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Мр Наташа МИЛИЋЕВИЋ

„ОПАСНЕ ВЕЗЕ“ У ЕВРОПИ ПОД НАЦИСТИЧКОМ 
ОКУПАЦИЈОМ ИЛИ РАЗМАТРАЊА О КОЛАБОРАЦИЈИ  

У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ*

Peter Davies, Nevarna razmerja: kolaboracija in druga 
svetovna vojna, Modrijan založba, Ljubljana, 2010, 247 str.

АПСТРАКТ: Рад има за циљ да покаже садржај новијих 
при ступа анализи феномена колаборације у Другом 
светском рату. Пажња је усмерана на студију историчара 
и професора Питера Дејвиса, која је настала као плод 
ње гових дугогошњих истраживања историје Француске 
и историје фашизма и најновијих резултата савремене 
европске и светске историографије. Уочено је и посебно 
указано на неколико аспеката овог феномена, почев од 
дефиниције, појавних облика и врста до виђења српског 
односно југословенског искуства колаборације, који би 
могли да буду од интереса и за српску историографију.

Кључне речи: историографија, колаборација, Други 
светски рат, Питер Дејвис, нацистичка окупација Србије

Уводне напомене

Српска историографија се бавила истраживањем феномена 
колаборације у Другом светском рату. Међутим, та истраживања 
су деценијама после завршетка рата, у складу с владајућом иде-
ологијом и потребама КПЈ, била обојена црно-белим представама 

* Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународном 
контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници 
(№ 47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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о томе шта је колаборација а шта не, ко су колаборационисти а ко 
не. Почев од седамдесетих, а нарочито осамдесетих година 20. ве-
ка, када је дошло и до „пуцања идеолошког огледала“, у српској 
историографији се јављају радови који дају изнијансиранију сли-
ку о сложеним догађајима у рату, а самим тим и колаборације 
као појаве.1 Политичке и друштвене промене почетком деведе-
сетих година 20. века утицале су на озбиљније и свеобухватније 
сагледавање ратне стварности,2 али су и донеле својеврстан реви-
зионизам који се огледао у игнорисању или чак и негирању до та-
да досегнутих знања. Пажњу и приоритет у проучавању добила је 
она страна која је у рату изгубила.3 У најновије време интензивира-
на су интересовања за разна питања из времена окупације Србије 
у Другом светском рату, а самим тим и колаборације.4

Преиспитивање прошлости Другог светског рата, а посеб-
но сарадње са окупатором, од краја рата па до данас носило је 
са собом и различите, често веома бурне реакције и историјске 

1 Jovan Marjanović, Draža Mihailović. Između Britanaca i Nemaca, knj. 1: Britanski 
štićenik, Zagreb, 1979; Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji, 1–2; Beograd, 
1979; Muharem Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941–1944, Beo-
grad, 1979; Veselin Đuretić, Vlada na bespuću. Internacionalizacija jugoslo venskih 
protivrječnosti na političkoj pozornici Drugog svetskog rata, Beograd, 1982; Branko 
Petranović, Revolucija i kontrarevolucija 1941–1944, Beograd, 1983; Veselin 
Đuretić, Saveznici i jugoslovenska ratnа drama, Beograd, 1985. i dr.

2 Milan Ristović, Nemački novi poredak i Jugoistočna Evropa 1940/1941–1944/45 – 
planovi o budućnosti i praksa, Beograd, 1991; Branko Petranović, Srbija u Drugom 
svetskom ratu 1939–1945, Beograd, 1992; Žarko Jovanović, Seljaštvo Srbije u 
Drugom svetskom ratu 1941–1945, Beograd, 1995; Kosta Nikolić, „O uzrocima iz-
bijanja građanskog rata u Srbiji 1941“, Istorija 20. veka, 1/1995, Beograd, 1995; 
Mile Bjelajac, „Istoriografija o građanskom ratu u Jugoslaviji 1941–1944“, Istorija 
XX veka, 2/1997, Beograd, 1997; Бранислав Божовић, Београд под комесарском 
управом 1941, Београд, 1998. и др.

