви
масанационалномешовитимстановништвом(уБиХ8,4%,
уВојводини4,8%,ауХрватској4,5%).УБиХјебилои2,7%
онихкојисусеизјасниликао„Југословеннационалнонео
предељен”,пајепроценатонихкојисусеуовојрепублици
изјаснилизанекивидјугословенствабиочак11,1%.10

ОзбиљнерезервепреманационалнојполитициСКЈистрах
од јачањанационализмаисказао јена14. седнициЦКСК
Србије29.маја1968.ЈованМарјановић.Тражиојеодговор
напитањедалијеСКЈбиојединственаорганизацијаилису
његовичлановиподељенинаосновунационалнеприпадно
сти:„ЈесмолимиуСКСрби,Албанци,Мађариитд.илисмо
комунистикојиделујуусрпској,албанскојимађарскојсре
дини?”.Нијенегираодапостојенације,алијетражиодапо
стојиикомунистичкасвесткојабитребалодауједињујејаче
однационалнесвести.Упозориоједасупостојализнакови
дајејединствоуСКЈслабилоиоптужиорепубличкеврхо
ведасу„радимираунацији”пристајалинакомпромисеса

9 AС,ЦКСКС,кутија16,Тринаестаседница,одржана21.марта1967.
10AJ,507,СКЈ,Извршникомитетбиро,IV/100.
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националистима.УвременегирањајугословенстваиЈуго
словена,онјетврдиодасумногињеговистудентиизјављи
валидасеосећајукаоЈугословени,каограђанисоцијали
стичке Југославије, нежелећидабуду самоСрби,Хрвати
или Муслимани. Противио се томе да се југословенство,
закојејесматраодајенасталомногопреуједињења1918,
идентификујесаполитикомсрпске„буржоазије”уКраље
виниЈугославији.Југословенствојезањегабилоприродан
иисторијскипроцес.Бирократскеинационалистичкерепу
бличкеснагејеоптужиодасунасилноспречавалеразвијање
процеса пуног зближавањаи уједињавања југословенских
народаидасуподплаштомборбепротивунитаризмасву
пажњуусмеравалесамонаусконационалнетенденције.Као
комичнуиапсурднуситуацијујесматраотоштосеупоредо
сапрокламованомслободомсамоопредељењадошлодотле
да„човекуЈугославијинијемогаодасеопределикаоЈуго
словен”идасу„искрениичасниборцизасоцијализампо
нижавајућетретираникаољуди„безнародности”,јошмало
пакаонекаква„расељеналица”.11

Међуобичнимкомунистимаиобичнимграђанимапостоја
лојемноговишеразумевањазајугословенствонегоуврху
државеиСКЈ.

УБеограду је срединомшездесетих годинаудискусијама
на састанцима београдских комуниста више питања било
везанозапојамјугословенства.Обичничлановисутражили
даГрадска конференцијаСКпружиподршкуопредељењу
грађанакао Југословена,да сеусвоји ставу „прилогиде
јијугословенства”,датребадати„слободузајугословенску
националност грађана”.Неколико комуниста је поставило
питање„Заштосенеотворипроцесстварањајугословенске
нације”.12

Уштампијебилодостатекстовакојинисубилиналинији
званичненационалнеполитике,паипопитањуодносапре
мајугословенству.Бројниграђанисууписмималистовима
подржавализахтевемладихЈугословенададобијуправода
сеизјаснекаоЈугословени,„јертоосећањеприроднопро
изилазиизприпадностијединственојсоцијалистичкојзајед
ници,аистовременоништанесметаонимакојићеидаље
дапишудругенационалности”.Унекимписмимасеишло
идаље,пајетомизјашњавањудаванинационалнипризвук,
тј. није схватано само као исказивање припадности југо
словенскојсоцијалистичкој заједници.Трнуокувластима

11АС, ЦК СКС, К. 4, Четрнаеста пленарна седница ЦК СКС, одржана
29.маја1968.

