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Резюме: След края на Втората световна война
югославските партизани продължават да поддържат своите редици. Бившите бойци се обединяват под шапката на съюз, който има силно
влияние в новата социалистическа държава.
В България югославските партизани и тяхната
съпротива по време на Втората световна война
са обект на редица изследвания. Но дейността
им след войната не е така широко разглеждана.
Настоящата статия накратко разглежда организациите на ветераните в Югославия след края

на Втората световна война, акцентирайки върху Съюза от асоциации на борците от народноосвободителната война в Югославия (САБНОВ
– SUBNOR). Разглежда се организационният характер, вътрешно-политическото влияние и
международна дейност на съюза, която обхваща
и България.
За целта са използвани непубликувани и публикувани документи от Държавния архив на Република Хърватия (ДАХ) – фонд САБНОВ, сборници,
статии и интернет източници.
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Abstract: After the end of World War II, the Yugoslav partisans continued to maintain their ranks.
Former fighters unite under the umbrella of an alliance that has a strong influence in the new socialist state.
In Bulgaria, the Yugoslav partisans and their resistance during the Second World War are the subject of a number of studies. But their activities after the war were not so widely discussed.
This article briefly examines the organizations of
veterans in Yugoslavia after the end of the Second
World War, focusing on the Union of Associations

of Fighters from the People‘s Liberation War in
Yugoslavia (SUBNOR). The organizational character, the domestic political influence and international activity of the union, which also covers Bulgaria, are considered.
For this purpose, unpublished and published documents from the State Archives of the Republic of
Croatia (DAH) - SUBNOR Fund, collections, articles and Internet sources were used.
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Изображение 1. Партизанин с флага на Социалистическа Република Словения

Свалено от: https://propagandopolis.com/products/
yugoslav-partisan-poster-world-war-two

След края на Втората световна война под ръководството на Тито разпадналото се Югославско
кралство се възстановява като Федеративна Народна Република Югославия (ФНРЮ). Изгражда
се собствен модел на държавно-политическа и социално икономическа система, постига се приличен жизнен стандарт и международен авторитет.
Федерализмът притъпява съществуващите национални противоречия в обединената държава.
Това „притъпяване“ става с помощта на „мемоаризиране“ на борбата срещу врага, акцентирайки
върху цената на победата, пропагандиране на братство и единство на югославския народ и изграждане на мита за морала на участниците (югославските партизани) в Национално-освободителното
движение (НОД).12
Участниците в НОД играят главна роля в създаването на „официалната памет“ на следвоенна
Югославия. Те формират ядрото не само на управляващата партия – Съюз на комунистите на
Югославия (СКЮ), но и на офицерския корпус.
Идеологично и кадрово Народната армия на Югославия е наследник на партизанското движение от
войната3.
След края на войната партизаните продължават да поддържат своите редици. „Първото
поколение“ партизани започват да се обединяват около организации като „Съюз от асоциаци24

ите на борците от народноосвободителната война“ (СAБНОВ – SUBNOR – Savez udruženja boraca
narodnooslobodilačkog rata4 - SBNOR).
За Съюза от асоциации на борците от НОВ5
до края на 90-те години на ХХ в. се пише активно
в Югославия. Издадени са много книги, мемоари и сборници от местните, градските и областни
съвети на САБНОВ. Особено внимание се обръща на правата на ветераните, които са обект на
редица изследвания като това на Будимир Весич
– „Защита на военноинвалидите в Югославия“6
или „Права на ветераните и техните организации
в Югославия7, което обхваща и организационния
характер на САБНОВ.
След разпада на Югославия, издателската
дейност на съюза рязко се свива.
В България за партизанската съпротива в
Югославия по време на ВСВ8 е писано много, но
организациите на партизаните в Югославия след
края на войната, не са така широко изследвани.
Настоящата
статия
има за цел накратко да разгледа дейността на организациите на борците след
края на Втората световен
война. За целта статията
се фокусира върху Съюза
от асоциации на борците
Изображение 2 от народноосвободителната война. Разглежда се организационния характер, вътрешно-политическото влияние и международната дейност на съюза.
СБНОВ (Savez boraca narodnooslobodilačkog
rata) е социално-политическа организация в Социалистическа Федеративна Република Югославия, основана на 30 септември 1947 г. в Белград
на федерално ниво. Тя обединява всички участници (партизаните) от Народноосвободителното движение на Югославия.
За първи председател е избран Йосип Броз -Тито и той остава такъв до 1951 г., след което за председател е избран Александър Ранкович (1963 г.).
Дейността на организацията се осъществява
на цялата територия на Федерацията. След учредителното събрание и одобрението на Министерство на вътрешните работи на Югославия се
създават и отделните републикански съюзи. Така
през 1948 г. са основани републиканските органи-