3 Бојан Димитријевић, Ђенерал Михаиловић. Биографија, Београд, 1996; Бојан 
Димитријевић, Ваљевски равногорци. Југословенска војска у Отаџбини у ва-
љевском крају 1941–1945, Ваљево, 1998; Коста Николић, Историја равно-
горског покрета 1–3, Београд, 1999; Бојан Димитријевић, Коста Николић, 
Ђене рал Михаиловић. Биографија, Београд, 2000; Горан Давидовић, Милош 
Тимо тијевић, Затамњена прошлост (историја равногораца чачанског краја), 
1–3, Чачак–Краљево, 2002/4 и др.

4 Драган Алексић, Привреда Србије у Другом светском рату, Београд, 2002; 
Момчило Павловић, Божица Младеновић, Коста Миловановић Пећанац 1879–
1944. Биографија, Београд, 2006; Љубинка Шкодрић, Министарство просвете и 
вера у Србији 1941–1944. Судбина институције под окупацијом, Београд, 2009; 
Dragan Aleksić, „Izdajnici ili rodljubi. Paralelna slika o kolaboraciji u srpskoj istorio-
grafiji u zemlji i emigraciji“, Istorija 20. veka, 2/2010, Beograd, 2010, str. 163–174; 
Бојан Димитријевић, Војска Недићеве Србије. Оружане снаге Српске владе 
1941–1944, Београд, 2011; Српски цивилни/културни план Милана Недића, 
Београд, 2012 (приредио Александар Стојановић) и др.
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науке и јавности. У времену пре распада југословенске државе, 
то се испољавао најчешће кроз питање да ли је покрет Драже 
Михаиловића сарађивао са окупатором или не, а после распада кроз 
проучавање комунистичке репресије и питања осуда за сарадњу са 
окупатором. У француском друштву је то случај са истраживањем 
„Петеновог наслеђа“ и рушењем уверења да су сви Французи уче-
ствовали у отпору. У сваком случају, потреба да се колаборација 
истражи, анализира и разуме као комплексна појава која је на-
стала као резултат политичких, идеолошких и друштвених изазо-
ва које је донео рат и непријатељска окупација, намеће и неопход-
ност да се српска стручна јавност упозна како са истраживањима 
колаборације у земљама које су имале то искуство тако и са, 
мање или више успешним, синтетизованим знањима о феномену 
колаборације у Другом светском рату. То је један од начина да се 
не само упореде постојећа знања и уоче различитости или слично-
сти између разних земаља у којима је постојала колаборација већ 
и да се поједина питања колаборације пажљивије сагледају, не-
ка гледишта прихвате или одбаце као спорна и отвори пут за боље 
разумевање овог феномена и у окупираној Србији у Другом свет-
ском рату.

Једну од студија о колаборацији, коју намеравамо да пред-
ставимо, написао је и Питер Дејвис, историчар и професор историје 
на Универзитету Хадерсфилд. Питер Дејвис се дуго година бавио по-
литичком историјом Француске и историјом фашизма. Највећи број 
од дванаест публикованих књига обрађује разна питања из фран-
цуске историје, од Француске револуције до периода Другог свет-
ског рата. Управо је вишегодишње бављење темама из Другог свет-
ског рата било и подстицај за настанак ове књиге под занимљивим 
насловом: Опасне везе: колаборација и Други светски рат. Питер 
Дејвис у књизи примењује другачији методолошки принцип у од-
носу на већину студија о овој теми. Он не следи уобичајен обра-
зац, по којем се после општег теоријског увода о колаборацији даје 
преглед ове појаве у појединим земљама и сл. Одлучио за тематски 
приступ у којем, после анализе колаборације као опште историјске 
појаве, прати и уочава њене разноврсне аспекте и указује на об-
лике њеног испољавања и типове колаборације. При томе треба 
поменути да он сматра, истичући неке примере „колаборације“ из 
најновијег времена попут Палестине, Африке или Русије, да њена 
појава није везана само за историју Другог светског рата, већ да 
има своју актуелност и данас. Међутим, поставља се питање да 
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ли колаборација, као специфичан феномен једног времена, мо-
же да буде примењива и на нека друга актуелна ратна окупирана 
подручја. Своје проучавање Питер Дејвис заснива на најновијим 
резултатима савремене историографије. Поред његових сазнања 
насталих из проучавања историје Француске у Другом светском 
рату, библиографија садржи велики број студија о окупацији и 
колаборацији у појединачним земљама Европе и света. Помени-
мо радове Марка Мазовера (Mark Mazower),5 Ричарда Кремпто-
на (Richard J. Crampton),6 Ијана Озбија (Ian Ousby),7 Раба Бене-
та (Rab Bеnnett),8 Мише Гленија (Misha Glenny),9 Маркуса Танера 
(Marcus Tanner),10 Роџера Грифина (Roger Griffin),11 Елса Вита (Els 
Witte), Јана Крејбекса (Jan Crаeybeckx) и Ричарда Мејнена (Richard 
Maynen),12 Ханса Фредерика Дала (Hans Frederik Dahl).13 Наша 
анализа књиге Питера Дејвиса биће сведена на нека најважнија 
питања колаборације.