12ИсторијскиархивБеограда(ИАБ),ГКСКС,к.568,1,1967.
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биојелистКњижевненовинекојесуоптуживанедасуна
ционалне односе посматрали са позиција „бирократског
централизма”и„југословенскогунитаризма”идасугубиле
извидадајеЈугославија„заједницадобровољноудружених
народа”,анетериторијакојајеадминистративноподељена
нарепубликеипокрајине.СКСрбијејеоптуживаолистда
језаговарао„духовноуједињавањесвихЈугословена”.Врху
СКСрбијејесметалотоштојенастраницамалистапоста
вљанопитањедаликултуранационалнихмањинаприпада
матичномнародуили„југословенскојкултури”идаликњи
жевностјугословенскихнародапредстављаинтегралнидео
југословенскекњижевности.13

Власт је била нарочито незадовољна, а јавност узбуркана
анкетомлистаНИНподназивом„Југословен–којето?”у
лето1969.године.Анкетајепокренута8.јуна1969.итра
јалајесведосептембратегодине,кадајевластпредузела
политичкемерепротивовеакције.Овајлистјеобјављивао
мишљења политичара, стручњака, привредника и обич
них грађана из свих крајева државе.Много од оногашто
јелистобјавиојеизазиваловеликонезадовољствовладају
ћихполитичара.Уанкетијебилоиставоваудухуполити
кедржавногврха,алисувећупажњупривлачилидругачији
погледи.Уњихсуспадалипогледикојисујугословенство
поистовећивалисанационалнимосећањимаинационалном
свешћу, полазећи одпретпоставке стварања југословенске
нације, равноправне са осталим југословенским нацијама
(српском, хрватском, словеначкомитд.).Из тога је следио
захтевда Југословениматребадоделитииодређенуквоту
у„националномкључу”покомесудељенефункцијеудр
жави, напустити принципнационалне припадностипрема
рођењуиуместотогаузетиуобзирсвесноопредељивање
занекунацију.Посебноопаснаповластбиласумишљењау
којимајезаговараноапсолутизовањејугословенстваинеги
рањенационалног:захтевидасвистановнициземљеговоре
ипишу„једнимјугословенскимјезиком”,дапостојисамо
једна југословенска академија наука и уметности и само
„југословенски писци”, да уџбеници ишколски програми
будујединствени,дасавезнадржаваиманадлежностинад
многимфункцијама(електропривреда,пошта,базичнаин
дустрија,школство,масовнасредстваинформисања,банке,
железнице)иписано„Заједнусамвладу,заједнускупшти
ну, јерсамЈугословен”.Збогнежељенихставовауанкети
ЦКСКСјепредузеополитичкемерепротивНИНа.Члан
Секретаријата овог тела Бора Павловић је 6. септембра

13AС,ГКСКС,к.69,Информативнаслужба,1966–1968,Информативни
билтен,1,1968;3,1968.
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1969.објавиотекст„Југословенствоиантијугословенство”
уПолитиции7. септембрауНИНу.Осудио јередакцију
НИНада јепросторулистууступилаиониммишљењи
макојасунегиралаосновенакојимајепочиваласоцијали
стичкаЈугославијаитобез„критичкогодносаиполитич
ке одговорности”. После Павловићевог текста редакција
јемораладаизразижаљењештоје„уследжељезапрезен
тирањемширокогспектраставоваиреаговања”дошлодо
објављивањанепожељнихставова.Партијскаорганизација
„Политике”,издавачкекућекојајештампалаНИНосудила
јеанкетукао„озбиљнуполитичкугрешкукојаможеиматии
ширеполитичкеимпликације”.Посебносунападанизахте
видајеземљипотребнасамоједнавлада,једанјезикиједан
наставнипрограм.14