зации: „Съюз на борците Черна гора“, „Съюз на
борците Сърбия“, „Съюз на борците Хърватия“,
„Съюз на Борците Босна и Херцеговина“ , „Съюз
на борците Словения“ и „Съюз на борците Македония“. Главно седалище на организацията е Белград. Отличителният знак на СБНОВ е звезда с
пет лъча, върху позлатено кръгло поле, като вътре
в звездата са изобразени партизанин и партизанка
с развян флаг (виж изображение 2).
Съюзът залага своята програма върху социалните отношения и развитието на социалистическата революция, укрепване на националната равноправност, издигане на социалистическото съзнание
и защита на свободата, целостта и суверенитета на
Югославия. Според устава на СБНОВ членове на
съюза могат да бъдат лица, които:
• активно са помагали на Народноосвободителното движение (НД);
• са попаднали в плен и остават верни на НД;
• са попаднали в затвор или трудов лагер заради активна поддръжка на НД;
• са воювали против фашизма извън територията на Югославия (испанската гражданска
война, френското съпротивително движение
и др.).
Тук трябва да отбележим, че членовете на
СБНОВ не определят себе си като ветерани, а като борци.
След IV-я конгрес на съюза през 1961 г. в
Белград, към организацията на борците от НОВ
се присъединяват „Съюза на военноинвалидите“
(на сръбски „Савезом ратних војних инвалида“) и
„Асоциацията на офицерите от резерва“ (на сръбски „Удружењем резервних официра и подофицира“). СБНОВ се преименува на „Съюз от асоциациите на борците от Народноосвободителната
война“ – САБНОВ (SUBNOR).
Обединявайки бившите бойци под една шапка САБНОВ се превръща в един от основните
стълбове на новата система в Югославия със силно влияние в югославското общество.
Според нас една от причините за тази роля на
съюза се дължи на факта, че множеството висши
офицери от Югославската народна армия, лоялни на Йосип Броз още от партизанските години
след пенсионирането си, остават политически активни, като се присъединяват към Съюза на асоциациите на борците от народноосвободителна-