О дефиницији, облицима и временима колаборације

Питер Дејвис је, као што смо поменули, најпре настојао да де-
финише шта је то колаборација, а шта не. То је не само уобичајено 
већ и неопходно при једној оваквој анализи. Он примећује, као и 
други аутори, да је „колаборација“ постојала и пре Другог светског 
рата, али да јој Други светски рат даје садржај који она до тада није 
имала. Могу се, како сматра, издвојити једна „ужа“ и једна „шира“ 
дефиниција ове појаве. Ту се ослања превасхидно на истраживања 

5 Mark Mazower, Insade Hitler’s Greece: the Experience of Occupation, 1941–44, 
Yale: Yale Univerzity Press, 1993.

6 Richard J. Krempton, Eastern Europe in the Twentieth Century, London: Routledge, 
1944.

7 Ian Ousby, Occupation: The Ordeal of France 1940–1944, London: John Murray, 
1998.

8 Rab Bennett, Under the Shadow of the Swastika: The Moral Dilemmas of Resistance 
and Collaboration in Hitler’s Europe, New York: New York University Press, 1999.

9 Mishа Glenny, The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War, London: Penguin, 1992.
10 Markus Tanner, Croatia: A Nation Forged in War, London: Yale University Press, 

2001.
11 Roger Griffin, Fascism, Oxford: OUP, 1995; Isti, The Naure of Fascism, London: 

Routledge, 1994.
12 Els Witte, Jan Craeybeckx, Richard Meynen, Political History of Belgium: From 1830 

Onwards, Brussels: VUB University Press, 2000.
13 Hans Frederik Dahl, Quisling: A study in Treachery, Cambridge: CUP, 2000.
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Герхарда Хиршфелда (Gerhard Hirschfeld). За „ужу“ дефиницију 
битни су политички односи између окупатора и окпираног, између 
победника и пораженог. Према њој, колаборација би обухватала 
политичку и идеолошку сарадњу између нацистичог окупатора и 
фашистичких или полуфашистичких делова окупираног домаћег 
становништва. Међутим, за Питера Дејвиса, као и друге истражи-
ваче ове појаве, проблем је у томе што она не обухвата многа дру-
га подручја живота. Тако су, на пример, привредна, друштвена и 
културна питања изостајала у разматрањима о колаборацији, иако 
су била предмет истраживања специјализованих студија. Због тога 
је неопходно било да се колаборација шире дефинише и обухвати 
и управо поменута подручја, у којима се такође одвијала сарадња 
са окупатором. Али, оно што је важно јесте да П. Дејвис, без об-
зира на покушаје да објасни појаву, не нуди једну јасну и чврсту 
дефиницију колаборације. То донекле чини и свесно не желећи да 
је се у каснијем делу текста држи. Међутим, то у појединим дело-
вима његове анализе ствара тешкоће у разумевању да ли он неке 
односе види као сарадњу са окупатором или не. С друге стране, то 
му је омогућило да нека питања релативизује или пак остави отво-
реним. Због тога, књига у неким моментима има карактер расправе 
у којој је више питања него одговора. Треба поменути да је у науци 
било доста спорова око тога шта је то колаборација а шта не. Увре-
жено је схватање да колборација представља сарадњу са окупато-
ром у којој се прелази нужна граница сарадње по међународном 
ратном праву и доприноси ратном напору окупатора.14 Тада није 
битно какви су мотиви уласка у сарадњу са окупатором. Нејасност 
или лабавост у дефинисању колаборације створила је и проблем 
у праћењу ове појаве. Први од њих јавља се код тврдње да је 
Мусолини био први Хитлеров колаборант, иако је Италија била 
један од његових главних савезника! Осим тога, Дејвис тек узгред-
но помиње чињеницу да је Италија била окупатор на великом де-
лу југословенске (као и грчке, албанске и француске) територије 
све до 1943. године, када је капитулирала. Самим тим остали смо 
ускраћени и за његов поглед на то како је изгледала колаборација 
на том подручју.15