Великибројпристалицајугословенствојеималомеђубив
шимборцимаиуопштеуЈНА.Истраживањемеђуприпад
ницимаЈНАомеђунационалнимодносимауСФРЈ,којеје
од1966.до1969.спровелагрупастручњаканаиницијативу
једне комисијеПредседништваСКЈ, показало је да се чак
80%припадникавојскесложилодајемогућедасенекопо
националностиосећасамоЈугословеном.Само8%сеније
сложило,анајвишеуздржаностипоовомпитањујебиломе
ђуСловенцима.15НаседницамаврховнихтелаСКЈгенерал
БранкоБоројевићјевишепутауказиваодасеизакритике
југословенствакрилаопасностзаслабљењејугословенског
патриотизма.Онјеприхватаодаосећајјугословенскогпа
триотизманијебиоистоштоинационалнојугословенство,
алинијежелеодатајосећајбудепотискиван.Наседници
ИКЦКСКЈ10.јануара1969.јеупозориодајенаправљена
таква атмосферада је социјалистичкипатриотизаму ЈНА
проглашаванзаунитаризам,адајеонајкобиизСрбијего
вориоосоцијалистичкомпатриотизмубиооптуженза„при
звукстарогхегемонизма”.16НаседнициПредседништваСКЈ
22.априла1970.годинеБранкоБоројевићјеподсетиодасе
СКЈ(КПЈ)1935.изјасниозацеловитостЈугославијеиуочио
да је постојало избегавање да се говори о југословенском
социјалистичкомпатриотизмуиакоганауканевежесамоза
националноопредељењеилисамозадржавностизаједнич
кудржаву, већ је то било сложено социјалнополитичкои

14Selinić,S.(2017)JugoslávciajugoslávstvívJugosláviivletech1966–1971.
Mezipolitickýmidoktrínamianárodnímcítěním,Slovanskýpřehled,Praha,
br.3,str.423–449.

15AJ,507/XXIIIЦ,k.2/13,документ2.
16AJ,507/IV,ИKбироСКЈ,IV/57.
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етичкоосећањекојејепотицалоодпородице,завичаја,своје
нацијепадоширејугословенскезаједнице.17

Вишегодишњерасправеопојмовима„Југословен”и„југо
словенство”судоживелекулминацијутоком1970.године.
Властјетадавршилатехничкеиполитичкеприпремезапо
писстановништва1971.ибилојенеопходнодефинисатика
тегоријеприликомизјашњавањаграђанаосвојојнационал
ности.Међунационални спорови су томпитању дали још
већизначај.Затојенационалноизјашњавањестановништва
упопису1971.посталоважнаполитичкатема.Предвласти
мајебиладилема–далидозволитидасеграђаниизјасне
као„Југословени”?

Ниуједномдотадаобављеномпописунијебиломестаза
Југословенеусмислународности.Југословенјетумаченса
мо као припадност „широј југословенској заједници”, али
неи каопосебнанародност.Могућностда се грађанииз
јасне као Југословени се појавила у попису 1953. године.
Упописномлистујеписалодаселицејугословенскогпо
реклакојенијеближенационалноопредељеноуписујекао
„Југословеннеопредељен”иутукатегоријусуушлииму
слимани југословенског порекла који се нису национално
изјаснили.Укупно јебило950.690„Југословенанеопреде
љених”, од тога у БиХ 891.800.18У попису 1961. грађани
којисусеизјашњаваликаоЈугословенисубилиизједначени
саонимакојисенисунационалноопределилиионимако
јисусеизјаснилизарегионалнуилипокрајинскуприпад
ност.Свисусврставаниурубрику„Југословеннационално
неопредељен”.Билоихје316.225(275.973уБиХ).19

Политичкеприпремезапописсуинтензивиранепочетком
1970. године. Радна група за народности и етничке групе
Комисијезаразвојдруштвенополитичкихзаједницаиме
ђунационалне односе Председништва СКЈ је први пут о
пописурасправљала16.јануара1967.ТадаједиректорСа
везногзаводазастатистикуИбрахимЛатифићупозориода
семожедеситида се великиброј грађанаизјасни као Ју
гословени.Латифићујебилојаснодатопитањенијебило
стручно, већ политичко и зато је у име своје институције
тражиоодпартијеполитичкоарбитрирање.Одтогтренут
ка,политичарисуодлучиваликакоћесеоникојижеледа
сеизјаснекаоЈугословениизјаснитинапописуикакоћеих

17AJ,507,ПредседништвоСКЈ,III/144,22.4.1970.
18(1959) Popis stanovništva 1953, knjiga VIII, Narodnost i maternji jezik,