та война9. Смятаме, че лоялността на тези верни
другари позволява на Тито да използва борците
като инструмент за централизиране на партийния контрол.10 Това ни дава право да твърдим, че
всъщност САБНОВ е личната гвардия на Тито.
Ето как самият Тито представя организацията: „Съюзът на борците е преди всичко политическа организация и една от основните опори на работническата класа и Съюза на комунистите…“
„… Съюзът на борците трябва да се превърне до голяма степен в еднa от основните подпори
на Съюза на комунистите в неговата борба за обществен прогрес“. 11 „Ваша задача е да бъдете навсякъде в първите редове, да пазите нашите традиции и постижения в Народноосвободителната
война“ 12 13 – обръщение на Тито към членовете на
САБНОВ по време на VI-я конгрес на съюза.
Борците или т.нар. „основна подпора на
СКЮ“ се ползват с привилегирован социален статус и достъп до редица материални придобивки,
включително военни пенсии, безплатно жилище
и стипендии. Тяхната социална сигурност се гарантира от Югославската конституция14 на федерално ниво, а чрез „Закон за материална и здравна защита на борците от народноосвободителната
война“15 и на републиканско ниво.
Трудно може да назовем точния брой на членовете на САБНОВ16, но може да вмъкнем едно
твърдение от публикация на вестник „Братство“17
относно VII-я конгрес на съюза в Загреб. Според
публикацията над 1 млн. борци са пратили поздравителни писма до Тито след приключването
на конгреса.
Организацията на борците няма друга програма освен програмата на Съюза на комунистите
в Югославия, в своите дела се води от идейно-политическите нагласи и последователно се бори за
реализацията на стратегическите цели на комунистическата партия. От „програмния план“ на
САБНОВ можем да заключим, че съюзът следва
напълно политиките и целите на управляващата
партия. Историята обаче разказва и за случаи, в
които САБНОВ отстояват интереси в разрез с комунистическата партия на Югославия. Накратко
ще припомним, че Югославия е част от политическо семейство, което се характеризира с това, че
управляващата партия претендира да представлява общата воля и интереси на цялото общество и
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всички граждани, а трите власти са изцяло подчинени на решенията на партията.
През 1969 г. заради преместването на бившия
секретар Мирко Мечава на нова длъжност в ЦК
на СКХ18 се стига до нови избори в Общинския
съвет в Сисак19. От 15 кандидати изборът е ограничен до няколко имена: Душко Джанч (предложен от членовете на Комитета), Миьо Сигур,
Милорад Инджич и Степан Джакопилич – кандидат, предложен от градския съвет на САБНОВ.20
В този случай САБНОВ не само, че не подкрепят
кандидата на СКЮ, а отстояват своята кандидатура. Каква ли би била реакцията на комунистическата партия в СССР или НРБ ако ветеранска организация действа в разрез с нейния интерес?
Освен политико-идеологичната поддръжка в
своята дейност САБНОВ обръща специално внимание и на културно-историческото наследство.
По инициатива на съюза през 1951 г. е приет закон, който се грижи за опазването на могилите и
паметниците на загиналите борци – „Съюзен закон за гробищата на борците“ (Savezni zakon o
grobljima boraca)21. С приемането на този закон
смятаме, че борците ускоряват процеса по „мемоаризиране“ на участниците от Национално-освободителното движение.
Югославката младеж също намира място в
дейността на съюза. В плановете на организацията
младежите трябва да бъдат приобщени в революционната традиция на съюза. Разбира се, като се
намира нов израз и се придава нов облик на „развитие на тази традиция“. Това става чрез организиране на излети, походи, спортни и културни мероприятия; поддържане на гробовете на паднали
борци; организиране на срещи в различните краища на страната; вечери на революционна поезия и
т.н.22 Историята по късно ще покаже, че приобщаването на младежите към революционната традиция на съюза не постига голям успех.
Освен на широкото политическо и обществено влияние, на което се радва съюзът, САБНОВ е
част и от системата за Национална сигурност на
Югославия. Доказателство за това твърдение можем да намерим в състава на Комитета за Народна отбрана23 (Komitet za opće-narodnu odbranu i
društvenu samozaštitu), който играе важна роля не
само в социалистическото общество на страната,
но и в разузнавателното (Obavještajna zajednica).
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Членове на Комитета са: Председателят на партията, Президентът на парламента, Президентът
на съвета за защита на конституционния ред, Министър-председателят, Президентът на САБНОВ,
Министрите на отбраната, на външните и вътрешните работи.24
На международната сцена организацията
на ветераните се стреми към укрепване на мира
между народите, борба срещу фашизма и сътрудничество с борците от източноевропейските страни. По-късно, съобразявайки се с югославската
политика и развитие, съюзът започва да сътрудничи с чуждестранни съюзи и международни организации независимо от тяхната социална и политическа организация.25 Борците съсредоточават
своята международна дейност и върху забраната
за използването на атомно оръжие, употреба на
нуклеарната енергия за миролюбиви цели, подпомагане на изоставащи държави, ликвидация на
колониализма, отпор на хегемонизма и империализма, укрепване на социалната и здравна защита на бившите борци и др. Международните авторитет и подкрепа, които генерират югославските
ветерани, си проличават по време на конфликта
между Тито и Сталин (1948 – 1953 г.) като на извънредно събрание на Световната федерация за
ветерани, по инициатива на делегатите от САБНОВ, федерацията осъжда „натиска“, който източноевропейските държави и СССР осъществяват над Югославия.26
По отношение на България югославските
борци поддържат твърдо политиката, заложена
от СКЮ. С други думи, отношенията не са много добри.27 Една от главните причини отдаваме на
Македонския въпрос и пленума от 11 март 1963
на ЦК на БКП,28 на който Тодор Живков заявява,
че няма македонска народност, нация и държава.
Според САБНОВ обаче България води двойна политика като държи на добрите отношения с Югославия, но от друга страна, отрича македонската
нация и се опитва да възроди Санстефанска България, с което изразява претенции към югославски територии.29 Негативизмът към България се
засилва и след инвазията в Чехословакия30 през
1968 г., където Българската народна армия участва с 12 и 22 мотострелкови полкове.31 32
Дейността на САБНОВ не се различава много от тази на политическите партии, както във въ-