14 О томе више у: Dragan Aleksić, „Izdajnici ili rodoljubi. Paralelna slika o kolaboraciji 
u srpskoj istoriografiji u zemlji i emigraciji“, Istorija 20. veka, 2/2010, Beograd, 
2010, str. 163–174; Српски цивилни/културни план Милана Недића, Београд, 
2012, (приредио Александар Стојановић).

15 Српска историографија, као и словеначка, бавила се тиме како је изгледала 
италијанска окупација и колаборација у Југославији. Поменимо две одличне 
књиге на ту тему: Коста Николић, Италијанска војска и четници у Другом 
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Унеколико је слична ситуација и са сагледавањем појавних 
облика, као и периода колаборације. Није спорно да је колаборација 
имала различите појавне облике, али је битно издвојити оне који су 
главни. Према Питеру Дејвису, на основу досадашњих истраживања, 
могуће је издвојити шест главних појавних облика колаборације. 
Због тога што су се у неким случајевима преклапали, а у другима 
оштро разликовали, и сам аутор сматра да изазивају доста пробле-
ма. Наведимо их:

1. колаборација „душом и телом“
2. филозофија „штита“
3. „условна“ колаборација
4. „тактичка“ колаборација
5. „подређивање ...ради више силе“
6. политика чекања или атантизам

Доста лако је установити шта се крије иза ових облика кола-
борације. Први облик се може назвати и „добровољном“ колабо-
рацијом. Он је обухватио све оне појединце код којих постоји 
идеолошка блискост са нацизмом и који су без двоумљења подржали 
окупатора. Дејвис примећује да се овај облик може означити и као 
права колаборација. Други облик, можда најмање јасан, представља 
колаборанте који су желели да „заштите“ своју државу и ублаже 
последице окупације. Неки аутори сматрају да се она може назвати 
и „смисленом“ колаборација, и носила је потребу да држава делује 
нормално под окупацијом. Прави пример је, сматра Дејвис, белгијска 
влада, као и неке друге, које нису доносиле законе, већ су само 
обављале званичне задатке. Трећи облик испољавања је, према 
аутору, негде на пола пута између праве колаборације и отпора. 
„Условни“ колаборати су сарађивали са окупацијском влашћу, 
одобравали неке елементе националсоцијалистичке доктрине, али 
не све. Четврти облик се готово поклапа са условном колаборацијом 
и представљао је „двоструку игру“, и прихватање колаборације и 
њено избегавање. Пети облик испољавања колаборације је познат 
и као „пасиван пристанак“ на сарадњу. С једне стране се прихвата 
колаборација и привидно се сарађује, док се, с друге, не прихвата 
и не жели се, али се нема избора. Последњи облик колаборације, 
који је издвојио аутор, доста је препознатљив. Он је обухватао све 

светском рату 1941–1943, Београд, 2009; Dragan S. Nenezić, Jugoslovenske 
oblasti pod Italijom 1941–1943, Beograd, 1999.
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оне колаборанте који су спајали привидност сарадње и чекање, 
односно једну врсту куповања времена.