Beograd:Saveznizavodzastatistiku,VII,str.2,3.
19(1970) Popis stanovništva 1961, Knjiga I, Vitalna, etnička i migraciona
obeležja,Beograd:Saveznizavodzastatistiku,XVIII,XIX,str.73,74.
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статистичари касније евидентирати, без обзирана то како
су се ониизјаснили.Атмосферана овомсастанку је била
неповољнапоонеграђанекојисухтелидасеизјаснекао
Југословени.Доминирао је ставКиреХаџиВасилевакоји
јебиопротивпризнавањајугословенскенације.Биојеиз
ричитдасеизјашњавањестановниканеможепрепустити
њиховој личној вољиида се југословенствоне сме „про
шверцовати”упопису.Захтеваоједасеонимакојихоћеда
сеизјаснекаоЈугословенинеможепрепуститинаслободну
вољу да се изјасне као Југословени у смислу националне
припадности.Тачније,моглисусетакоизјаснити,алинеби
билитакоевидентиратиурезултатимапописа.20

Напочеткугодинесуирепубличкаруководствазаузимала
ставпоовомпитању.Унајвећојрепублицијезаузетдоста
флексибилан приступ питању југословенства на седници
КомисијеЦКСКСрбијезамеђунационалнеодносе13.фе
бруара1970.Српскапартијасезалагалазапринциппотпу
но слободног изјашњавања сваког грађанина у складу са
његовимосећањима,безобзираштојесматраодајугосло
венствонијебилонационалнаинаднационалнакатегорија.
Истакнут је захтевда сенапописуусвојипринципдемо
кратскогсубјективногизјашњавањаграђана,анеобјектив
ног критеријума, тј. да нико нема право да грађанину са
позицијавластиилиидеологијенамећекакосеоносећаи
опредељује. То је било супротно ставу изразитих против
никаправаграђанадасеопределекаоЈугословеничијије
репрезентбилаВидаТомшић,која јеистицалаобјективни
уместосубјективногпринципа.Тако јеуСКСрбијепрео
владаоставдасеништане„лажира”идаграђанекојисе
изјаснекаоЈугословенинетреба„прећутати”,иакосеСК
Србијеполитичкинијеслагаосатаквимопредељењем.21

Важанкоракудефинисањуставаонационалномизјашава
њуупописубиојеконсултативнисастанакуСарајеву18.
фебруара1970.НањемусубилинекичлановиПредседни
штваСКЈ,представницирепубличкихипокрајинскихСК,
ИбрахимЛатифић,директорИнститутазанародноснапи
тања изЉубљанеДрагоДрушковић и други. Састанку је
председавалаВидаТомшић.22Попитању Југословена,по
новљеноједаСКЈнеприхватаЈугословенствокаонацио
налнуилинаднационалнукатегоријуидајеонимакојисе
определе као Југословени потребно објаснити да ће бити
исказани као „Југословени – национално неопредељени”.

20AJ,507/XXIIIЦ,к.4/122,документ12.
21AС,ЦКСКС,к.132,4040,13.2.1970.
22AJ,XXIIIЦ,к.1/15,документ4.
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Југословенство је признато само као „социјалистички па
триотизам”.23ДискусијуојугословенствујеусмериоАхмед
ЋатићизБиХкојијеодбациомогућностдајугословенство
иманационалнукомпоненту.ПозиваосенатоштоСКЈни
каданијеприхватиојугословенствокао„политичкипокрет
исвојузаставу”.ПредставникЦКСКСрбијеВељаМатићје,
износећиставСрбије,тражиодасеграђаникојисеизјасне
каоЈугословенитакоиискажуурезултатимапописа,бране
ћиовајставстрахомдабиусупротномнастали„већиполи
тичкипроблеминегоштобибилокорисно(...)будућидаби
сеоникојисусетакоизјаснилипитализаштосетокрије”.
ИставЦрнеГорејебиодајугословенствонијемоглодаима
националнисмисао.Дефинисалисугакао„нужнуинтерна
ционалистичкудопунудемократскенационалнесвијестиу
условимасоцијалистичкезаједниценарода”исматралида
никонеможедасеосећаЈугословеномвишенегоприпад
никбило које нације у држави.Исти став је имаоБранко
Микулић(БиХ).ЗањегасусвиграђаниЈугославијебилиЈу
гословени„усмислуприпадностисамоуправнојзаједници
равноправнихнародаинародности”.Попитањуисказива
њауконачнимрезултатимапописаонихкојиседекларишу
каоЈугословенибиојевеомарестриктиван–тражиоједасе
ониискажукао„неидентификовани”или„националнонео
предељени”или„нећедасеискажу”.СветанАврамовскисе
уимеМакедонијесложиодасеузодредницу„Југословен”
мора назначити да се ради о национално неопредељеном
грађанину,јербиусупротномтозначилодасуЈугословени
изједначенисапостојећимнацијама.24