трешен така и във външен план. Въз основа на
напареното изследване можем да заключим, че
САБНОВ е организация, която в своята дейност
обхваща обществено - политическата, културната и социалната сфера. Съюзът има силно влияние и в Югославската народна армия. Но едно от
най-важните качества на САБНОВ е, че той има
силена обединяваща роля в Югославия. Това се
дължи на факта, че военно-партизанското поколение е в основата и ръководството на партийно-държавната власт на републиканско и федерално ниво.
Както вече споменахме, множеството висши
офицери от Югославската народна армия след пенсионирането си остават политически активни, като се присъединяват към Съюза на асоциациите на
борците, като по този начин чрез САБНОВ военно-партизанското поколение не напуска властта.
След смърт на Тито през 1980 г. нещата се променят. Държавно – политическият и социално – икономическият модел на югославската система започват да се разплитат.
В резултат на икономическите трудности през 80
– те се засилват националните различия,33 а националните комунистически партии все повече се съобразяват с националните интереси на своите републики, които често се разминават с интересите
на общата Федерация. Това значи, че Комунистическата партия на Югославия не успява да запази
своето единство на федерално ниво.
Пропукването на югославското единство се
дължи на икономическите трудности през 80те, смъртта на Тито, но и на новото поколение,
на което идеологически или други мотиви за вярност към „титовизма“ или „федерализма“ липсват. Така се формира генерация, в която присъстват и демократи, националисти или сепаратисти.
Както вече отбелязахме младежките програми
на САБНОВ не постигат голям успех. Различните скорости, с които се движат поколенията си
проличава от факта, че за разлика от СКЮ, Съюзът на борците успява да удържи редиците си
на републиканско и федерално ниво още десетилетие. Осъзнавайки вътрешнополитическото положение (националистическите и антисоциалистическите настроения) в Югославия през 90-те
години, борците все така отстояват единството на
югославската държава и братството между наро-

дите в страната. Това можем да видим в позицията на САБНОВ – Хърватия от 29 май 1990, където
съюзът се „обявява против националистически,
клеронационалистически34, антисамоуправни и
всякакви други антисоциалистически идеологии
и въздействия…”35
Идването на Милошевич обаче поставя началото на разделението в Съюза на борците36, а с
началото на Югославските войни някои членове
на САБНОВ – Югославия и САБНОВ – Сърбия
подкрепят Милошевич, изразявайки своята националност.
След разпада на Югославия бившите републикански организации на САБНОВ продължават
да действат в новосъздадените страни под същото
име (например в Сърбия), или с промени в името
и организационната си структура като в Република Хърватия. Съюзът на борците става жертва на
процесите на декомунизация в някои от бившите
югорепублики. В резултат на това в Хърватия, например, борците са заклеймени като комунисти,
крадци, убийци, а коментари, които ги поставят
редом до великосръбската идея не липсват. Другата крайност е в Сърбия. Там борците са запазили
своя авторитет и част от влиянието си.
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