Посебну пажњу заслужује и ауторово сагледавање колабо-
ра ције кроз три периода: „претколаборацију“ (1918–1939), кола-
бо рацију (1939–1945) и „постколаборацију“ (од 1945. до данас). 
Ови периоди колаборације нуде објашњење узорка колаборације, 
историјски преглед њеног практичног испољавања, као и њене по-
следице. На први поглед у овој подели нема ништа спорно, посеб-
но што је и аутор време „претколаборације“ и „постколаборације“ 
ставио под знаке навода. Међутим, пажљивија анализа поделе на 
времена колаборације изазива одређена питања. Познато је да 
колаборације нема без рата и окупације. То је оквир у коме се она 
као појава јавља. Због тога се поставља питање да ли се навођење 
узрока који су довели до Другог светског рата (незадовољство 
поражених сила у Првом светском рату, „политика попуштања“ 
Немачкој и њеним савезницама, успон фашизма и нацизма) може 
назвати временом „претколаборације“. О томе постоје, што уоча-
ва и сам Дејвис, разна тумачења. Неки сматрају да је колаборација 
била у „ваздуху“ већ тридесетих година када су Француска и Ен-
глеска прихватиле „политику попуштања“ Немачкој, док други да 
се колаборација развила из политичких и војних догађаја 1939–
1940. Можда је могуће појаву колаборације, онакву каква се ра-
звила нешто касније, наћи у кинеској колаборацији са Јапаном, 
која је започела у тридесетим годинама одмах после јапанске 
окупације Манџурије. Слично је и са временом „постколаборације“ 
у којем се прати „оставштина колаборације“ после рата, осуда за 
тај вид ратног деловања, као и то како је изгледао однос дру штва 
и историчара према колаборацији све до данашњих дана. Период 
колаборације поклапа се са периодом Другог светског рата и вре-
меном окупације. Ту нема никаквог спора. Овде доминира кра тко 
излагање о окупацији и колаборацији и како је до ње дошло, а не 
излагање о Другом светском рату. Он је доста познат и на њега 
се нећемо освртати. Занимљиво је и настојање Питера Дејвиса 
да колаборацију сагледа из два угла, угла Немачке и угла оку-
пираних земаља и њихових специфичних мотива. У једној веома 
подстицајној запитаности да ли је колаборација била „неизбежна“ 
и да ли је постојала друга могућност, аутор настоји да пружи неке 
одговоре, али и да постави нова питања и натера читаоца на нова 
размишљања.
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Врсте колаборације

Највећи део студије о колаборацији Питер Дејвис посвећује 
врстама колаборације. Наравно, оне су се међусобно препли-
тале, али је могуће издвојити неколико основних: политичку 
колаборацију, економску колаборацију и колаборацију у друштву. 
Аутор констатује да се колаборација јавља у бројним облицима, 
али да је у основи политичка појава. Политичку колаборацију пра-
ти на три нивоа: на нивоу сарадње у влади, у идеолошкој и војној 
области. Дејвис примећује да је могуће сваку колаборацију уврсти-
ти у неки од тих типова политичке колаборације, али да има при-
мера који обједињују сва три типа политичке колаборације. То ва-
жи за норвешког вођу Видкуна Квислинга. Он је био велики иде-
оло шки поборник нацистичке идеологије, на челу две владе са се-
диштем у Ослу, и понудио је војну помоћ Немачкој (на страни Не-
мачке борило се око 6.000 Норвежана). Колаборанте у владама 
Питер Дејвис назива „реалистима“, који нису видели други начин 
осим да сарађују. Он сматра да и ту колаборација – због разноли-
кости политичког пејзажа у Европи под нацистичком влашћу у којој 
су државе и режими били „марионете“, „савезници“, односно „са-
телити“, „под немачком управом“ или „неутралне“ – била разли-
чита и разноврсна. Међутим, да ли се код „савезника“ или „неу-
тралних“ земаља може говорити о колаборацији или је то сарадња 
држава које нису окупиране, које имају самосталне владе, сопстве-
ну управу, судство, војску и полицију и на бази сопствених инте-
реса донесе самосталне одлуке. О Италији је било речи раније. 
Слично је и са другим савезницима. Још је већи проблем када су у 
питању неутралне државе попут Шведске, за коју Дејвис помиње 
да је Немачкој одобрила транспорт сировина преко своје земље. У 
сваком случају, растегљивост или непостојање јасне дефиниције 
шта је колаборација а шта не утицало је на то да она добије и не-
ке садржаје које, чини нам се, не би требало. Истина, сам Дејвис 
каже да то није права колаборација, али се онда поставља питање 
зашто је разматра као колаборацију. При томе истиче да су неке 
земље под видом, на пример, „неутралности“ симпатисале Хитлера.