ПослесастанкауСарајевупрваполитичкаинстанцајебио
ИКЦКСКЈ.Онјерасправљаоопописустановништва10.
марта1970.УводнуречјеималаВидаТомшић,радикални
противник југословенства као националног осећања.Њен
ставјебиодајенационалноопредељењеобјективнаствар,
што језначилодаграђанинемајуправодасесубјективно
опредељују.Чак јебиласклонамишљењуда јенапопису
могућеизоставитиодредницу„Југословен”иоставитиса
мо„националнонеопредељени”.Удискусијијебезрезерве
одбаченнационалникарактерјугословенства.МикаТрипа
лониједозвољаваомогућностдаизјашњавањезајугосло
венствобудевидприпадностинекојнацији.Допуштаоједа
југословенствоимасамокарактерприпадности„заједници
социјалистичкосамоуправној”.МијалкоТодоровићсепри
друживаоставуданијепостојалајугословенсканацијаини
једопуштаомогућностдатакварубрикапостојиприликом

23AJ,837,II4б/45.
24AJ,XXIIIC,к.1/15,документ4.
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навођењанародностиупопису.Југословенствуједаваоса
мозначењејугословенскогпатриотизмаионајсмисаокоји
би„сутра”ууједињенојЕвропимогаодаиматермин„Евро
пљани”.Прихватајућидаће,поредсвега,битионихкојиће
се тако изјаснити сматрао је да њих треба третирати као
неопредељене заједно са онима који се изјасне на основу
регионалне припадности, те је „Југословен” зањега имао
истозначењекао„Шумадинац”.БудиславШошкић јебио
веомарестриктиванпремапојму„Југословен”.Тражиоједа
сеон„избришеизкатегоризације”кадајеречонационалној
припадности,какосенебистимулисале„разнеилузијекоје
сеокотогаплету”.ИЦвијетинМијатовићјеинсистираода
сеЈугословениупописунеисказују(„требаједанпутстим
прекинути,јерсуврлонамаштетнетеилузије”).Овадиску
сија је закључена усвајањем става да за Југословене неће
битиместаупопису,пајеуведенназиврубрике„Неопреде
љенусмислународности”уместодотадашњег„Југословен
националнонеопредељен”.25

Међутим, потпуно избацивање Југословена из пописа је
ималопротивнике,амеђуњимајебиоиЈосипБроз.ОТи
товомнезадовољствујемораодарасправљаИзвршнибиро
СКЈ16. априла1970.Брозовеставовеприсутнимасупре
нелиСтанеДоланциФадиљХоџа.СтанеДоланцјерекао
дајеТитосматраоданикаконебитребалоспречаватигра
ђанедасеопредељујукаоЈугословениипротивиоседасе
укине рубрика „Југословен – националнонеопредељен”и
уведерубрика„неопредељенусмислународности”.Члано
виИзвршногбироасуипакбилиближиставукојисувећ
усвојили.ЕдвардКардељсеоштропротивиомогућностида
сеграђанимадопустидасеизјаснекаоЈугословениунаци
оналномсмислу.Дозвољавао јесамомогућностдаостане
„Југословеннационалнонеопредељен”,алиникакодабуде
само„Југословен”.КрстеЦрвенковскијеизнеокаоалтер
нативудасеграђанимадозволидасеизјаснекаоЈугосло
вени,алидасеондаониприисказивањурезултата„баце”у
„неопредељене”.БиројеодлучиодазадужиВидуТомшићи
КрстуЦрвенковскогдасесастанусаТитомирешеспорна
питања.26

Тито је Виду Томшић и Крсту Црвенковског примио 21.
априла1970.ПренелисумуставКомисиједабиурубрици
„Југословен”требалодаузаградистоји„националнонео
предељен”.Титосенијесложио,сматрајућидасетимтер
мином изражава „један негативан однос”. Црвенковски је

25AJ,507,СКЈ,Извршнибиро,IV/100,10.III1970,Прилог1.
26AJ,507,СКЈ,ИКбиро,IV/105,Прилог1.
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каснијесведочиодајеТитонапочеткуразговорабио„јако
резервисан”.Међутим,ионјепризнаваодајугословенство
нијебилонационалност,алијетражиоданиконебудепри
сиљавандасеизјашњаваупогледународностииистицао
чињеницудасусемногиграђаниосећаликаоЈугословени.
Мислиоједанебитребалопотценитичињеницудајеве
ликидеоомладине„изпоштенихпобуда”желеодасеизја
сникаоЈугословени.Титојетокомразговоранапуштаотврд
ставивишепутасеограђиваоодовогпитања,тврдећида
„нежелидабудеарбитарутомпитањуи,прематоме,не
желидасекодрешавањатогпроблемапозивајунањега”.
КаозаједничкиставТита,ЦрвенковскогиТомшићевебисе
могло извући размишљање да се евентуално Југословени
искажукрозрубрику„остали”.Црвенковскисесећаодаје
Титоовомприликомтражионекудругуформулацијупопут
„Југословен, рођенХрват”, алида су га убедилида би то
билонемогуће.27

ИзвршнибироПредседништваСКЈјеоисходуразговораса
ТитоминформисаоЦрвенковски28.априла1970.Саопштио
једаједоговоренодасвакокожелиможедаседекларише
као Југословен, алида сеизбациинсистирањекомисијеи
ВидеТомшићдапописивачбудедужандаономекосетако
изјаснискренепажњудатонијенародност, јербитобио
притисакнаграђанекојиуставомниједозвољен.Поштоје
консултованиТито,Извршнибиројеусвојиоконачнеста
вове:дасе грађаникојисе„неизјаснеусмислународно
сти(Југословени)”илисеизјаснеусмислурегионалнепри
падности („Личанин, Далматинац...”) прикажу у рубрици
„Разно”.ТимеЈугословениурезултатимапописанебибили
наведенимеђународимаинародностима,узобјашњењеда
Југословенинисунационалнаилинаданационалнакатего
рија,алидасеникоменеможеускратитиправодасетако
изјасни,штоћепописивачуписати,стимдаурезултатима
будеисказану„Разно”.28

После партијских тела о националном аспекту пописа је
расправљао12.мајаССНРЈугославијеназаједничкојсед
нициПредседништваиИОСКССРНЈ.Тојебиланајбурнија
седницанекогсавезногтеланакојојјерасправљаноопопи
суијугословенству.Дискусијаоовомпитањујебилаоштра
иемотивна,посебнопослеставоваЕнвераРеџићаизИнсти
тутазаизучавањерадничкогпокретаизСарајева.Кодвели
когбројаљудијугословенствојеизазивалоемоције,јерсу
његовсмисаовиделиуетничкојблискостијужнословенских

27AJ,837,II4б/45.
28AJ,142,ССРН,к.324,0112/4,12.5.1970.
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народа, а не само у актуелном политичком тренутку. Пу
нишаПеровићјебиовеомарезервисанпремапредлогуда
сеграђанимогуизјаснитикаоЈугословени,алидасеуре
зултатиматаконећемоћиисказати.Нијеприхватаодасеу
резултатимаискажупод„Разно”.Сматраоједајеформула
цијаизранијегпописа„Југословен,националнонеопреде
љен”билапрецизнија.ЗбоговихставоваПунишаПеровић
је биомета нападаДрагаТовића у загребачкомВијеснику
у среду, али није одњих одступао.Перовић је подржавао
званичанставдајугословенствонијенација,алијебранио
праваонихкојижеледасетакоизјасне.Ипак,делимично
јеодудараоодзваничногапсолутногнегирањанационалног
садржајајугословенстваставомдаи„национално”обојено
југословенствониједакленаднационалноилианационално,
негобисепријемоглорећидајеоносвенационално,даје
својеврстанизразсродностиивисокогстепенаоствареног
братстваиравноправностисвихнародаЈугославије”.29