За разлику од овог типа политичке колаборације, идеоло шка 
колаборација је доста добро објашњена и ту готово да нема ни-
какве забуне. Те „идеалисте“, како их аутор назива, лако је било 
идентификовати без обзира на земљу. Они су због јавне експони-
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раности били препознатљиви. У највећем броју случајева, они су 
и пре рата испољавали идеолошку блискост с идејама фашизма и 
нацизма. Слично је и када је реч о војној колаборацији, у којој су 
поједине земље слале своје војнике на Источни фронт или су пак 
унутар окупираних земаља створене оружане групе које су подржа-
вале војне напоре и домаће управе под окупацијом и немачког оку-
патора. У историографији је добро обрађено слање војника на Ис-
точни фронт. Поменимо да су, осим Норвешке, на хиљаде војника 
послале и, на пример, Хрватска, Мађарска и Румунија. Посебно су 
занимљива Дејвисова разматрања разних војних формација у оку-
пираним земљама које су помагале окупатора. Он указује на њихов 
настанак, мотиве, структуру чланства и сл. Тако је међу члано-
вима Легије француских добровољаца против бољшевизма, који 
су се борили на Источном фронту, по немачким проценама, било 
30 до 40% идеалиста, а остали су били пустолови или беспослени 
људи. У њеном настанку велику улогу имала је француска Народ-
на странка Жака Дорија. У Холандији је постојала Холандска легија 
добровољаца која је служила СС-у, а у Белгији је створена Фламан-
ска легија добровољаца и сл. Готово да нема окупиране земље у 
којој нису створене такве јединице.

Економска колаборација – коју неки аутори називају „кола-
борација за хлеб и млеко“ – према Питеру Дејвису, тражила је од 
окупираних и окупатора прилагођавање и безобзирност. У њу су 
били уплетени сви, владе, привредне организације и појединци. Од 
економске колаборације, на којој је и инсистирала, Немачка је има-
ла велику корист јер јој је она омогућавала приступ сировинама и 
другим производима неопходним њеним ратним напорима (исхрани 
војске и сл.). У оним државама које су биле окупиране и под немач-
ком управом, Немачка је остварила непосредну контролу и надзор 
над привредом. Домаћим колаборантима у окупираним државама, 
колаборација је пружила могућност да остваре позиције које ни-
су могли раније и бољи друштвени положај. Посебно се то односи-
ло на појединце којима су дати услови омогућили да шпекулишу и 
остваре велику добит, а најчешће су били вођени похлепом. Вели-
ки интерес за међусобну сарадњу у области привреде показали су, 
како истиче аутор, и Немци и домаћи индустријалци. Чини нам се 
да су посебно занимљива два питања које покреће Питер Дејвис у 
случају економске колаборације. Прво се односи на чињеницу да су 
уведене и нове привредне установе у разним земљама, чак и у оним 
које су биле неутралне. Помиње тако успостављање шведско- не-
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мачке привредне коморе која је окупљала домаће пословне људе 
и нацистичке функционере. У случају Холандије било је уведено 
у привреди седам нових установа (на пример Рајхова канцеларија 
за рад или Немачки инспекторат за рад и др.). Друго се односи на 
развејавање послератних митова о класној припадности учесни-
ка у економској колаборацији. У послератној историји се, због па-
да деснице и успона левице, уобичајило гледање да су радници би-
ли напредна снага, браник пред нацизмом и колаборацијом, а да 
су припадници средње класе у колаборацији видели прилику за 
увећање добити. У случају неких од најважнијих пословних људи 
у Француској то јесте случај, али та сарадња није била само ра-
ди економске добити већ је била у складу с њиховим политичким 
погледима. Попут неких других историчара и Питер Дејвис отва-
ра питање о радничкој колаборацији. Такође, он указује да су по-
ратна истраживања показала да су бројна предузећа, попут Форда 
и Џенерал Моторса или пак Лореала, учествовала у колаборацији. 
Тако је, на пример, једна трећина камиона, од 350.000 колико их је 
1942. године имала на располагању немачка војска, било произве-
дено у филијали Форда у Европи.

Што се тиче колаборације у друштву, Питер Дејвис напомиње 
да је она захватила све области. Он уводи и термин „свакодневна 
колаборација“. У већини случајева се, по његовом гледишту, ради-
ло о преживљавању. Посебну пажњу посвећује тзв. „опасним од-
носима“ у свакодневном животу, односно односима жена према не-
мачком окупатору. Он наводи да су нека истраживања показала 
да је у Француској била углавном реч о женама скромног порек-
ла (служавке, конобарице, болничке сестре) и да се ти бројеви 
осрамоћених жена после рата крећу између 10.000 и 20.000 же-
на. Нарочит случај представља прича о норвешким женама које 
су током рата, а по замисли Х. Химлера о стварању „надрасе“ 
спајањем викиншке и аријевске расе (програм Lebensborn), ро-
диле на хиљаде деце из односа са Немцима. После рата те же-
не су бријали, а неке су одведене на принудни рад. Тешку суд-
бину имала су и њихова деца. Она су, према норвешким психоло-
зима, проглашена у готово осамдесет посто случајева за ментал-
но заостале и завршила у психијатријским установама, у дечијим 
домовима. Још занимљивије питање представља колаборација на 
радном месту, нарочито у сфери медицине. Она, како то истиче П. 
Дејвис, отвара и важно етичко питање за лекаре и медицинске се-
стре: да ли, с обзиром на природу позива, помоћи окупатору или 
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не? Неки аутори говоре чак и о „медицинској колаборацији“. Ау-
тор не заобилази ни разматрање колаборације у области религије 
и културе. Посебну пажњу посветио је улози Католичке цркве у 
„Независној Дражави Хрватској“, као и појединим интелектуалци-
ма и њиховој сарадњи са окупатором. Будући да је то доста до-
бро познато и обрађено, на томе се нећемо задржавати. Слично је 
и са везама између колаборације и холокауста. Ту Дејвис најпре 
показује у којој мери је традиција антисемитизма била важан еле-
мент у учествовању колаборацијских структура у холокасту, а онда 
и колика је њихова одговорност за страдање Јевреја.

„Опасне везе“ Питера Дејвиса и колаборација у српском, 
односно југословенском искуству у Другом светском рату

На крају желимо да се укратко осврнемо и на то како је у 
овој студији обрађено питање колаборације у Србији, односно 
Југославији у Другом светском рату. Питер Дејвис о томе говори на 
више места ослањајући се на сазнања која је црпео из радова неко-
лико аутора који су се бавили изучавањем историје српског, одно-
сно југословенског простора. У питању су – осим једног историча-
ра српског порекла (Стеван Павловић), који се више деценија ба-
ви прошлошћу југословенске државе укључујући и Други светски 
рат – страни аутори који раније нису истраживали историју југосло-
венских народа, а сасим тим ни ратна догађања.16 Иако је то ути-
цало у значајној мери и на његово виђење колаборације, приметно 
је да он те ауторе и критички вреднује и указује на њихове евен-
туалне пропусте или спорна тумачења. Можда је то највидљивије 
у праћењу колаборације у Независној Држави Хрватској. Међутим, 
уопштено гледано, Дејвисов приказ основних чињеница је та-
чан, почев од немачког напада на Југославију и њене поделе до 