Насастанку12.маја јошоштријиодПеровића јебиоЕн
верРеџић.Нијесеслагаодасејугословенствосведесамо
натадашњиполитичкитренутакисузисамонаприпадност
социјалистичкојзаједници,штојебилаполитикадржавног
врха и републичких руководстава. „Југословенска мисао”
је,говориојеРеџић,ималасвоју„вишестолетнуисторију”,
ималајесвојуисторијскополитичкусадржину.Тимесесу
протстављаодоктриниСКЈзакоју је југословенство,ито
стриктноограниченонаполитичкоидеолошкисадржај,би
лопожељносамозапериодпосле1945.Настављаојетезом
даје„југословенскамисаоисторијскополитичкамисаосвих
југословенскихнарода,онајењиховаисторијскополитичка
свест”,израз тежње југословенскихнарода за „братством,
равноправношћу, солидарношћу и јединством”. Подсетио
једајејугословенствобилопосебнопопуларнокодмладих
људи.БрисањеЈугословенаизпописабизањегабио„анти
историјскиодноспремаживомисторијскомкретању,однос
којиможеиматисвојеполитичкотумачење,алинеинаучно
оправдање”.Својепротивникејепосебноиритираоизјавом
дајетачнодасуЈугословенисвиграђаниЈугославије,али
дасуЈугославијустварали југословенскинароди,каошто
суТурску,НемачкуиИталију створилињиховинароди, а
не југословенски.ЗатозањегаИталијани,ТурцииНемци
нисубилиЈугословенинаначиннакојисутобилиСрби,
Хрвати,СловенцииМакедонци који су били Југословени
„усмислуетничкеблискостиисродности,усмислуисто
ријскетежњедасеујединеиобразујусвојујугословенску
државу”.Обавезнимјесматраодасеправиразликаизмеђу

29AJ,837,II4б/45,Стр.пов.385/1.
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Југословена у етничкомисторијском смислу и Југослове
накаоприпадника„самоуправнесоцијалистичкезаједнице
равноправнихнародаинародности,каодржављанаСФРЈ”.
ЗатонијежелеодасеоникојисеизјаснекаоЈугословени
сврстају ни у „Остале”, како је предлагао Завод за стати
стикуни у „Разно” како је предлагаоИзвршнибироСКЈ.
ВишеучесникасастанкајеосудилоставовеРеџића.Сушти
натврдњиЛаслаРехака,ЉупчеАрсова,ВидеТомшић,Бе
неЗупанчићаиВладимираКривица јебилаудоказивању
дасуЈугославијустваралиинејугословенскинароди,даје
Југословенбиоонајкосеизјашњаваозаполитикусоција
листичкеЈугославије,ада је југословенствобилоприпад
ност „активном социјалистичком програму Југославије” и
односпремасамоуправљањуиреформамапосле1966.Вида
ТомшићјетврдиладајезасломКраљевинеЈугославијебио
кривтадашњирежимидајеЈугославијаразбијенаондакада
јеСловенцима,Македонцимаимањинамаодузиманоправо
навластитунационалност,непомињућифашизаминемач
куагресијукаоузрокераспадакраљевине.БеноЗупанчић
јекривиоРеџићадајеидентификоваосродностсловенских
народауЈугославијисајугословенствомчимесезалагаоза
тодаЈугословенбуденационалнакатегорија,пабизначи
лодаМађар,АлбанациТурчиннебибилиЈугословени.У
оштројдискусијисусеиздвајалеиречиГлигеМандићакоји
јевеомаемотивнобраниосвојеправодасеизјасникаоЈу
гословен.Вишепутајепитаозаштојењеговоправодабуде
Југословеносуђиванокаоунитаризам.Арсовујеодговорио
дајеизњеговедискусијепроизилазилодајеМађармогао
дасеопределикаоМађар,дајеионајкојежелеодасеиз
јасникао„Тунгуз”имаотоправо,адаоннијемогаокаоЈу
гословен,већмусе„набијаетикетаунитаризмазатоштосе
осећамЈугословен”.Дискусијапунатешкихречииобојена
узавреломатмосферомниједонелаконкретнарешења.30