16 Phyillis Auty, Tito: A Biography, London: Pelican, 1974; Richard J. Crampton, East-
ern Europe in the Twentieth Century, London: Routledge, 1994; Michale Gllenny, 
The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War, London: Penguin, 1992; Brian Halll, 
The Impossibile Country: A Journey Through the Last Days of Yugoslavia, Lon-
don: Penguin, 1994; Tim Judah, Serbs, London: Yale University Press, 2000; Isti, 
Kosovo: War and Revenge, London: Yale University Press, 2000; Robert D. Kaplan, 
Balkan Ghosts: A Journey Through History, New York: Vintage, 1996; Noel Malcolm, 
Bosnia: A Short History, London: Macmillan, 1996; Stevan K. Pavlowitch, The Im-
probable Survivor: Yugolsavia and its Problems 1918–1988, London: Hurst, 1988; 
Marcus Tannner, Croatia: A Nation Forged in War, London: Yale Universy Press, 
2001.
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образовања владе Милана Недића, као и стварања Независне 
Државе Хрватске и геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима. Из 
анализе колаборације изостављена је комесарска „влада“ Милана 
Аћимовића, вероватно због њеног кратког трајања. Међутим, до-
ста пажње је посвећено влади Милана Недића и политичкој страни 
колаборације. При томе, Дејвис се слаже са мишљењем једног од ис-
траживача да је Недићева колаборација донекле слична Петеновој. 
Он указује и на виђења да је Недић био „нефанатичан“, иако спре-
ман да сарађује у настојању да се спасе Срба што је могуће више. 
Такође, констатује и да су, с обзиром на то да су Немци завели строг 
режим окупационе управе, могућности деловања Недићеве владе 
биле веома ограничене. Војне елементе колаборације прати кроз 
три војне формације састављене од припадника Збора Д. Љотића, 
„белих“ Руса и четника К. Пећанца, које су помагале владу, али и 
Немце. Једна од грешака приликом погледа на српско искуство у 
колаборацији односи се на чињеницу да је, истичући могуће ко-
рене колаборације, заменио четнике Косте Пећанца са покретом 
Димитрија Љотића и њиховом пронемачком и антикомунистичком 
оријентисаношћу из тридесетих година. Реч је баш о омашци, јер 
у каснијем делу текста он јасно разликује ове личности. Чак уо-
чава и чињеницу да је војвода Коста Пећанац личност која се у 
Првом светском рату борила против Немаца. Он не занемарује ни 
чињеницу да се покрет Драже Михаиловића јавља најпре као по-
крет отпора, а да је у каснијим фазама развоја рата почео сарадњу 
с Италијанима и Немцима. Када је реч о квислиншкој творевини 
Независној Држави Хрватској, он с чуђењем наводи речи једног 
историчара да је „марионетски режим“ у Загребу „узгред“ постао 
„квислиншки“. Посебно је занимљиво питање, које оставља отво-
реним, да ли су у таквој државној творевини колаборација и „неза-
висна држава“ спојиви елементи, посебно ако је на власти „мари-
нонетски режим“?

* 
* *

Књига Питера Дејвиса о колаборацији и Другом светском ра-
ту представља, без обзира на неке њене мане, важан допринос 
у сагледавању феномена колаборације у Европи под нацистичком 
окупацијом. Она, због начина на који је написана, можда покреће 
више питања него што даје одговора, али свакако нуди једну спец-
ифичну анализу разноврсних аспеката колаборације. За српску 
историографију, која се и сама бави истраживањем ове теме, 
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студије оваквог типа пружају разне могућности, посебно са стано-
вишта компаративних истраживања (поређење постојећих знања, 
уочавање различитости и сличности између земља које су имале 
искуство колаборације). Осим тога, оне показују какав је приступ 
страних истраживача контроверзамама Другог светског рата на тлу 
Србије, односно Југославије.
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The paper analyzes Peter Davies’s study of “dangerous liaisons” 
in Europe under Nazi occupation in order to attain a better understanding 
of achievements of Serbian historiography on the phenomenon of 
collaboration in occupied Serbia in World War II. Recently Serbian 
historians showed an increased interest in researching different aspects 
of World War II, one of them being collaboration. Thus, it is important 
to have an insight into foreign historian’s approaches to the study 
of this phenomenon and Peter Davies’s study provides us with one. 
It enables us not only to compare the existing knowledge, spot the 
similarities or differences among different countries which experienced 
collaboration, but to give more precise answers to some questions, 
to accept or reject certain stands as controversial and to clear the 
path for a clearer perception of this phenomenon in Serbia, that is, in 
Yugoslavia in World War II. Peter Davies analyzes several issues which 
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are of special significance for Serbian historians. The first refers to the 
definition of collaboration, the second to its different forms and periods, 
third to kinds of collaboration, as well as his perception of collaboration 
in occupied Serbia, that is, Yugoslavia. We drawn attention, among 
other things, to some controversial aspects of his analysis as is the 
imprecise definition or classification of collaboration into three periods. 
We highlight disagreement with his claim that Mussolini was Hitler’s 
first collaborator and notice the lack of survey on the functioning of 
collaboration on the large part of territory under Italian occupation, 
and etc. However, regardless of the various shortcomings Peter 
Davies’s study on collaboration in Europe in World War II is a significant 
contribution to the perception of the phenomenon of collaboration in 
Europe under Nazi occupation. It may pose more questions than give 
answers due to the way it was written but in any case it offers a specific 
analysis of different aspects of collaboration.