Отпори су стигли и од СУБНОРа. Председништво Саве
зног одбора СУБНОРа се 26. јуна 1970. успротивило да
сеЈугословенисврстајууистурубрикуукојојбибилиони
којисеизјаснепорегионалнојприпадности(Крајишници,
Личани,Сремциисл.).Упозореноједабизамногеодоних
којисеизјаснекаоЈугословенисврставањеуистурубрику
саонимакојисеопределепремарегионалнојприпадности
било„увреда”идабитомоглодаима„негативнеполитичке
ефектемеђуборцимаиомладином”.31

30AJ,142,ССРН,к.324,0112/4,12.5.1970.
31AJ,837,II4б/45.
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КоначанставоизјашњавањуЈугословенадонеојеИзвршни
бироСКЈуконсултацијисарепубличкимврховима.Прихва
ћеноједасеЈугословенимаузбирнимподацимаискажупо
себно,анепод„Разно“.Тојезначилодабипосленавођења
југословенскихнародаинационалнихмањина, у збирним
подацимабилинаведенипосебнои„Југословени”.32

Широка политичка кампања против изјашњавања грађана
каоЈугословенаједаларезултате.Кадајеумарту1971.извр
шенпописстановништва,нањемусекаоЈугословениизја
снило273.077становникаЈугославије(1,3%).Уполитичком
смислунајвишепроблемајеималоруководствоВојводине,
јерсеуовојсрпскојпокрајини46.928грађанаизјаснилокао
Југословени.Топроцентуалнонијебиломного(2,4%),али
јебилочак15путавишенегодесетгодинараније.33

ДвеиподеценијепослереволуцијеЈугословенаје,дакле,у
Југославијибило,алинеувеликомпроценту.СКЈјеостао
доследно против признавања нове, југословенске нације,
алинијемогаодасасвимнегираправоонимакојисутоже
лелидасеизјаснекаоЈугословени,дајућитомпојмудруго
значење – припадност социјалистичкој заједници. Нацио
нализмиирепубличкебирократијесубилитолико јакида
јебилонемогућедазаживијугословенствокаонационално
осећање,алијеполитичкиопортунизамналагаопартијском
врхудатолеришепристалицевећегповезивањајугословен
скихнародаиистицањаоногаштоихвеже,анеоногашто
ихраздваја. Југословенство јебилосвевишеизразстраха
искренихпоборникајугословенскедржавезаопстанакњи
ховедржаве,видбежањаодмеђунационалнихсукобакоји
сутудржавуизнутраугрожавалиисентименталносећање
наослободилачкуратнуепопејуиреволуцију.
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YUGOSLAVSANDYUGOSLAVISMATTHEEND
OFTHE1960sANDTHEBEGINNINGOFTHE1970s

Abstract

At the end of the 1960s and the beginning of the 1970s, one of the
questionsthatusedtodividetheYugoslavpublicandadditionallyinspire
national disputeswas the question of defining the terms “Yugoslav”
and “Yugoslavism”. The leadership of the Communist Alliance of
Yugoslavia and the state, considered Yugoslavism does not mean
existenceoftheYugoslavnation,andtheydidnotallowanynational
or ethnic reading of the term. In Croatia and Slovenia particularly,
any mention of Yugoslavism would receive a negative, unitarian
connotation.TheonlyYugoslavism thatwas allowedwas in support
ofthepoliticalcourseofthesocialistselfmanagement.However,the
negationofthenationalisticYugoslavism,whicharrivedfromthetop
people in power, could not determany former fighters,members of
theArmy,youngpeople,spousesandchildrenfrommixedmarriages,
population of the multiethnic communities and some communists
fromdeclaring asYugoslavs.Although the topPartymembersmade
someattemptstopreventthis,theCommunistAllianceofYugoslavia
hadtoallowthecitizenstheirrighttodeclareasYugoslavsinthe1971
Census, even though they did not fail to insist that it did not count

asnationality.

Keywords:Yugoslavia,Yugoslavs,Yugoslavism,CommunistAlliance
ofYugoslavia,Yugoslavnation,Yugoslavisminthe196070s

Децанаигралишту,Београд,шездесетегодине20.века,
МузејЈугославије,фондСтеванКрагујевић


